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Förord 

Myndighetsledningarna för Tillväxtverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Universitets-
kanslersämbetet, Myndigheten för yrkeshögskolan samt Svenska ESF-rådet har kommit 
överens om att stärka samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Ett av de områden 
som myndighetsledningarna, anser vara viktigt att belysa är olika systems funktionalitet 
utifrån individers möjligheter till livslångt lärande och samtidigt beakta arbetslivets behov 
av att ha tillgång till kompetens när de behöver den. Syftet är att få ett underlag som 
myndigheterna kan utgå ifrån i det fortsatta arbetet med att gemensamt genomföra 
konkreta aktiviteter. Ambitionen var även att publicera och tillgängliggöra underlaget 
externt men under arbetets gång har det visat sig att det finns ett behov av att 
myndigheterna först samlas kring gemensamma utgångspunkter och möjliga områden att 
samverka kring.  

De iakttagelser som gjorts under arbetets gång är att deltagande myndigheter använder 
sig av olika begrepp, tolkningar och definitioner samt olika indelningar och mått av 
statistikuppgifter. Ett tydligt exempel är att medverkande myndigheter inte har en 
gemensam definition av just “livslångt lärande”. Andra exempel är begreppen 
kompetensförsörjning och vägledning där tolkning och begrepp skiljer sig åt. Under 
arbetets gång har det blivit tydligt att de olika myndigheterna har olika uppdrag och styrning 
som rör kompetensförsörjning och att fortsatt arbete behöver planeras i samverkan med 
respektive myndighet.  

Detta underlag riktar sig därför primärt till medarbetare och chefer i de myndigheter som 
ingår i samverkansgruppen. Förhoppningen är att detta underlag även kan användas av 
arbetsgrupper inom de samverkansprogram som regeringen initierat för att kraftsamla kring 
insatser för att möta framtida samhällsutmaningar.  

En grupp med deltagare från samtliga ovan nämnda myndigheter startade arbetet i augusti 
2020, förutom ESF-rådet som kom in i myndighetsgruppen senare under hösten 2020 och 
därför inte har deltagit i detta arbete.    

Helen Myslek, Skolverket och Christer Bergqvist, Myndigheten för yrkeshögskolan har varit 
projektägare och David Folke, Skolverket och Britt-Inger Stoltz, Myndigheten för 
yrkeshögskolan har varit projektledare. I och med att folkbildningen är en viktig del av 
systemen för utbildning och lärande har även Folkbildningsrådet inbjudits till att bidra med 
texter och statistikuppgifter. Följande personer har deltagit i arbetet. 

Arbetsförmedlingen: Niklas Delander, Margareta Korths Andersson, Ann-Kristin Åsbrink 
och Tania Sarmiento 

Myndigheten för yrkeshögskola: Kerstin Callahan Claesson och Kerstin Littke  

Skolverket: Jonas Vig och Michaela Blume 

Tillväxtverket: Örjan Johansson och Eva-Britt-Grönberg  

Universitetskanslersämbetet: Anna Bengtsson  

Folkbildningsrådet: Anna-Carin Bylund, Gabriel Kasto och Carolina Thulin 

 

Tack alla och övriga kollegor för ert engagemang och konstruktiva bidrag! 
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Sammanfattning  
 
Möjlighet till ett livslångt lärande har i Sverige historiskt setts som viktig både utifrån ett 
individ- ett arbetslivs- och ett samhällsperspektiv. Livslångt lärande är en förutsättning för 
att individer ska kunna utvecklas och delta i samhällsliv och vara attraktiva på 
arbetsmarknaden Utifrån ett samhällsperspektiv är det viktigt att skapa bästa möjliga 
synergier mellan arbetslivets behov av att få tillgång till ”rätt” kompetens och möjligheter 
för individer att utveckla och visa på sin kompetens. 

I Sverige finns det en mångfald av möjligheter till lärande inom både formella 
utbildningssystem och lärande i andra sammanhang. Även om det finns många olika 
möjligheter till livslångt lärande har vi identifierat hinder för att individer och arbetsgivare 
ska kunna nyttja dessa möjligheter. De hinder och utmaningar som vi identifierat 
sammanfaller i stora delar för individer och arbetsgivare men även för myndigheter i sina 
roller som genomförare av regeringens politik. Detta tyder på att det finns inbyggda 
strukturella hinder på systemnivå.  

För att överbrygga hinder och ”skav” behövs det skapas infrastrukturer och stödstrukturer 
som möjliggör att olika system fungerar bättre men också att system bättre kan samspela 
med varandra.  Det handlar om att system behöver bli mer kompatibla med varandra för 
att öka rörlighet mellan och inom olika utbildningssystem, olika aktörers/myndigheters 
organisering och tillämpning av regelverk samt ekonomiska incitament och 
finansieringsmöjligheter som bättre kan stärka individers och arbetsgivares möjligheter att 
utveckla och ta tillvara sin kompetens. De två huvudsakliga inriktningarna som framträder 
som väsentliga för ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete är att 

• Utveckla och stärka befintliga stödstrukturer och 

• Öka tillgången på ett varierat utbud av utbildningar och former för lärande, i hela 
landet.  

Ett viktigt område att utveckla är att stärka befintliga stödstrukturer för att individer och 
arbetsgivare själva ska kunna ta ansvar för sin egen och för sin personals 
kompetensutveckling. Tillgång till validering och kompletterande utbildning samt 
individanpassad studie- och yrkesvägledning framkommer som centrala områden att 
arbeta vidare med. Tillgång till relevant utbildningsutbud såväl geografiskt, 
innehållsmässigt och former för lärande har lyfts fram som angeläget för att individer ska 
kunna bygga på och utveckla sin kompetens. Detta förutsätter att information om 
utbildningsutbud, såväl från offentliga som från privata aktörer, är tillgänglig och lätt att 
orientera sig i.  

Att utveckla och nyttja de digitala möjligheterna för ökad tillgänglighet för målgrupperna 
och effektivitet hos myndigheterna framstår som angeläget. Men i det sammanhanget bör 
det också beaktas att det finns olika förutsättningar för medborgarna att kunna använda 
sig av och tillgodogöra sig information digitalt 1.  

Utvecklande av lärcentras verksamhet, kan vara ett viktigt komplement för de som studerar 
på utbildningar som genomförs digitalt och fysiskt kunna träffa andra studerande eller där 
vissa undervisningsmoment kan genomföras på plats. Lärcentra torde också kunna 
utvecklas som en samlande plats för studie- och yrkesvägledare, valideringsutförare och 
mötesplats mellan utbildningssfären och det regionala och lokala arbetslivet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att flera av de hinder och utmaningar som kommit 
fram i arbetet kan adresseras till andra arbetsgrupper inom myndighetssamverkan eller 
andra befintliga samverkansarbeten mellan myndigheter men att det också finns behov av 
insatser från regeringen, exempelvis översyn av regelverk.  

 

 
1 Nordiska ministerrådet, Basic digital skills for adults in the Nordic countries, 2020, 
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1 Inledning 

Agenda 2030 med dess mål och den handlingsplan som regeringen tagit fram för en fortsatt 
omställning för en hållbar utveckling är en grund för olika samhällsaktörers bidrag till att nå 
målen. Ett av målen är en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 
livslångt lärande för alla2.. Tillgång till utbildning är i sig ett mål, men är också ett verktyg 
för att nå andra övergripande mål som ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
samhälle.  

Möjlighet till ett livslångt lärande har i Sverige historiskt setts som viktig både utifrån ett 
individ- ett arbetslivs- och ett samhällsperspektiv. Ambitionen är att invånarna ska ha 
tillgång till lärande, utbildning och bildning, genom hela livet oberoende av var man bor, 
sociala eller ekonomiska förhållanden. Livslångt lärande är en förutsättning för att individer 
ska kunna utvecklas och delta i samhällsliv och vara attraktiva på arbetsmarknaden.  

Utifrån ett samhällsperspektiv är det viktigt att skapa bästa möjliga synergier mellan 
arbetslivets behov av att få tillgång till ”rätt” kompetens och möjligheter för individer att 
utveckla och visa på sin kompetens. Det är inte nödvändigtvis så att individens kompetens 
eller vilja och intresse av lärande alltid överensstämmer med aktuella kompetensbehov på 
arbetsmarknaden. Individers och arbetslivets behov av lärande sammanfaller heller inte 
alltid med bredare samhälleliga behov och värden. 

En tydlig politisk inriktning för att främja individens, arbetslivets och samhällets behov av 
livslångt lärande är regeringens satsningar på kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, 
högskola, folkhögskola och validering, så kallade ”nya” kunskapslyftet3. Inom ramen för ett 
av de strategiska samverkansprogram som regeringen initierat, Kompetensförsörjning och 
livslångt lärande4, pågår ett arbete med att ta fram ett strategiskt underlag om 
kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

Arbetslivets innovations- och förnyelseförmåga avgörs till stor del av tillgång på kompetens 
och möjligheter till livslångt lärande. Dagens och morgondagens 
kompetensförsörjningssystem måste kontinuerligt och snabbt kunna möta nya behov på 
en föränderlig arbetsmarknad. Pandemin påverkar arbetslivets omställning och skapar nya 
utmaningar.  Förändringar i form av teknikutveckling och digitalisering medför att individer 
behöver ges möjlighet till lärande hela livet. Lärande måste kunna kombineras med såväl 
arbete som familj och kunna ske på olika arenor. Människors kunnande måste tillvaratas i 
nya sammanhang för mer rationell användning av samhällets resurser.  

  

 
2 Delmål 4, Globala målen 
3 Vårändringsbudgeten för 2015 Prop.2014/15:99 och Budgetpropositionen för 2016 Prop. 2015/16:1 
4 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-strategiska-samverkansprogram/ 
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2 Utgångspunkter och syfte  

Fokus för arbetet är att ge en bild av hinder, utmaningar och möjligheter till livslångt lärande 
för främst unga vuxna och vuxna, från gymnasieåldern och uppåt, samt visa på hinder och 
utmaningar för arbetsgivare att få tillgång till relevant kompetens.  En väl utvecklad 
samverkan mellan utbildningssystem och arbetsliv är angeläget såväl inom skolväsendet 
som i eftergymnasiala utbildningar. Samverkan mellan skola och arbetsliv, där omvärlden 
inkluderas för att göra undervisningen mer meningsfull och motiverande stärker unga att 
göra medvetna val av utbildning och arbete.  

Det övergripande syftet med arbetet är att bidra till att 

• Individer ska ha reella möjligheter att kunna lära, visa på och bygga på kompetens för 
tillträde till utbildning och arbetsmarknad (komma in, kvarstå eller karriärväxla) och att 

• arbetsgivare ska ha tillgång till relevant kompetens vid nyrekrytering och tillgång till 
kompetensutveckling av personal 
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3 Kartläggning av myndigheternas verksamhet med 
koppling till livslångt lärande  

Inom ramen för projektet har en kartläggning genomförts för att beskriva vilka olika 
samverkansgrupper och nätverk som deltagande myndigheter deltagit eller deltar i samt 
aktiviteter som genomförts, pågår eller planeras med koppling till kompetensförsörjning och 
livslångt lärande. Sammanställningen visar att det finns en omfattande och upparbetad 
samverkan mellan berörda myndigheter med koppling till det livslånga lärandet. I flera fall 
är inte det primära målet med nätverken och samverkansgrupperna främst livslångt lärande 
men många frågor tangerar området på ett eller annat sätt. I ett antal nätverk ingår 
utbildningsmyndigheterna tillsammans med Arbetsförmedlingen, bland annat gäller det 
forumnätverket för studie- och yrkesvägledning som Skolverket ansvarar för som syftar till 
att identifiera vägledningsfrågorna inom respektive organisation och dela erfarenheter. 
Validering är ett annat område som berör alla deltagande myndigheter utifrån sina 
respektive uppdrag och uppgifter. Sedan tidigare finns en etablerad myndighetssamverkan 
inom valideringsområdet, men här sker också många insatser av respektive myndighet 
utifrån sitt eget områdesansvar. Inom valideringsområdet är ett exempel på en gemensam 
genomförd aktivitet en nationell konferens i samverkan mellan Myndigheten för 
yrkeshögskolan, Skolverket, Universitets- och högskolerådet, Tillväxtverket, 
Arbetsförmedlingen och svenska ESF-rådet.  Ett annat exempel är det råd som MYH 
initierat inom valideringsområdet och där deltagande myndigheter, företrädare för 
arbetsmarknadens parter och omställningsorganisationer ingår.  

En annan del handlar om överlappning mellan och inom olika uppdrag med koppling till det 
livslånga lärandet och här framkommer regeringens strategiska samverkansprogram 
Kompetensförsörjning och livslångt lärande. I det samverkansprogrammet har delområden 
och arbetsgrupper skapats med tydliga beröringspunktermed de temaområden som 
myndighetssamverkan inom kompetensförsörjningsområdet valt att fördjupa sig inom. Det 
handlar bland annat om områdena sammanhållen helhet för infrastruktur för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande samt synliggörande av kompetenser och 
behov.  

Kartläggningen som genomförts kan ligga till grund för att effektivisera nätverk och 
samverkansgrupper genom att samverka mellan varandra men också för att identifiera om 
någon myndighet inte representeras inom ett nätverk eller en samverkansgrupp med 
bäring på frågor som är angelägna för en myndighetssamverkan. Kartläggningen kan 
också användas för att se om kommande förslag till fortsatta utvecklingsområden kan 
adresseras till befintligt samverkansarbete och konstellationer samt arenor för spridning av 
information och resultat från myndighetssamverkansarbetet. Vad som slutligen kan 
konstateras genom kartläggningen är att mycket arbete görs både mellan deltagande 
myndigheter men också hos respektive myndighet gällande livslångt lärande även om det 
inte är helt tydligt vid en första anblick.  
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4 Nationell styrning och insatser 

Det finns ingen samlad strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det finns 
regelverk och fastställda mål för olika sektorer på olika nivåer men inte något gemensamt 
”styrdokument” för kompetensförsörjningsfrågor som nationella, regionala och lokala 
myndigheter/organisationer ska/kan förhålla sig till. Arbetsmarknadsutredningen5 och 
Valideringsdelegationen6 ser behovet av en mer samlad kompetensförsörjningspolitik som 
rör flera politikområden. Förbättrad kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt 
näringsliv och en väl fungerande offentlig sektor kräver samlade insatser på flera nivåer.  

Regeringen inrättade 2019 ett innovationsråd vars uppgift är att med innovation bidra med 
lösningar på de stora samhällsutmaningarna och verka för ett långsiktigt konkurrenskraftigt 
och hållbart Sverige. Innovationsrådet har en rådgivande funktion och ska tillföra nya 
perspektiv på frågor av betydelse för innovationspolitiken. Arbetet utgår från fyra 
strategiska samverkansprogram: Näringslivets digitala strukturomvandling, Hälsa och life 
science, Näringslivets klimatomställning och Kompetensförsörjning och livslångt lärande. 
Till dessa har samverkansgrupper med ledamöter från olika sektorer och organisationer 
knutits. 

Inom ramen för samverkansprogrammet Kompetensförsörjning och livslångt lärande pågår 
ett arbete med att ta fram ett strategiskt underlag om kompetensförsörjning och livslångt 
lärande. Fokus för arbetet är en god kompetensförsörjning utifrån näringslivets behov även 
om den offentliga sektorns och individens behov också ingår.  

Agenda 2030 med dess mål och den handlingsplan som regeringen tagit fram för en fortsatt 
omställning för en hållbar utveckling är ett övergripande styrdokument och en grund för 
olika samhällsaktörers bidrag till att nå målen. Ett av målen är att säkerställa en 
inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla 7 
men utbildning är också ett verktyg för att nå andra övergripande mål om ett socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle.  

En ny strategi om regional utveckling håller på att tas fram av Näringsdepartement. I den 
nya strategin för hållbar utveckling i hela landet 2021–2030 har den sammanhållna 
landsbygdspolitiken och den regionala utvecklingspolitiken8 införlivats för att få ett mer 
samordnat genomförande. I förslaget till ny strategi lyfts kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling som ett strategiskt område.  

En tydlig politisk inriktning för att främja individens, arbetslivets och samhällets behov av 
livslångt lärande är den satsning, så kallade ”nya” kunskapslyftet, som regeringen initierade 
20159. De delar som ingår i kunskapslyftet är kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskola, 
högskola, folkhögskola och validering.  

Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig för att kunna få ett jobb, omskola sig till 
ett nytt yrke, få behörighet till högre utbildning, vidareutbilda sig för bättre karriärmöjligheter 
och bilda sig för ökat deltagande i samhällslivet och för personlig utveckling10. 

 
5 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad. Slutbetänkande av 
Arbetsmarknadsutredningen, SOU 2019:3 
6 Valideringsdelegationen Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande. SOU 2019:69 
7 Delmål 4, Globala målen 
8 Politikområdet har bytt namn från regional tillväxt till regional utveckling 
9 Vårändringsbudgeten för 2015 Prop.2014/15:99 och Budgetpropositionen för 2016 Prop. 2015/16:1 
10 Vårändringsbudgeten för 2015 Prop.2014/15:99 och Budgetpropositionen för 2016 Prop. 2015/16:1 
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Inom den kommunala vuxenutbildningen tillkom bland annat rätten till att delta i utbildning 
inom komvux för att bli behörig till högskola och yrkeshögskola, inrättandet av ett regionalt 
yrkesvux och extra medel för utbildningar som kombinerar svenska för invandrare (SFI) 
eller svenska som andra språk (sva) med yrkesutbildning.  

En av satsningarna var att tillsätta en kommitté i form av en nationell delegation med 
uppdraget att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom 
valideringsområdet på nationell och regional nivå (dir. 2015:120). Delegationen har lämnat 
två delbetänkanden och ett slutbetänkande11. Det första delbetänkandet, En nationell 
strategi för validering överlämnades till regeringen i mars 2017. Strategin har dock i 
dagsläget en oklar status. 

Därutöver har satsningar på att stärka utbyggnaden av lärcentra genomförts, dels i form av 
ett årligt sökbart statsbidrag för lärcentrum i kommunerna, dels har uppdrag lämnats till 
Tillväxtverket att stödja de regionalt utvecklingsansvarig i länen genom sökbara 
utvecklingsmedel bland annat i syfte att bidra till etableringen av lärcentrum. Etablering av 
lärcentrum var ett av tre fokusområden som angavs som erbjudanden i villkorsbesluten till 
regionerna 2018. De två övriga områden som det var möjligt att ansöka om 
utvecklingsmedel för var att bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på 
regional nivå och medverka i planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux 
inom kommunal vuxenutbildning12. 

Inom övriga utbildningsformer har även en utökning av utbildningsplatser och nya former 
av utbildningar skapats som gör det möjligt för både individer och arbetsgivare att bättre 
bygga på sin kompetens utifrån sina behov. Exempelvis har det inom yrkeshögskolan 
möjliggjorts att anordna kortare utbildningar i form av kurser och kurspaket, utifrån 
arbetslivets behov. Inom folkbildningen har antalet permanenta platser utökats och tillfälliga 
platser har särskilt riktats till yrken inom vård och omsorg. Inom högre utbildningen har det 
sedan lång tid funnits möjlighet att läsa kurser fristående vilket möjliggör ett livslångt 
lärande oavsett var i landet individen bor. Nya permanenta platser framför allt riktade till 
samhällsviktiga utbildningar där bristen på kompetens är stor, men även till sommarkurser 
och andra korta kurser. Lärosätenas roll för det livslånga lärande föreslås tydliggöras 
genom ändringar i högskolelagen13.  

Regeringen har också tagit fram indikatorer för att mäta måluppfyllelsen på övergripande 
nivå inom utbildningsområdet och för att följa utvecklingen av kompetensförsörjningen. En 
förutsättning för att Sverige ska vara en framstående kunskaps- och forskningsnation är en 
väl fungerande och hållbar kompetensförsörjning14. 

Följande indikatorer används för att mäta måluppfyllelsen på övergripande nivå inom 
utbildningsområdet: – andel barn i förskola, – resultat i de internationella undersökningarna 
PIRLS, TIMMS och PISA, – likvärdighet i svensk skola utifrån PISA, – befolkningens 
uppnådda utbildningsnivå, – vuxnas deltagande i utbildning, – andel unga som varken 
arbetar eller studerar, – utbildningsinriktning bland kvinnor och män med eftergymnasial 
utbildning och – sysselsättning efter avslutad utbildning.  

Utvecklingen av kompetensförsörjningen följs upp med följande indikatorer:  – sambandet 
mellan andel arbetslösa och andelen lediga jobb, – förvärvsgrad och matchad förvärvsgrad 
efter utbildningsnivå och – arbetsgivarens bedömning av kompetensförsörjningen och 
framtida kompetensförsörjning. 

 
11 Valideringsdelegationen Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:69, En 
nationell strategi för validering SOU 2017:18, Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande 
SOU 2018:29 
12 Näringsdepartementet Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020 Regeringsbeslut 
2017-12-21 N2017/07839/RTS  (Uppdraget har förlängts till och med 2021). Erbjudande 4 i Villkor för m.m. för 
budgetåret 2018 (N2017/076999/RTS) Villkorsbeslut för regionerna samt för Gotlands kommun 
13 Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 och utgår från Styr- och resursutredningens betänkande 
En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (SOU 2019:6). 
14 Budgetpropositionen 2021 Prop. 2020/21:1 
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5 EU:s verktyg för ökad rörlighet och livslångt lärande  

5.1 Verktyg inom yrkesutbildning och högre utbildning 
EU har lyft utbildning som ett centralt inslag i den ekonomiska politiken och socialpolitiken. 
Parallellt med målet att bli väldens mest dynamiska och kunskapsbaserade ekonomi finns 
också målet att medborgarna ska ha tillgång till utbildning i världsklass. Ett medel för detta 
och för ökad social integration är ökad rörlighet för individer.   

Inom yrkesutbildning (för unga och vuxna) har EU gemensamt med arbetsmarknadens 
parter tagit fram verktyg och principer för frivilligt samarbete mellan medlemsstater i 
Köpenhamnsprocessen 200215.  Sverige har ratificerat dessa verktyg och regeringen har 
utsett statliga myndigheter som ska ansvara för att införa och informera om verktygen till 
berörda aktörer, myndigheter och andra organisationer.  

Under sommaren 2020 beslutades om en ny europeisk ”kompetensförsörjningsstrategi” – 
European Skills Agenda for Sustainability Competitiveness, Social Fairness and Resilience 
– som ersätter den som kom 2016. De övergripande målsättningarna med agendan är att 
människor ska ha möjlighet att utvecklas i takt med den gröna och den digitala 
omställningen samt bidra till återhämtning efter covid19-krisen16. 

I november 2020 antog Europeiska unionens Råd en så kallad rekommendation om 
yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft17. 
Rekommendationen är kopplad till EU:s övergripande ”kompetensförsörjningsstrategi” – 
den ovan nämnda nya Skills Agenda. Rekommendation om yrkesutbildning svarar upp mot 
vissa prioriteringar i Skills Agenda och är tänkt att bidra till dess genomförande. I och med 
den nya rekommendationen om yrkesutbildning har rekommendationerna om European 
Quality Assurance Framework for Vocational Education and Training (EQAVET) och 
European Credit Transfer System for Vocational Education and Training (ECVET) 
upphävts och deras centrala principer är nu integrerade i VET-rekommendationen.  

EU:s långtidsbudget för åren 2021 till 2027 fastställdes i december 2020 och 
diskussionerna i EU-kommissionen har varit tydliga med att målen och syftet med 
verktygen inte ändras utan att eventuella förändringar i organisation och administration för 
att öka genomslag och effektivitet kan komma att genomföras18.  

I och med att syftet med och centrala principer för verktygen kvarstår beskrivs därför de 
olika verktygen utifrån de förhållanden som rådde innan den nya rekommendationen om 
yrkesutbildning antogs. Det kan finnas ett behov av att anpassa innehållet i EU:s 
rekommendation till den svenska kontexten. Några förändringar i ansvariga myndigheters 
instruktion utifrån den nya rekommendationen om yrkesutbildning har ännu inte skett. 

 

  

 
15 Europeiska unionen The Copenhagen Declaration on enhanched European cooperation in vocational 
education and training (30.11.2002)   
https://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenhagen_declaration_en.pdf 
16  Europeiska unionen https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en 
17  Europeiska unionen EUR-Lex - 32020H1202(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
18 Europeiska unionen https://ec.europa.eu/education/policies/eu-policy-in-the-field-of-vocational-education-
and-training-vet_en 

https://ec.europa.eu/education/copenhagen/copenhagen_declaration_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
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Tabell 1 Eu-verktyg och ansvariga myndigheter 

Verktyg Ansvarig myndighet Uppgifter/uppdrag 
European Qualifications 
Framework for Lifelong 
Learning (EQF) 

 

Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) är 
nationell samordningspunkt 
(NSP) för EQF 

Enligt EU:s rekommendation19 har NSP som 
huvuduppgift att stödja de nationella 
myndigheterna vid hänförandet av nationella 
referensramar eller system för kvalifikationer 
till EQF och att föra den europeiska 
referensramen närmare enskilda och 
organisationer.   

Europass (ett stöd för 
individer att beskriva och 
förmedla sina färdigheter 
och kvalifikationer) 

 

Universitet- och 
högskolerådet (UHR) är 
nationellt centrum för 
Europass. Ansvaret för de 
olika delarna i Europass är 
fördelade mellan UHR, 
Skolverket, MYH och 
Arbetsförmedlingen20 

Regeringen uppdrar åt Internationella 
programkontoret 200521 att utgöra nationellt 
centrum för Europass enligt 
Europaparlamentets och rådets beslut 
200422. 

European Credit Transfer 
System for Vocational 
Education and Training 
(ECVET) 

Denna rekommendation 
är upphävd och är nu 
integrerad i EU:s nya 
VET-rekommendation.   

Skolverket har det svenska 
samordningsansvaret för 
information om det 
europeiska stödsystemet 
för meritöverföring inom 
yrkesutbildningen 

Rapportera om och analysera svensk 
yrkesutbildning i sin helhet, vilket förutsätter 
samarbete med bland annat MYH och 
Arbetsförmedlingen. I arbetet ingår även ett 
samarbete med UHR som ansvarar för 
verktyg som Erasmus+ och Europass som 
underlättar för mobilitet. 

European Quality 
Assurance Framework 
for Vocational Education 
and Training (EQAVET) 

Denna rekommendation 
är upphävd och är nu 
integrerad i EU:s nya 
VET-rekommendation.   

Skolverket är nationell 
referenspunkt för 
kvalitetssäkring inom 
yrkesutbildningen 

Den nationella referenspunktens roll är att 
verka för att kvalitetsarbete sker 
systematiskt inom yrkesutbildning genom att 
sprida kunskap och information om 
rekommendationen. Som ett led i uppdraget 
som nationell referenspunkt arbetar 
Skolverket i ett projekt tillsammans med 
representanter från de nationella 
programråden fram konkretiserade 
indikationer som anpassas till svenska 
förhållanden för att mäta kvalitet i 
yrkesutbildning på gymnasial nivå. 

Validation of Non-Formal 
and Informal Learning 
(VNFIL) –  

 
Principles and guidelines 
for identifying and 

 MYH har ett tillfälligt uppdrag att följa och 
stödja det utvecklingsarbete som pågår inom 
valideringsområdet nationellt och regionalt. 
Myndigheten ska sprida kunskap och 
tillhanda hålla övergripande information om 
validering samt samordna pågående 
myndighetssamarbete om valideringsfrågor. 
MYH har också i uppgift att informera om 

 
19 Europeiska unionen Rådets rekommendation om Europeiska referensramen för kvalifikationer och livslångt 
lärande visby tryckeri2017/C 189/03 
20 Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut U2005/2369/IS 
21 Utbildningsdepartementet Regeringsbeslut U2005/2369/IS. Efter ombildningen av myndigheter för den högre 
utbildningen övergick uppdraget till UHR 2013. 
22 Europeiska unionen Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om 
en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass) 
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validating non-formal and 
informal learning. 

 
 

branschernas modeller för validering samt 
stödja branscherna i utveckling och 
kvalitetssäkring av valideringsmodellerna. 

Euroguidance UHR Utvecklar en internationell dimension inom 
livslång vägledning och att bidra till 
internationellt utbyte och samarbete mellan 
vägledare och andra intressenter inom 
vägledningsområdet. 

I arbetet ingår även att sprida kännedom om 
relevant utveckling inom utbildnings- och 
arbetsmarknadsområdet i Europa. 

The European Credit 
Transfer and 
Accumulation System 
(ECTS) 
 

 Ett gemensamt system för att kunna jämföra 
studiepoäng mellan länder. Systemet bygger 
på att ett läsår omfattar 60 ECTS-poäng i 
samtliga länder, oavsett hur långt läsåret är. 

Qualification framework 
European Higher 
Education Area (QF-
EHEA) 

UHR En europeisk referensram för examina inom 
högskoleområdet. Syftet är att skapa 
förutsättningar för att relatera olika nationella 
referensramar till varandra. Varje land som 
deltar i samarbetet ska ta fram en nationell 
referensram som ska vara kopplad till den 
europeiska övergripande referensramen. 
Med hjälp av de nationella referensramarna 
ska man kunna jämföra den egna 
utbildningen med motsvarande utbildningar i 
andra europeiska länder. 

The European 
Association for Quality 
Assurance in Higher 
Education (ENQA) 
 

UKÄ granskar svensk 
högre utbildning och 
forskning och är medlem 
av ENQA.  

ENQA är ett europeiskt nätverk för att främja 
kvalitetssäkring av högre utbildning. ENQA 
har tagit fram gemensamma standarder och 
riktlinjer för hur högre utbildning ska 
kvalitetssäkras samt för hur 
kvalitetssäkringsorganisationernas 
verksamhet bör bedrivas. Dessa går under 
namnet ESG, Standards and Guidelines for 
Quality Assurance in the European Higher 
Education Area. ESG syftar till att skapa 
enhetlighet mellan länder. De är ett viktigt 
komplement till bland annat de lagar och 
förordningar som styr lärosätenas 
verksamhet. 

Erasmus+ UHR är nationellt kontor för 
Erasmus+ inom utbildning, 
yrkesutbildning, högre 
utbildning och 
vuxenutbildning 

Erasmus+ är EU:s program för internationellt 
samarbete inom utbildning, ungdom och 
sport, vars syfte bland annat är att främja 
mobilitet. Avsikten med Erasmus+ är att 
bidra till att möta de utmaningar Europa står 
inför när det gäller utbildning och 
arbetsmarknad, till exempel den höga 
ungdomsarbetslösheten och andelen unga 
som hoppar av skolan i förtid. 
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Bild 1. Europeiska verktyg och rekommendationer 

   
Verktygen och principerna bildar ett integrerat system vars effekt är beroende av att alla 
delar utgör en helhet. Implementeringen av dem ökar kvalifikationers transparens, stödjer 
mobilitet och erbjuder en gemensam systematik för att validera och dokumentera 
medborgarnas kunskaper, färdigheter och kompetenser. Gemensamt för verktygen och 
principerna är att alla är baserade på principen om resultat av lärande - 
Learning Outcomes (LO) vilket gör det lättare att förstå vad en individ kan, förstår och är 
förmögen att genomföra när en lärandeprocess är avslutad. Verktygen och principerna 
underlättar erkännandet av läranderesultat och synliggörandet av icke-formellt och 
informellt lärande23. Se nedan 6.2 Formellt lärande i utbildningssystem, för det svenska 
utbildningsystemet. 

Verktygen och principerna främjar rörlighet både på inhemska arbetsmarknader och mellan 
länders arbetsmarknader och bidrar till geografisk mobilitet. Även om de olika verktygen 
och principerna har sina egna mål är det genom helheten de kan producera de förväntade 
fördelarna för medborgare och yrkesutbildningssystem.   

Som ett exempel kan formella, icke-formella och informella sammanhang ge en individ 
möjlighet att erhålla en formell kvalifikation. Valideringsarrangemang baserade på dessa 
principer kan ge individer möjlighet att få sina kunskaper, färdigheter och kompetenser 
erkända. Med stöd av vägledning i det livslånga lärandet kan individer göra informerade 
val angående utbildning och arbete.  

Till dessa verktyg och principer för mobilitet kan även EU:s nyckelkompetenser för livslångt 
lärande läggas24. Nyckelkompetenserna är den grunden som alla behöver i ett 
kunskapsbaserat samhälle.   

De nya nyckelkompetenserna är:  

• Läs- och skrivkunnighet  

• Flerspråkighet  

• Matematisk kompetens och kompetens inom naturvetenskap och teknik (STEM) 

• Digital kompetens  

• Personlig och social kompetens samt kompetens att lära sig att lära  

 
23 Cedefop Briefing note – 9108 EN Cat. No: TI-BB-16-001-EN-N ISBN 978-92-896-2000-0, doi: 
10.2801/41746 Copyright © European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop), 2016  
24 Cedefop Briefing note – 9065 EN Cat.No: TI-BB-11-008-EN-N ISBN 978-92-896-0790-2, doi: 
10.2801/79703    
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• Medborgarskapskompetens  

• Entreprenörskompetens  

•  Kompetens på området kulturell medvetenhet och kulturyttringar    

5.1.1 European Qualifications Framework for Lifelong Learning 
(EQF)  

Den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande (EQF), är en 
gemensam europeisk referensram som knyter samman olika länders kvalifikationssystem 
genom att fungera som ett översättningsverktyg som ska göra kvalifikationer från olika 
länder och system i Europa lättare att jämföra. Medlemsländerna har åtagit sig att koppla 
sina nationella system till EQF för att det ska bli ännu enklare för arbetsgivare, arbetstagare 
och studerande att förstå värdet av nationella och internationella kvalifikationer inom och 
utanför EU25. 

EQF ”rymmer” i sig inga men genom kopplingen till de nationella referensramarna kan 
systemet sägas omfatta alla typer av kvalifikationer och bygger helt på principerna för 
resultat av lärande (LO); vad en individ vet, förstår och kan göra när en lärandeprocess är 
avslutad.  Resultat av lärande är inte kopplade till tid, rum eller till hur man har lärt sig.  

Av rekommendationen om EQF framgår att den europeiska referensramen för 
kvalifikationer är förenlig med, men inte ersätter, den europeiska övergripande 
referensramen för examina inom högskoleområdet (QF-EHEA) som utarbetats inom ramen 
för Bolognaprocessen (se avsnitt 5.2). Idag arbetar 38 europeiska länder med EQF och 
nationella referensramar eller kvalifikationssystem. 

Målsättningen med EQF är att:  

• öka transparensen hos och jämförbarheten mellan olika kvalifikationer  

• modernisera yrkesutbildningssystem   

• öka individers anställningsbarhet  

• öka möjligheten till mobilitet och till integration  

• koppla samman alla former av lärande   

• stödja validering av tidigare lärande  

• stärka kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv 

 

Myndigheten för yrkeshögskolan är utsedd av regeringen att vara nationell 
samordningspunkt för EQF.  

5.1.2 National Qualification Framework for Lifelong Learning 
(NQF) 

Den svenska referensramen för kvalifikationer benämns Sveriges referensram för 
kvalifikationer för livslångt lärande (SeQF). Därigenom blir det lättare att jämföra 
kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. 

I den svenska referensramen är kvalifikationer, vars läranderesultat är 
författningsreglerade, nivåplacerade av regeringen. Utfärdare av kvalifikationer vars 
läranderesultat inte är författningsreglerade kan ansöka hos Myndigheten för 
yrkeshögskolan (MYH) om att nivåplacera dem i SeQF26. Regeringen betonade vid 
införandet av SeQF att referensramen inte på något sätt är avsedd att ersätta de 
styrdokument som finns inom det formella utbildningssystemet. 

 
25 Europeiska unionen https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SV/1-2016-383-SV-F1-1.PDF, 
https://europa.eu/europass/sv/european-qualifications-framework-eqf 
26 Förordning (2015:545) om referensram för kvalifikationer för livslångt lärande    

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SV/1-2016-383-SV-F1-1.PDF
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5.1.3 The European Credit Transfer System for Vocational 
Education and Training (ECVET)  

ECVET är ett system för ackumulering och överföring av meriter inom yrkesutbildning27, 
en parallell inom yrkesutbildningsområdet till ECTS för högre utbildning28. I Sverige har 
ECVET främst använts inom mobilitet finansierat av Erasmus+ då svenska yrkeselever 
och yrkesstuderande på gymnasieskolan och inom yrkeshögskolan gör praktik utomlands 
i syfte att beskriva lärandet tydligt för alla parter i ett internationellt utbyte. Mer om utbyte 
nedan i avsnittet 5.3. 

I ECVET finns dokument som har till uppgift att stödja beskrivning och överförandet av 
läranderesultat vid internationella utbyten. Det rekommenderas att två skriftliga 
överenskommelser ska göras mellan berörda parter i ett internationellt utbyte:  

• Memorandum of Understanding som är huvudinstrumentet och är en frivillig 
överenskommelse mellan yrkesutbildningsinstitutioner, nationella myndigheter eller 
andra utbildningsinstitutioner i de deltagande länderna. Syftet är att skapa 
ömsesidigt förtroende, genom att reglera samarbetet.  

• Utbildningsöverenskommelse (Learning agreement) som skrivs under av 
utbildningsinstitutionerna i de länder som är involverade i utbytet samt av eleven. 
Överenskommelsen innehåller en beskrivning av de läranderesultat (LO), som ska 
uppnås under mobilitetsfasen både kvalitativt och kvantitativt.  

Skolverket har det svenska samordningsansvaret för information om ECVET. 

5.1.4 Europass  

Europass29 är en portfölj av dokument som en individ kan använda för att visa vilken 
kompetens han eller hon har. Europassplattformen drivs av EU-kommissionen och finns 
29 olika språk och är gratis att använda. Genom Europass kan meriter och kvalifikationer 
beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU. Det förenklar för arbetsgivare och 
vägledare att tolka exempelvis betyg och arbetslivserfarenheter från andra EU-länder. 
Ansvaret för de olika dokumenten i Europass är fördelat på fyra olika myndigheter (se 
tabell 1 ovan). Europass består av följande dokument:  

• Europass bilaga till examensbevis för att beskriva läranderesultat av en 
högskoleutbildning.  UHR är ansvarig myndighet 

• Europass mobilitet för att dokumentera praktik eller studier utomlands. UHR är 
ansvarig myndighet. 

• Europass tillägg till yrkesexamen för att beskriva läranderesultat av en 
yrkesutbildning. Skolverket och MYH är ansvariga myndigheter. 

• Europass meritförteckning (CV) för att beskriva helheten av en individs samlade 
meriter. Arbetsförmedlingen är ansvarig myndighet. 

 

Under 2020 lanserades även den nya Europass-portalen där individer numer kan skapa 
en så kallad Europassprofil – en typ av e-portfolio, där bland annat alla typer av meriter 
kan sparas digitalt. I den nya Europassversionen är språkpasset30 integrerat i 
Europassprofilen. Språkkunskaper kan fortfarande självskattas enligt den gemensamma 
europeiska referensramen för språk. I en Europassprofil kan individer beskriva sina 
färdigheter, hitta intressanta jobb och studiemöjligheter, hantera ansökningar och skapa 

 
27 Cedefop http://www.cedefop.europa.eu/sv/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-
education-and-training-ecvet 
28 European Credit Transfer and Accumulation System, se även Bolognareformen 
29 På Europass webbportal finns mer information om möjligheterna med Europass. 
https://europa.eu/europass/sv 
30 Språkpasset var en dokumentmall som togs fram av EU och som tidigare var ett separat tillägg i Europass 
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cv:n och personliga brev och vid behov dela uppgifterna med arbetsgivare och 
utbildningsinstitutioner. 

Universitets- och högskolerådet samordnar arbetet med Europass och är utsett till Sveriges 
nationella Europass-center. UHR genomför regelbundna träffar med det så kallade 
Europasskonsortiet. I konsortiet ingår företrädare för Skolverket, MYH och 
Arbetsförmedlingen samt nationell samordnare för Euroguidance, tillika ledamot i Europass 
Advisory Group. UHR medverkar även i ett nordiskt nätverk för Europass och 
Euroguidance. Under 2019–2020 genomförde Danmark, Norge och Sverige en peer review 
i respektive land. Resultatet av utvärderingen, som stämmer väl med diskussionerna som 
förts i konsortiet, visar att kunskapen om Europass generellt är låg och behöver stärkas 
internt på ansvariga myndigheter.  

5.1.5 European Quality Assurance framework for Vocational 
Education and Training (EQAVET)  

EQAVET31 är upphävd som egen rekommendation och är nu integrerad i EU:s nya VET-
rekommendation. Det är en rekommendation för kvalitetssäkring av all yrkesutbildning 
oavsett nivå och sektor och kan också kopplas till andra europeiska verktyg som EQF 
och ECVET. EQAVET-rekommendationen antogs av EU:s medlemsstater i juni 2009. 
Referensramen bygger på den så kallade Deming-cykeln för kvalitetssäkring och 
förbättring som består av fyra olika faser;  

• planering 

• genomförande,  

• bedömning / utvärdering  

• översyn / revidering  

EQAVET omfattar en mängd indikatorer som är avsedda att stödja utvärdering och 
kvalitetsförbättring av ett lands yrkesutbildning. Indikatorerna kan också användas av 
ansvariga nationella myndigheter, ansvariga aktörer på regional eller lokal nivå och ska 
kunna tjäna som en ”verktygslåda” ur vilken användare kan välja de indikatorer som 
anses mest relevanta för deras kvalitetssäkringssystem.   

De 10 indikatorerna handlar om;  

• Vilken betydelse kvalitetssäkringssystemen har hos de som anordnar 
yrkesutbildning.  

• Vilka medel som ges till fortbildning för yrkeslärare.  

• Antalet deltagare i olika yrkesutbildningsprogram.  

• Hur många som avslutar sin yrkesutbildning.  

• Hur många som de facto får en anställning efter avslutad yrkesutbildning.  

• I vilken grad yrkesutbildningen ger de kompetenser som sedan efterfrågas av 
arbetsgivaren.  

• Hur arbetslösheten ser ut för olika typer av yrkesutbildade.  

• Hur missgynnade grupper får tillträde till yrkesutbildning.  

• Mekanismer för att kartlägga utbildningsbehov på arbetsmarknaden.  

• Olika program för att främja en bättre tillgång till yrkesutbildning.   

 

Skolverket samordnar arbetet med EQAVET i Sverige32.   

 
31 Europeiska unionen https://www.eqavet.eu/  
32 Förordning (2015:1047) med instruktion för Statens skolverk 

https://www.eqavet.eu/
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5.1.6 Validation of Non-Formal and Informal Learning (VNFIL)  

Arbetet med validering av icke-formell och informellt lärande (VNFIL) tog sitt avstamp i 
EU-rådets gemensamma europeiska principer för identifiering och validering av icke-
formellt och informellt lärande från 2004. 

De gemensamma europeiska principerna är konkretiserade i 
riktlinjerna European Guidelines for Validation of Non-formal and Informal Learning som 
publicerades av CEDEFOP (EU:s organ för yrkesutbildningsfrågor) 2009 och en 
reviderad version publicerades 201533. I riktlinjerna från 2015 som har reviderats med 
utgångspunkt i rekommendationen från 2012 (se nedan) beskrivs att en validering kan 
bestå av fyra olika faser: identifiering, dokumentering, bedömning av tidigare lärande och 
certifiering (att individen erhåller ett bevis på sitt tidigare lärande). Det är individen själv 
som bestämmer vilka delar av valideringen som bäst gynnar individens syfte.  

Den 20 december 2012 kom EU-rådets rekommendation om validering34 som Sverige har 
ställt sig bakom. Rekommendationen säger att medlemsländerna har fram till 2018 på sig 
att utveckla arrangemang för validering så att individer ska kunna få sina kunskaper, 
färdigheter och kompetenser från icke-formellt och informellt lärande validerade, samt där 
så är tillämpligt kunna erhålla en kvalifikation eller delar av en kvalifikation genom 
validering.  

5.1.7 Euroguidance   

Livslång vägledning i Europa35 utgår från ett antal gemensamma prioriteringar. Det är 
framför allt fyra områden som är i fokus för Livslång vägledning: förmågan till 
karriärhantering, tillgången till vägledning, kvalitetssäkring och samordning av 
vägledningstjänster. Länderna samverkar inom Euroguidance, som är ett nätverk av 
nationella informations- och resurscenter med målsättning att stödja vägledare i deras 
arbete med internationella frågor och att göra det lättare att studera, praktisera eller 
arbeta i Europa. Nätverket bildades 1992 på initiativ från Europeiska kommissionen  

Euroguidance utgör en del av främjandeverksamheten vid UHR, som arbetar på uppdrag 
av Europeiska kommissionen för att främja internationell rörlighet för individen, genom att 
erbjuda stöd till vägledare i arbetet med internationella frågor.   

Tjänsten har ett webbibliotek med aktuella utredningar, rapporter och statistik med 
koppling till internationella vägledningsfrågor. Till hjälp finns också den europeiska 
portalen för utbildningsmöjligheter och kvalifikationer i Europa (Portal for 
Learning Opportunities and Qualifications in Europe).   

I uppdraget ingår även att bidra till vägledares egen kompetensutveckling genom 
internationellt samarbete samt att sprida kännedom om den politiska utvecklingen på 
vägledningsområdet i Europa. Euroguidance Sweden sprider också information och 
kunskap om utbildning och vägledning i Sverige till vägledare, myndigheter och 
organisationer i övriga EU-länder.    

Ansvarig myndighet för Livslång vägledning i Sverige är Universitets- och högskolerådet.  

  

 
33 Cedefop European guidelines for validating non-formal and informal learning | Cedefop (europa.eu) 
34 Europeiska unionen Rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och 
informellt lärande (2012/C 398/01). https://eur-lex.europa.eu/legal 
content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012H1222(01)&from=EN 
35 Europeiska unionen https://www.euroguidance.eu/ http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-
projects/projects/lifelong-guidance  

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073
https://eur-lex.europa.eu/legal
https://www.euroguidance.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/lifelong-guidance
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Hinder och utmaningar 

I diskussioner mellan de ansvariga myndigheterna i ovan nämnda samarbetsforum 
Europasskonsortiet och NRY framträder följande hinder, vilket också tas upp i 
uppföljningar av OECD och CEDEFOP36: 

• Kunskapen om EU:s verktyg för rörlighet och livslångt lärande i samhället är låg 

• En helhetsbild om hur de olika verktygen skapar en helhet saknas och samverkan 
mellan ansvariga myndigheter behöver stärkas 

• Kunskapen om verktygens syfte och möjligheter behöver stärkas internt på ansvariga 
myndigheter 

5.2 Bolognareformen och Europauniversitet 
Den nya utbildnings- och examensstruktur som infördes i högskolan 2007 medförde 
förändringar i syfte att i högre grad vara förenlig med överenskommelserna mellan de 
europeiska utbildningsministrarna inom den så kallade Bolognaprocessen. 
Bolognaprocessen syftar till att skapa jämförbarhet mellan olika länders utbildningar och 
utbildningsystem och därmed öka rörligheten mellan utbildningssystemen och på 
arbetsmarknaden. Överenskommelserna inom Bolognaprocessen syftar också till att öka 
Europas konkurrenskraft som utbildningskontinent.   
 
Den svenska strukturreformen innebar bland annat att Sverige införde de tre nivåerna 
inom högre utbildning som man kommit överens om i processen: på svenska benämnda 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Lärandemål blev också en 
central del av styrningen av utbildningssystemet och bland annat blev examensmål för 
utbildningen tydligare och viktigare, framför allt i de femtio olika yrkesexamina. Samtidigt 
med reformen av utbildnings- och examensstrukturen infördes i Sverige tre kategorier av 
examina: generella examina, konstnärliga examina och yrkesexamina.  
 
Sverige har sedan 1977 ett system där studierna mättes i veckor och poäng per vecka. I 
och med den svenska strukturreformen skedde en anpassning till hur studiepoäng 
beräknas inom European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS), ett 
europeiskt system för överföring av studiemeriter som utvecklats inom ramen för 
Erasmusprogrammet. Ett års heltidsstudier, dvs 60 ECTS, motsvarade 40 poäng (p) i det 
gamla svenska systemet, men uttrycks numera som 60 högskolepoäng (hp). Inom ECTS 
finns också ett betygssystem som i och med reformen lyftes fram som ett tydligt alternativ 
vid betygssättning i Sverige, utöver att vara ett system för att jämföra studiemeriter och 
betyg vid utlandsstudier.  
 
Europauniversitetet (European Universities) är ett initiativ som lanserats av EU-
kommissionen med syfte att stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, 
samt att ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter 
till utbyten. Europauniversitetet ska utgöras av nätverk av lärosäten där studenter på 
varje nivå ska kunna röra sig fritt mellan universiteten inom varje nätverk. Det ska finnas 
en gemensam strategi och ett problemorienterat arbetssätt för att gripa sig an 
tvärvetenskapliga problem och samarbetet ska vara långsiktigt. Flera svenska lärosäten 
ingår i något av nätverken inom Europauniversitet. 

 
36  Cedefop https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/sweden-skills-assessment-and-
anticipation-sweden-scrutinized-oecd, 
https://www.cedefop.europa.eu/files/developments_in_vocational_education_and_training_policy_in_2015-
19_sweden.pdf,  https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-
inventory-validation-non-formal-and-informal-learning-2018-update-sweden 

https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/sweden-skills-assessment-and-anticipation-sweden-scrutinized-oecd
https://www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/sweden-skills-assessment-and-anticipation-sweden-scrutinized-oecd
https://www.cedefop.europa.eu/files/developments_in_vocational_education_and_training_policy_in_2015-19_sweden.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/developments_in_vocational_education_and_training_policy_in_2015-19_sweden.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-validation-non-formal-and-informal-learning-2018-update-sweden
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/european-inventory-validation-non-formal-and-informal-learning-2018-update-sweden
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5.3 Utbytesprogram - studier och praktik utomlands 
Universitets- och högskolerådet (UHR) har i uppgift att vara programkontor för 
utbildningsområdet, att samordna och fördela finansiering inom EU-program och andra 
internationella program för samarbeten och mobilitet. 

Det finns möjlighet för studenter på universitet och högskolor, studerande på 
yrkeshögskoleutbildningar och deltagare i yrkesinriktad vuxenutbildning att göra praktik 
och/eller studera utomlands med finansiering från programmen. Lärare, instruktörer och 
APL/LIA handledare har också stora möjligheter att praktisera och/eller gå kurser 
utomlands. Erasmus+ programmet är det största programmet, med totalt 15 815 deltagare 
från Sverige 2018 andra program är t ex Nordplus, Atlas och Linnaeus-Palme.  

Inom folkbildning och hos privata aktörer finns många möjligheter till studier utomlands 
inom ramen för utbyten, där språkkurser är en stor sektor. Några kurser och utbildningar 
bedrivs av till exempel Folkuniversitet i England och Frankrike. Det finns också möjlighet 
att läsa på lärosäten utomlands för att komplettera svenska kvalifikationer, till exempel 
genom Företagsekonomiska institutet. De flesta av dessa alternativ för studier utomlands 
har kursavgifter som bekostas av individer eller företag. En del är CSN-berättigande för 
uppehälle och avgifter. En stor del av studier och praktik utomlands anordnas emellertid av 
individer själva, så kallade free movers. 
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6 System och infrastruktur för livslångt lärande 

6.1 Livslångt lärande utifrån ett individperspektiv 
Ett livslångt lärande för alla människor är ett högt prioriterat mål i Sverige för att möta 
framtidens utmaningar. Framförallt har genomförandet av det ”nya” kunskapslyftet bidragit 
till att öka möjligheterna för individer och arbetsliv att fylla på sin kompetens. 

Bild 2 Illustration av livslångt lärande 

 
 

Lärandet kan ske utifrån olika behov och syften. Det kan ske på olika nivåer och i olika 
former för att stärka individers ställning i arbets- och samhällslivet eller främja den 
personliga utvecklingen. Lärandet kan ske i ett formellt, icke-formellt eller informellt 
sammanhang, i utbildningar, på arbetsplatser eller på fritiden. Lärandet sker i princip hela 
livet. Förskolan, grundskolan och gymnasieskolan ska lägga grunden för det fortsatta 
lärandet i utbildning och på arbetsplatser.  

De förutsättningar som påverkar individers möjligheter till livslångt lärande kan schematiskt 
sammanfattas i tre övergripande beståndsdelar, kunskap, möjliga vägar för lärande och 
finansiering. Kunskap om möjligheter för individer att lära, vidareutbilda sig och bygga på 
sin kompetens är beroende av att relevant utbud av utbildningar och möjlighet till 
ekonomisk trygghet. I princip kan dessa beståndsdelar också illustrera förutsättningar för 
en organisations möjligheter att kompetensutveckla sin personal. 

Det system som idag finns för kompetensförsörjning och livslångt lärande kan sägas bestå 
av olika delsystem. De olika delsystemen finns inom olika sektorsområden och regleras 
och finansieras utifrån respektive sakområde. Detta innebär att infrastrukturer och 
stödstrukturer behöver utvecklas som möjliggör att systemen fungerar bättre men också 
så att de bättre kan samspela med varandra.   
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6.2 Formellt lärande i utbildningssystem 
Omfattning och organisering av det formella lärandet37 samt icke-formellt lärande som 
staten finansierar delar av eller hela utbildningar38 kan belysas genom offentlig statistik och 
andra källor. Omfattningen och resultatet av icke-formellt och informellt lärandet, det som 
sker fortlöpande på fritiden eller på arbetet, kan inte belysas på samma sätt. Däremot har 
detta lärande stor betydelse när individens reella kompetens ska bedömas för särskilda 
ändamål. Validering har här en viktig funktion för att synliggöra individers reella kompetens 
för behörighet och tillgodoräknande i utbildningar eller för att på annat sätt bygga på sin 
kompetens eller söka ett arbete.  

6.2.1 Det svenska skolsystemet 

Det svenska skolsystemet omfattar 

• Förskola 

• Förskoleklass  

• Grundskola och motsvarande (grundsärskola, sameskola, specialskola, förberedande 
dansarutbildning) 

• Gymnasieskola och motsvarande (gymnasiesärskola) 

• Kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial utbildning, svenska för 
invandrare, kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning) 

6.2.2 Förskolan 

Förskolan är en frivillig skolform och verksamheten omfattas av begreppen utbildning och 
undervisning. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen 
en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov 
och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja 
allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.  

Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från 1 års ålder om föräldrarna arbetar eller 
studerar och när föräldrarna är arbetslösa eller föräldralediga. Kommunerna ska erbjuda 
allmän förskola till alla barn från och med höstterminen det år som barnet fyller 3 år. Allmän 
förskola följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar. En plats i allmän förskola 
omfattar minst 15 timmar i veckan (525 timmar per år). Verksamheten är frivillig och det är 
föräldrarna som avgör hur mycket tid de vill utnyttja av de 15 timmarna varje vecka. 
Kommunerna ska dessutom erbjuda förskola till barn i behov av särskilt stöd. 

Det är kommunerna som ansvarar för att det finns förskolor och att barn erbjuds plats. 
Fristående förskolor är ett alternativ till den kommunala verksamheten.  

6.2.3 Förskoleklassen och grundskolan 

Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 
tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 
förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 
ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet och den ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven går i 
skolan.  

I Sverige råder skolplikt som omfattar förskoleklass och den nioåriga grundskolan (tio år 
för specialskolan). Grundskoleutbildning kan genomföras i flera olika skolformer, förutom i 

 
37 Med formellt lärande avses lärande i utbildningar vars läranderesultat är författningsreglerade  
38 Med icke-formellt lärande avses lärande i utbildningar vars läranderesultat inte är författningsreglerade men 
där staten har intresse av att sådana bedrivs och därför finansierar delar av eller hela utbildningar 
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grundskolan även i grundsärskolan, specialskolan, sameskolan eller i förberedande 
dansarutbildning. Grundskoleutbildning kan även genomföras i olika former utomlands. 
Grundskolan kan vara i kommunal eller fristående regi och har möjlighet att profilera sig, 
eller ha olika inriktningar.  

Utbildningen i varje årskurs ska bedrivas under ett läsår, som består av en hösttermin och 
en vårtermin. För elever mellan 6 och 13 år erbjuds fritidshem som är öppet före och efter 
skoltid samt under skollov.  

6.2.4 Gymnasieskolan 

Syfte och mål 

Gymnasieskolan är en frivillig skolform vars huvudsyfte är att ge en god grund för 
yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att den främjar social gemenskap 
och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, 
fördjupa och tillämpa kunskaper och är i regel tre år lång. Enligt skollagen ska utbildningen 
i gymnasieskolan vara en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen 
samt en bas för rekrytering till högskolesektorn. 

I läroplanen för gymnasieskolan står det att eleverna ska, genom studierna stärka grunden 
för det livslånga lärandet. Vidare står det att eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet 
och få underlag för val av kurser inom utbildningen och för vidare studier eller 
yrkesverksamhet. Det är särskilt viktigt att skolan samarbetar med arbetslivet om 
yrkesutbildningen. Genom att arbetslivet fortlöpande förändras när det gäller behovet av 
kompetens och rekrytering av arbetskraft inom olika områden har studie- och 
yrkesvägledning i vid mening stor betydelse. Universitet och högskolor, arbetsförmedlingar, 
näringsliv samt arbetsmarknadens parter och branschorganisationer har därför viktiga 
roller i informationen till skolan och eleverna. 

Inom gymnasieskolan finns 18 nationella gymnasieprogram: sex högskoleförberedande 
program och 12 yrkesprogram. Det finns också sex riksrekryterande gymnasieprogram och 
fyra introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen ska ge elever som saknar behörighet 
till ett nationellt gymnasieprogram möjlighet att komma in på ett nationellt program eller 
leda till att de kan få ett arbete.  

Inom gymnasiesärskolan finns 9 nationella program samt individuella program med olika 
ämnesområden och syften. De är anpassad för de elever som bedöms att inte kunna nå 
upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Elever 

Av samtliga dryga 355 000 elever läsåret 2019/2020 gick omkring 28 procent på 
yrkesprogram, 59 procent på högskoleförberedande program och 13 procent på 
introduktions-program. Totalt sett var könsfördelningen jämn på de nationella programmen, 
med 52 procent kvinnor och 48 procent män. Kvinnorna är däremot i minoritet på 
yrkesprogrammen med 39 procent. På programnivå finns det även betydande skillnader i 
könsfördelningen. Kvinnor utgör bland annat endast 3 procent på VVS39 och 
fastighetsprogrammet och på el- och energiprogrammet medan de på 
hantverksprogrammet utgör 93 procent och på vård- och omsorgsprogrammet 75 procent.  

Utfall 

Statistiska centralbyråns har i en enkätstudie40 analyserat inträdet på arbetsmarknaden för 
examinerade från gymnasieskolan 2016/17 och deras sysselsättning till och med våren 
2020. Den vanligaste sysselsättningen för de utexaminerade från gymnasieskolan var 

 
39 VVS-värme, ventilation och sanitet 
40 SCB (2020) Inträdet på arbetsmarknaden efter gymnasieskolan Examinerade 2016/2017 
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studier och 47 procent av deltagarna i enkätundersökningen hade studier som 
sysselsättning. Kvinnor studerade i högre utsträckning än män. Totalt sett hade 44 procent 
arbete som sin huvudsakliga sysselsättning och här var andelen större bland män jämfört 
med kvinnor. Sammantaget hade 91 procent av de med examen från gymnasieskolan 
arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning och totalt uppgav 6 procent att de var 
arbetssökande. 

Den huvudsakliga sysselsättningen för de examinerade skiljde sig dock kraftigt mellan olika 
programtyper. Bland de examinerade från yrkesprogram hade ungefär 7 av 10 arbete som 
huvudsaklig sysselsättning. Bland de examinerade från högskoleförberedande program 
hade drygt 6 av 10 studier och ungefär 3 av 10 arbete som huvudsaklig sysselsättning. När 
det gäller matchningen mellan utbildning och arbete uppgav ungefär 6 av 10 män med 
examen från yrkesprogram att de som arbetade att de hade ett arbete som överensstämde 
helt eller till stor del med utbildningen. Motsvarande andel för kvinnor var knappt hälften. 

En grupp som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden är ungdomar som 
avslutat sin utbildning inom gymnasiesärskolan. Forskning har visat att närmare en 
fjärdedel av alla står utan arbete, studier eller annan sysselsättning, och att gymnasie-
särskolans elever tillhör en av de grupper som möter störst utmaningar vid etablering på 
arbetsmarknaden41. 
 

Hinder och utmaningar  

Glapp vid övergångar mellan skolformerna gymnasieskola/komvux 

Det finns glapp vid övergångar mellan olika skolformer och enligt Skolverkets rapport 
Elever nära examen som övergår till komvux42 gick var fjärde elev med studiebevis nära 
examen från nationella program, vidare till komvux inom 18 månader. När det gäller 
språkintroduktion gick 47 procent av de elever som påbörjade språkintroduktion 2011 och 
2012 vidare till någon form av vuxenutbildning inom fyra år efter starten43. För elever som 
gick till komvux var det vanligaste ämnet svenska som andraspråk, både på 
grundläggande, och på gymnasial nivå. När det gäller yrkeskurser är det bara kurser från 
vård- och omsorgsområdet som finns med bland de tio vanligaste gymnasiala kurserna för 
eleverna. Kommuner erbjuder olika möjlighet till och tillgång till utbildning beroende på 
resurser och organisering vilket kan innebära olika tillgång till utbildningar. 

En annan orsak till glapp vid övergångar mellan skolformerna kan bero på den interna 
samverkan inom en kommun om gymnasieskolan och vuxenutbildningen inte finns inom 
samma förvaltning. En grupp som identifierats som ofta har flera byten och övergångar i 
sina utbildningsvägar är nyanlända elever på språkintroduktion. Det kan handla om att byta 
från språkintroduktion till ett annat introduktionsprogram, att gå vidare till ett nationellt 
program i gymnasieskolan eller att gå vidare till studier på gymnasial nivå inomkommunal 
vuxenutbildningen. Många nyanlända elever flyttar också mellan kommuner. Det är därför 
viktigt att dessa elever har god kännedom om möjliga utbildningsvägar och att ansvariga 
inom olika skolformer arbetar för att underlätta smidiga och effektiva övergångar mellan 
olika steg i elevernas utbildningsväg. Om elever på språkintroduktion inte får goda 
förutsättningar att gå vidare riskerar detta att leda till att de inte fullföljer en gymnasial 
utbildning och därmed får svårt att etablera sig i arbetslivet44. 

  

 
41 Umeå universitet (2020) Övergången från gymnasiesärskolan till arbetslivet - En kvalitativ studie om hur 
gymnasiesärskolan arbetar för att förbereda eleverna inför övergången 
42 Skolverket (2018), Elever nära examen som övergår till komvux – en registerstudie 
43 Skolverket (2018) Uppföljning av språkintroduktion - Beskrivande statistik på nationell nivå och nyanlända 
elevers övergångar till och från språkintroduktion 
44 Skolinspektionen (2019) Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion 
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6.2.5 Kommunal vuxenutbildning 

Syfte och mål 

Kommunal vuxenutbildning (komvux) är en frivillig skolform för vuxna från andra 
kalenderhalvåret de fyller 20 år och inkluderar SFI – svenska för invandrare (kan läsas from 
16 år), grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt komvux som särskild utbildning 
på grundläggande och gymnasial nivå. Komvux anordnas i form av kurser på 
grundläggande nivå, på gymnasial nivå, i svenska för invandrare (SFI) samt som särskild 
undervisning på grundläggande och gymnasial nivå.  

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 
lärande, ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin 
ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling, ge en god 
grund för fortsatt utbildning, och utgöra en bas för den nationella och regionala 
kompetensförsörjningen till arbetslivet. Utgångspunkten för utbildningen är varje enskilds 
elevs behov och förutsättningar.   

Kommuner är huvudmän för komvux. I vissa fall kan även en region vara huvudman för 
komvux på gymnasial nivå, dock ej på grundläggande nivå eller i sfi.  Huvudmannen kan 
sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att denne ska utföra uppgifter 
inom utbildningen (entreprenad).  Det innebär att någon annan än kommunen kan vara 
utbildningsanordnare. 

Elever  

Det totala antalet unika personer som deltog i kommunal vuxenutbildning (inklusive sfi) 
under 2019 var drygt 316 200. En stor del av eleverna som deltog i utbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå 2019 var yngre än 25 år och äldre än 34 år. Något fler 
män än kvinnor är yngre än 25 år och något fler kvinnor än män är 35 år eller äldre. 

Diagram 1 Åldersfördelning och kön - elever i komvux på grundläggande och gymnasial 
nivå 2019 
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De flesta som deltog i sfi är mellan 25-39 år. Knappt 10 procent är 55 år eller äldre. Inga 
nämnvärda skillnader i ålder mellan kvinnor och män. 

Diagram 2 Åldersfördelning och kön - elever i sfi 2019 

 

 

Uppdragsutbildning kan också ges inom ramen för kommunal vuxenutbildning. 
Arbetsgivare kan köpa delar av eller hela utbildningar. Det finns inga samlade uppgifter om 
omfattning av eller inriktning på uppdragsutbildningar som tillhandahålls inom den 
kommunala vuxenutbildningen. Insamling av sådana uppgifter ingår inte i den statistik som 
Skolverket ansvarar för. 

6.2.6 Statsbidrag för regionalt yrkesvux 

Syfte och mål 

Sedan den 1 januari 2017 kan kommuner söka statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning (regionalt yrkesvux)45. Syftet med statsbidraget för regionalt yrkesvux är 
att utbildningarna ska leda till kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

Regionalt yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regional yrkesinriktad vuxenutbildning. De 
övriga två är yrkesförarutbildningar inom vuxenutbildning på gymnasial nivå och 
lärlingsutbildning för vuxna som ska ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad 
yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom 
ett yrkesområde. För att söka statsbidraget behöver minst tre kommuner samverka om 
planering och genomförande av utbildningen. Utbudet ska planeras efter samråd med den 
aktör som har ett regionalt utvecklingsansvar i länet eller länen och med 
Arbetsförmedlingen.  

Enligt statsbidragsförordningen ska de samverkande kommunerna erbjuda kombinationer 
av nationella kurser i yrkesämnen som är relevanta för ett yrkesområde (sammanhållna 
yrkesutbildningar). De samverkande kommunerna ska även erbjuda enstaka kurser i 

 
45 Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning 
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yrkesämnen. Dessutom ska de samverkande kommunerna sammantaget finansiera 
utbildning som motsvarar den utbildning de erhåller statsbidrag för46. Samtidigt som 
regeringen föreslår en kraftigt utökad satsning på yrkesvux kan det konstateras att det finns 
utmaningar. Av budgetpropositionen 2020/21 framgår att statsbidraget för yrkesvux 
behöver i högre grad anpassas till arbetsmarknadens kompetensbehov och kommunerna 
behöver erbjuda ett bredare utbud av utbildningar. För att åstadkomma detta behöver 
samverkan mellan kommunerna och mellan kommunerna och branscherna förbättras47. 

Elever 

Bland elever inom statsbidragsfinansierad yrkesinriktad vuxenutbildning återfanns närmare 
44 000 elever inom yrkesvux (64 procent kvinnor och 36 procent män), inom lärlingsvux 
återfanns drygt 3 800 elever (60 procent kvinnor och 40 procent män) samt inom 
yrkesförarutbildningar cirka 2 200 elever (18 procent kvinnor och 82 procent män). Den 
största yrkesinriktningen sett till andel deltagare är inom vård och omsorg, men barn- och 
fritid har växt och utgör också ett stort område inom den statsbidragsfinansierade 
utbildningen48. 

Tillväxtverket har beviljat utvecklingsmedel till regionerna för regionernas medverkan i 
planering av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux49. Av regionernas återrapportering 
till Tillväxtverket sker samråd och dialogmöten med kommuner genom 
samverkansgrupper, nätverk och/eller träffar.  Den här typen av samverkan äger rum i 
samtliga regioner, dock med stor spridning avseende utformning och omfattning. Regioner 
har även utvecklat egna eller gemensamma webbplatser för ett samlat utbud av 
vuxenutbildning. Flera utmaningar i utbildningsplanering av yrkesvux lyfts av regionerna, 
bland annat att regionernas roll och ansvar är otydligt, att det saknas tillgång till regional 
statistik av yrkesutbildning på gymnasial nivå samt att kommunernas svaga ekonomi 
innebär att de inte klarar av kravet på medfinansiering50. 

Hinder och utmaningar 

Ekonomiska förutsättningar 

Möjligheten till att studera med kompletterande försörjningsstöd är begränsad51.  Den 
förväntade försörjningen under studier för vuxna är genom det ordinarie 
studiestödssystemet, det vill säga studiemedel och studiestartsstöd via CSN alternativt 
studier med aktivitetsstöd eller etableringsersättning via Arbetsförmedlingen. För många 
grupper finns extra förmånliga villkor genom till exempel studiestartsstödet och det högre 
bidraget från CSN, med utökat bidrag och mindre behov av lån, just i syfte att möjliggöra 
studier. Dock finns det målgrupper som av olika anledningar inte har rätt till studiestöd eller 
individer som har en väldigt lång studieresa att göra. Möjligheten till att studera med 
kompletterande försörjningsstöd är också begränsad. I många fall kan bristen på möjliga  

Även kommuners olika ekonomiska förutsättningar och socioekonomiska strukturer gör att 
prioriteringen inför antagning till komvux ser olika ut i olika kommuner. Vissa kommuner 
har anslagit resurser för att anta samtliga sökande medan andra behöver prioritera de 
sökande och endast anta de som enligt lag har rätt till utbildning. Detta skapar icke-
likvärdiga förutsättningar för såväl karriär- och yrkesväxling som möjlighet till livslångt 

lärande i utvecklande syfte för den enskilde individen52.    

 
46 Lärlingsvux och yrkesförarutbildningen är undantagna kravet på medfinansiering 
47 Regeringen budgetproposition 2020/21:1 
48 Skolverket (2020) Uppföljning av utbildningar som finansierats med statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning 2019 
49 Näringsdepartementet Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018-2020 Regeringsbeslut 
2017-12-21 N2017/07839/RTS (Uppdraget har förlängts till och med 2021). Erbjudande 4 i Villkor för m.m. för 
budgetåret 2018 (N2017/076999/RTS) Villkorsbeslut för regionerna samt för Gotlands kommun 
50Tillväxtverket Regionalt tillväxtarbete 2019, Rapport 0322  
51 Socialdepartementet (2019) Språkplikt - Deltagande i grundutbildning i svenska för rätt till försörjningsstöd 
52 Vuxenutbildning i Samverkan (2019) Framtidsfrågor för vuxenutbildningen, ViS rapportserie 2019:01 
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Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunal vuxenutbildningen och gymnasie-
skolans introduktionsprogram  

Det är viktigt att samverkan kring individen fördjupas. Detta för att underlätta för enkla och 
smidiga beslutsprocesser och för att undvika parallella projekt och insatser som individen 
omfattas av. Samverkan möjliggör för att snabba på den enskildes möjligheter till studier 

och försörjning samt etablering på arbetsmarknaden53.    

Samverkan mellan yrkeshögskola och kommunal vuxenutbildning i syfte att snabbare få ut 
individer i egenförsörjning  

I dagsläget tycks det vara ovanligt att kombinera studier inom kommunal vuxenutbildning 
med studier på yrkeshögskola. Här finns en utvecklingspotential, i synnerhet för 
målgruppen nyanlända vuxna elever som har en högre utbildningsbakgrund med sig från 
sina hemländer och som snabbt skulle kunna tillgodogöra sig innehållet i en 
yrkeshögskoleutbildning med hjälp av språkstöd, parallella studier i sfi eller svenska som 
andraspråk och möjlighet till viss undervisning på engelska. 

Övergångar till kommunal vuxenutbildning från andra utbildningsformer 

Det kan finnas en begräsning i att få tillträde till utbildning inom komvux och tillgodoräkna 
tidigare lärande. Ett exempel är övergång från folkhögskola till komvux. En anledning till att 
individer inte får möjlighet att visa på sin reella kompetens kan vara bristen på tillgången 

till valideringsutförare och finansiering av validering54.  

Samverkan mellan statliga myndigheter och kommuner  

Idag existerar inte sällan hinder vad gäller samverkan mellan statliga myndigheter och 
kommuner på flera områden. Det kan dels bero på de olika verksamheternas uppdrag och 
roller och brister i kommunikation, men också på juridiska och/eller systemadministrativa 
hinder, vilket inte sällan försvårar för den enskilde som kan hamna i kläm, men också skapa 
problem för de olika berörda verksamheterna. Ett konkret exempel kan vara utbytet av 
personlig information mellan Arbetsförmedlingen och kommuner kopplat till deltagare inom 
etableringsprogrammet som berörs av utbildningsplikten. Detta försvårar 
informationsutbytet och skapar sämre förutsättningar för bedömning, planering, 
genomförande och utvärdering av den enskildes behov av utbildning och kan i vissa fall 
förlänga den enskildes väg mot etablering på arbetsmarknaden. Det skapar också onödigt 
svåra arbetsprocesser både inom kommunen och Arbetsförmedlingen. Skolverket har i sitt 
regleringsbrev för budgetåret 2021 fått uppgift att tillsammans med Arbetsförmedlingen 
bland annat analysera hur ett förbättrat informationsutbyte kan åstadkommas mellan 
kommuner och Arbetsförmedlingen i syfte att effektivisera samverkan och underlätta 
övergångar från arbetslöshet till studier i kommunal vuxenutbildning. 

6.2.7 Statsbidrag för lärcentrum 

Statsbidraget för lärcentrum infördes 2018 och kan sökas av kommunala huvudmän i 
samverkan. Syftet med statsbidraget är att stimulera utveckling av lärcentrum i 
kommunerna. Lärcentrum är en verksamhet där den studerande erbjuds stöd i sitt lärande 
från lärare och annan personal samt ges möjlighet att möta andra studerande. En 
förändring av förordningen (2017:1303) om statsbidrag för lärcentrum utfärdades under 
2020. Förändringen innebär att lärcentrum är tillgängliga för studier inom  

• Kommunal vuxenutbildning, 

• Yrkeshögskola, 

• Universitet och högskola, eller 

• andra utbildningsformer55 

 
53 Oxford research (2020) Utvärdering av Delegationen för unga och nyanlända till arbete 
54 Valideringsdelegationen (2020) Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande, SOU 2019:69 
55 Skolverket (2019) Redovisning av uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2018, dnr 2018:613 
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Lärcentrum brukar användas som ett samlingsnamn för miljöer som stödjer vuxnas 
lärande. Det finns inga bestämmelser om lärcentra och inte heller någon allmängiltig 
definition av begreppet. Verksamheten vid det som kallas lärcentra kan därför se olika ut 
exempelvis vad gäller omfattning, organisation och finansiering. Skolverkets enkätstudie 
(2017) visade att av de 229 kommuner som svarade på enkäten uppgav 142 kommuner, 
motsvarande 62 procent, att de bedriver ett eller flera lärcentrum. I 16 av kommunerna 
bedrevs flera lärcentrum. Ett lärcentrum fyller delvis olika behov i olika kommuner. Samtliga 
lärcentra bedriver dock verksamhet för vuxna som studerar och majoriteten arbetar aktivt 
för att främja genomströmning och matchning. Komvuxelever och högskolestudenter är de 
vanligaste målgrupperna men även studerande inom yrkeshögskolan. Arbetsgivare som 

vill fortbilda sin personal är också en målgrupp för drygt hälften av lärcentra i landet56. 

TCO57 menar att lärcentra spelar en viktig roll för den lokala kompetensförsörjningen 
genom att skapa en ny rekryteringsbas för högre utbildning. Den lokala närvaron gör att 
många studenter som inte annars hade påbörjat högre utbildning söker sig till ett lärcentrum 
och studenterna bor dessutom i stor utsträckning kvar i kommunen efter avslutade studier. 

Regionalt utvecklingsansvariga har också kunnat ansöka om utvecklingsmedel från 
Tillväxtverket för etablering av lärcentrum. Etablering av lärcentrum var ett av tre 
fokusområden som angavs som erbjudanden i villkorsbesluten till regionerna 201858. Så 
gott som alla regioner har angett i återrapporteringen till Tillväxtverket att de har bidragit 
med information om lärcentra och dess möjlighet samt uppmuntrat kommunerna att 
samverka med varandra59.   

Hinder och utmaningar 

Två områden där det uppstår hinder för lärcentra har varit att anslaget inte räckt till för alla 
sökanden och långsiktigheten i det. För 2019 var intresset för statsbidraget mycket stort 
och totalt sökte huvudmän om statsbidrag för cirka 250 procent av avsatta medel. Av de 
totalt 63 ansökningarna ingick totalt 205 samverkande kommuner och i slutändan 
beviljades statsbidrag för 26 av de 63 ansökningarna. Projekten kretsade främst kring 

digitalisering, utveckling av lärmiljön samt studievägledning och pedagogiskt stöd60. Det 
andra hindret för lärcentra är långsiktigheten för statsbidraget, då det är ettårigt kan 
kommunerna inte långsiktig sätta upp mål och strategier för hur de vill arbeta med lärcentra. 
Som ett led i det höga söktrycket för statsbidraget har regeringen aviserat ett utökat anslag 

för 2021 och 2022 om 40 miljoner kronor och 35 miljoner för 202361. 

6.2.8 Högskolan 

Syfte och mål 
Enligt högskolelagen ska högskolan bedriva utbildning som vilar på vetenskaplig eller 
konstnärlig grund och på beprövad erfarenhet. Högskolan ska också utföra forskning, 
konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Sveriges lantbruksuniversitet ska dessutom 
arbeta med fortlöpande miljöanalys. 

I högskolans uppgifter ingår det att samverka med det omgivande samhället och informera 
om sin verksamhet. Högskolan ska verka för att deras forskningsresultat kommer till nytta. 
När det gäller utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska det svara mot 
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. 

 
56 Skolverket (2017) Redovisning av uppdrag om lärcentra, dnr 2017:596 
57 TCO (2020) Lärcentra – för högre utbildning i hela landet 
58 Näringsdepartementet Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018–2020 
Regeringsbeslut 2017-12-21 N2017/07839/RTS (Uppdraget har förlängts till och med 2021). Erbjudande 4 i 
Villkor för m.m. för budgetåret 2018 (N2017/076999/RTS) Villkorsbeslut för regionerna samt för Gotlands 
kommun 
59 Tillväxtverket Regionalt tillväxtarbete 2019, Rapport 0322  
60 Skolverket (2020) Redovisning av uppdrag om statsbidrag för lärcentrum 2019, dnr 2020:440   
61 Utbildningsdepartementet, Satsningar på lärcentrum och distansutbildning för ökade möjligheter till utbildning 
i hela landet 2020-09-14 Pressmeddelande 

https://www.regeringen.se/tx/1294
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Universitet och högskolor har en viktig roll för det livslånga lärandet, både gentemot 
studenter och arbetsliv. Deras utbildningsutbud sörjer för viktiga delar i samhällets 
kompetensförsörjning, både när det gäller arbetsmarknadens behov och individens strävan 
efter kunskap och utveckling.  

Studenter 

I Sverige fanns det cirka 360 000 studenter i utbildning på grund- och avancerad nivå och 
cirka 17 000 doktorander på ett femtiotal lärosäten hösten 2019. Könsfördelningen var 60 
procent kvinnor och 40 procent i män på grund- och avancerad nivå och 49 procent kvinnor 
och 51 procent män bland doktoranderna. Andelen med utländsk bakgrund var 26 procent 
bland högskolenybörjarna och 27 procent bland doktorandnybörjarna. 

Diagram 3 Åldersfördelning och kön – studenter på grund- och avancerad nivå i 
högskolan 2019 

 

Det finns förhållandevis stora grupper av äldre studenter i högskolan, vilket kan ses som 
ett tecken på att den svenska högskolan fungerar väl för ett livslångt lärande. Exempelvis 
var 8 procent av kvinnorna och 6 procent av männen bland högskolenybörjarna 35 år eller 
äldre 2018/19. Motsvarande uppgift för doktorandnybörjarna var 32 procent av kvinnorna 
och 20 procent av männen. 

Det är särskilt vanligt med äldre nybörjare för påbyggnadsutbildningar inom vård- och 
lärarutbildningar, som kan ses som typiska utbildningar i ett livslångt lärande. Till exempel 
var över 80 procent av nybörjarna 35 år eller äldre på utbildningar till speciallärare, 
psykoterapeut och specialpedagog.  
 
Återkommande i högskolan 

Hur vanligt det är att studenter återkommer till högskolan efter ett avbrott kan också visa 
högskolans roll i det livslånga lärandet. Det finns olika sätt att mäta hur studenterna återgår 
till studier i högskolan. Ett sådant mått är återkommande efter examen. Hösten 2019 var 
det 9 procent av alla de registrerade studenterna som hade återkommit till studier efter att 
ha varit frånvarande minst tre sammanhängande terminer efter att ha avlagt examen. Det 
var vanligare att kvinnor återkom, 11 procent jämfört med 5 procent av männen. Ett annat 
mått är återkommande i utbildning. Enligt det måttet var det 29 procent av de registrerade 
studenterna som återkommit till studier efter att någon gång har varit frånvarande minst tre 
sammanhängande terminer. Även här var det en högre andel kvinnor, 32 procent jämfört 
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med 25 procent av männen. Den höga andelen återkommande studenter tyder på att 
högskolan används i relativt hög grad för livslångt lärande. 

Utbildningsutbud 

En högskoleutbildning är en utbildning på eftergymnasial nivå och regleras i 
högskolelagstiftningen. Utbildningen definieras av placeringen i utbildningssystemet – den 
kommer efter gymnasieskolan. Den definieras också av kravet att utbildningen ska vila på 
vetenskaplig eller konstnärlig grund. 

Högskoleutbildning består av utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. 
Nivåerna bygger på varandra. Nivåindelningen av den svenska utbildningen är en del av 
anpassningen till Bolognaprocessen.  

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå består av kurser och kan vara sammansatta 
till program. Studenter kan följa ett program eller läsa fristående kurser. Ett program eller 
en kombination av fristående kurser kan ligga till grund för en examen på grundnivå eller 
på avancerad nivå. På forskarnivå ingår kurser och en vetenskaplig avhandling som 
motsvarar minst halva studietiden. Utbildningens omfattning uttrycks i högskolepoäng. Ett 
akademiskt år är normalt 40 veckor och det motsvarar 60 högskolepoäng vid heltidsstudier. 

Det finns tre slags examina i högskolan: generella examina, konstnärliga examina och 
yrkesexamina. 

Det finns drygt 50 yrkesexamina. Många av dem gäller reglerade yrken. Det är yrken som 
det krävs särskilda kvalifikationer för att få utöva och en examen kan då vara kopplad till 
en legitimation. Yrkesexamina som inte gäller reglerade yrken är till exempel 
ingenjörsexamina. 

Av de yrkesexamina som utfärdas på avancerad nivå förutsätter några, till exempel 
barnmorskeexamen, en examen på grundnivå. Övriga yrkesexamina på avancerad nivå 
utfärdas efter sammanhållna utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå. Ett 
exempel på det är tandläkarexamen. Motsvarande konstnärliga examina finns på 
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. 
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Möjligheter för livslångt lärande i högskolan 

Det finns ett antal inslag i det svenska utbildningsutbudet på högskolan som gör det väl 
anpassat för ett livslångt lärande:  

• avgiftsfri högskoleutbildning i hela landet 

• kursbaserad utbildning 

• distansutbildning 

• påbyggnadsutbildningar, vidareutbildningar och kompletterande utbildningar  

• studier på deltid och sommarkurser  

• uppdragsutbildningar.  

 

Avgiftsfri högskoleutbildning i hela landet 

Det finns cirka 50 universitet, högskolor och enskilda utbildningsanordnare i Sverige. 
Dessa är utspridda över landet och det finns minst ett universitet, högskola eller campus i 
varje län. Det gör att det finns goda möjligheter att studera på högskolan var man än bor i 
Sverige. Studierna är avgiftsfria, även för äldre studenter eller studenter som återkommer 
till studier. 

Kursbaserad utbildning 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå består av kurser som kan läsas fristående, 
eller kombineras till program. Det finns inte bara programstudenter i svensk högskola, 
många studenter läser fristående kurser utan någon avsikt att ta en examen. Det är också 
möjligt att kombinera ihop studier på fristående kurser till en examen, utan att följa ett 
program. En tredjedel av alla registrerade studenter läste enbart fristående kurser läsåret 
2018/19. 

Att högskolan har ett utbildningssystem som är baserat på kurser underlättar ett livslångt 
lärande. Med ett stort utbud av fristående kurser, som kan sökas av personer som är 
verksamma i yrkeslivet, kan högskolans ordinarie utbud användas för vidareutbildning.  

Rätten till omtentamen underlättar också möjligheten att kombinera studier och arbetsliv, 
då studenten i praktiken kan välja att lägga instuderingstiden under en längre period än 
den stipulerade kurstiden. 

Distansutbildning 

Läsåret 2018/19 läste mer än en femtedel av studenterna (83 400 studenter) enbart på 
distans. Studenter som enbart studerar på distans är äldre än studenter som kombinerar 
distans- och campusstudier eller bara studerar på campus.  

Det finns också så kallade MOOCs (Massive Open Online Course) det vill säga öppna 
nätbaserade kurser som avgiftsfritt kan läsas av vem som helst. I Sverige erbjuder bland 
annat Kungl. tekniska högskolan och Lunds universitet denna typ av kurser. Dessa 
utbildningar ger dock inga högskolepoäng. 

Påbyggnadsutbildning, vidareutbildning och kompletterande utbildning  

Det finns specifika program på fördjupad nivå som är tydliga påbyggnadsutbildningar, det 
vill säga det krävs en avslutad högskoleutbildning i grunden. Program som leder till 
yrkesexamina som specialistsjuksköterska, barnmorska, speciallärare och specialpedagog 
är några exempel på utbildningar med många studenter.  

Genom vidareutbildning av obehöriga lärare och förskollärare (VAL) kan obehöriga lärare 
och förskollärare som redan jobbar i skolan effektivt validera tidigare kunskaper och läsa 
in en behörig-hetsgivande lärarutbildning. 

Genom kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan de som redan har 
högskolestudier i de ämnen som undervisas i svensk skola komplettera de tidigare 
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studierna och ta ut en ämneslärarexamen. Det finns även en särskild kompletterande 
pedagogisk utbildning för dem som har en forskarexamen. För att öka antalet lärare med 
examen på forskarnivå i skolan finns det en särskild satsning på kompletterande 
pedagogisk utbildning för personer med examen på forskarnivå. 

Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande lärar- och 
förskollärarutbildning för personer med en avslutad utländsk lärar- eller 
förskollärarutbildning. 

Det finns även kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar. 
Syftet är att personer med avslutad utländsk utbildning ska kunna komplettera sina 
kunskaper för att kunna arbeta på den svenska arbetsmarknaden. Det är bara för vissa 
specifika yrkesgrupper som kompletterande utbildningar anordnas, till exempel för lärare, 
sjuksköterskor och läkare. 

Studier på deltid och sommarkurser 

Utbildningar kan ha andra studietakter än heltid, vanligast är halvfart och kvartsfart. 
Möjligheten till deltidsstudier underlättar för personer i arbete att kombinera studierna med 
arbete. 

Regeringen har sedan 2018 satsat på att utöka antalet sommarkurser och 
sommarkursstudenter i högskolan. En bakgrund är den stora lärarbristen, och satsningens 
huvudsakliga syfte att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och att obehöriga lärare 
ska få möjlighet till kompetensutveckling och vidareutbildning. 

Totalt var 25 640 studenter registrerade på sommarkurser 2019. Könsfördelningen bland 
studenterna var 59 procent kvinnor och 41 procent män.  

Uppdragsutbildningar 

Universitet och högskolor kan anordna utbildningar på uppdrag av myndigheter, företag 
och andra organisationer. UKÄ har nyligen kartlagt omfattningen utbudet av lärosätenas 
uppdragsutbildningar62. Majoriteten av deltagarna är kvinnor. De största uppdragsgivarna, 
finansiärerna, är statliga myndigheter, de står för mer än hälften av de statliga lärosätenas 
intäkter för uppdragsutbildningar. För de enskilda utbildningsanordnarna var kommunerna 
den största finansiären. 

Polismyndigheten (polisutbildningen), utbildningar på uppdrag av Försvarsmakten (det 
högre officersprogrammet) och Skolverket (utbildningar inom Lärarlyftet, 
rektorsprogrammet, Förskolelyftet och Läslyftet) är stora uppdragsutbildningar som ges på 
uppdrag av statliga myndigheter. Ett annat stort område inom uppdragsutbildning är inom 
it, bland annat utbildningar inom programmering och datakunskap. Dessa utbildningar 
erbjuds inom ramen för olika projekt och även som separata kurser.  

Det finns begränsad information om utbudet av uppdragsutbildningar, eftersom bara de 
poänggivande utbildningarna finns med i högskoleregistret. För de icke-poänggivande 
utbildningarna finns bara uppgifter om intäkter för lärosätena och den kartläggning av 
utbudet på lärosätenas webbplatser, som ingick i kartläggningen som nämnts ovan.  

  

 
62 Universitetskanslersämbetet https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer--
beslut/rapporter/rapporter/2020-09-14-kartlaggning-av-larosatenas--uppdragsutbildningar.html 
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Hinder för livslångt lärande i högskolan 

Hinder för det livslånga lärandet i högskolan kan finnas både i systemet och på ett 
individuellt plan.  

Dimensionering och resurstilldelning 

Hur resurstilldelningen till högskolan sker har stor betydelse för utbildningsutbudet. Statens 
anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på antalet registrerade 
studenter och deras avklarade poäng. Det gör att studenternas val av utbildning får stor 
betydelse för utbildningsutbudet. Det innebär i sin tur att utbildningar med få studenter eller 
med låg genomströmning är svåra att finansiera och ett lärosäte kan besluta att 
utbildningen inte ska ges för att den inte bär sig ekonomiskt. Det kan leda till att en region 
blir utan en viss utbildning eller att utbildningar som efterfrågas av arbetsmarknaden helt 
försvinner. 

Även om regeringen avser att klargöra att lärosätena ska främja livslångt lärande är det 
fortfarande oklart vilket ansvar högskolan har när det gäller fort- och vidareutbildning, bland 
annat i förhållande till andra aktörer, och i vilken utsträckning livslångt lärande ska 
prioriteras i relation till övrig utbildning och annan verksamhet på lärosätena. 

Utbudet av lämpliga kurser och utbildningar 

Det kan vara svårt för arbetsgivare med behov av att kompetensutveckla sin personal att 
hitta i utbudet. Det gäller både utbudet av uppdragsutbildningar och utbudet av korta kurser 
som lämpar sig för vidareutbildning. Det har framkommit att det ofta saknas tydlig 
information på lärosätenas webbplatser som hjälper externa parter att hitta rätt.   

Antalet studenter på fristående kurser har minskat med tio procentenheter under den 
senaste tioårsperioden.  Det skulle kunna vara en indikation på att utbildningsutbudet för 
fortbildning och vidareutbildning också har minskat. En förklaring till att volymen på 
fristående kurser minskat över tid är att många fristående kurser införlivats i generella 
program och nu i högre utsträckning läses som en del av ett program och inte som 
fristående kurser.   

Lång planeringshorisont 

Högskolan är till stor del organiserad i programutbildningar och dessa har lång 
planeringshorisont. Det krävs en långsiktig planering för att starta en ny utbildning och det 
ger begränsade möjligheter att snabbt kunna ställa om och svara på behov från 
arbetsmarknaden. I stället är det till största delen uppdragsutbildningar som svarar mot 
arbetsgivarnas behov av att fortbilda och vidareutbilda sin personal. 

Validering 

Det saknas centrala och gemensamma riktlinjer på universitet och högskolor för 
bedömningar och validering av tidigare lärande. Det gäller inte minst för tillgodoräknande 
av reell kompetens. 

Ekonomiska och praktiska villkor kan utgöra individuella hinder 

De ekonomiska villkoren för att studera högre upp i åldrarna kan vara en svårighet. Att gå 
från en löneinkomst till att försörja sig på studiemedel är inte möjligt för alla. 

Ansökningsreglerna med antagning vid endast två tillfällen per år kan utgöra praktiska 
hinder för tillgången till studier.  

Även utbildningar med inslag av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där en del av 
utbildningen är förlagd som praktik på arbetsplatser, kan utgöra problem. Det kan till 
exempel kräva pendling och därmed vara ett hinder för till exempel de som är 
ensamstående med barn. Det kan vara svårt att följa en utbildning parallellt med ett arbete.  

Samhällets och arbetsmarknadens behov 
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Universitet och högskolor spelar en viktig roll för samhällets kompetensförsörjning, både 
när det gäller arbetsmarknadens behov och individens strävan efter kunskap och 
utveckling. När universitet och högskolor ska dimensionera sitt utbildningsutbud, ska de 
både ta hänsyn till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.  

Ett sätt att följa upp matchningen mellan tillgång på högskoleutbildade och 
arbetsmarknadens behov av arbetskraft inom olika områden i olika grupper är att följa upp 
hur väl individer lyckas etablera sig på arbetsmarknaden.  

Efterfrågan på högskoleutbildade 

Det är hög efterfrågan på högskoleutbildade. Av dem som tog ut en examen från 
högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå under 2014/15 var 84 procent av 
både kvinnor och män etablerade efter 1–1,5 år. Etablering betyder, i det här fallet, att den 
examinerade har en god ställning på arbetsmarknaden, det vill säga en viss inkomstnivå 
och inga perioder av arbetslöshet.  Detta är alltså ett betydligt skarpare mått än exempelvis 
sysselsättningsgrad. Andelen sysselsatta av de examinerade var 98 procent. 

De som har tagit examen från en påbyggnadsutbildning, till exempel 
specialistsjuksköterskeexamen och specialpedagogexamen, har ännu högre 
etableringsgrader. Även kompletterande högskoleutbildningar för de med en utländsk 
examen har relativt goda utsikter på arbetsmarknaden, även om det för den gruppen tar 
längre tid att etableras. 

När det gäller de som tagit en doktorsexamen så har de ungefär lika hög etablering som 
de examinerade på grundnivå eller avancerad nivå. 

Aktuellt i högskolan 
Regeringen har skickat ut ett förslag om att införa en bestämmelse i högskolelagen om att 
högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet. Avsikten är att ändringen 
ska tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet, både gentemot studenter och 
arbetsliv. 

Vidare har regeringen förstärkt möjligheten till studier vid universitet och högskolor hösten 
2020 genom att tillföra lärosätena resurser. Antalet sökande till högskolan höst 2020 har 
ökat kraftigt eftersom utbrottet av det nya coronaviruset har försämrat förutsättningarna på 
arbetsmarknaden. Regeringen fördelar bland annat resurser till vidareutbildning och 
livslångt lärande genom basårsutbildning, distansundervisning och nätbaserad utbildning.   

I budgetpropositionen för 2021 gör regeringen en särskild satsning till lärosätena för 
livslångt lärande och omställning. 

6.2.9 Yrkeshögskolan 

Syfte  

Utbildningar inom yrkeshögskolan (YH) ska tillgodose arbetslivets behov av kvalificerad 
arbetskraft. Myndigheten för yrkeshögskolan bedömer ansökningar om att utbildningar ska 
få ingå i yrkeshögskolan (YH) och tilldelas statsbidrag. Utbildningarna är eftergymnasiala. 
Till skillnad från utbildningar inom högskolor och universitet har inte 
yrkeshögskoleutbildning ett uttalat individperspektiv och inte heller en stark 
forskningsanknytning. Utbildningar inom YH ska ha sin grund i kunskap som genererats 
dels i produktionen av varor och tjänster, dels i vetenskap och utformas så att en hög 
kvalitet och yrkesrelevans nås. Arbetslivet har därför en viktig roll genom att aktivt 
medverka i framtagande av utbildningarna och i genomförandet av utbildningarna. Det 
innebär att utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets krav förändras. 

Representanter från arbetslivet ingår i ledningsgruppen för utbildningen. Lednings-gruppen 
ansvarar för att anta sökanden, tillgodoräknande, utfärdar examens-och utbildningsbevis 
och svarar för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs. Arbetsplatsförlagt lärande (LIA= 
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Lärande i arbete) är obligatoriskt för utbildningar som omfattar minst två år. Representanter 
från arbetslivet erbjuder LIA-platser, bidrar med föreläsare eller medverkar i projekt.  

Utbildningar inom yrkeshögskolan ger studerande rätt till studiemedel. De allra flesta 
utbildningar är avgiftsfria men i de fall en utbildning ingår i yrkeshögskolan men inte har 
tilldelats statsbidrag eller statliga medel har anordnaren rätt att ta ut en studerandeavgift. 

Studerande 

Antalet som studerande på en utbildning inom yrkeshögskolan 2019 var cirka 63 400. I och 
med att yrkeshögskolan har expanderat har antalet studerande också ökat betydligt under 
de senaste fem åren. Antalet antagna som påbörjat studier per år har i stort sett ökat 
kontinuerligt under perioden 2007–2019, från 14 700 till 28 100.   Medianåldern bland 
antagna som påbörjat studier har ökat från 25 år till 30 år mellan 2007 och 2019. Bland 
kvinnor har medianåldern ökat från 26 år till 31 år och bland män från 24 år till 28 år. En 
stor andel av de studerande 2019 var 35 år eller äldre. 

Diagram 4 Åldersfördelning och kön – studerande i yrkeshögskolan 2019 

 

 

Utbildningsutbud 

Inom yrkeshögskolan ryms olika typer av utbildningar och inom olika områden för att 
tillgodose både arbetslivets behov och individers behov av kompetensutveckling.  
 
Sammanhållna längre utbildningar till specifika yrkesroller och som, beroende på 
omfattning och kvalifikationsnivå, kan leda till en yrkeshögskoleexamen eller en kvalificerad 
yrkeshögskoleexamen. Utbildningar som leder till examina omfattar minst 200 
yrkeshögskolepoäng63 (yhp) och bedrivs oftast på heltid. Detta är den mest dominerande 
typen av utbildningar. 

YH-utbildningar som omfattar 100–199 yhp. Dessa leder inte till examen och sker i liten 
omfattning. 

Kurser och kurspaket är kortare utbildningar än 100 yhp. Utbildningarna syftar till att 
ytterligare utveckla yrkeshögskolans flexibilitet och utbildningsformens möjlighet att svara 
mot behov av fördjupad, breddad eller förnyad kompetens i arbetslivet. Utbildningarna ska 
stärka möjligheten till kompetensutveckling och omställning samt bidra till att 
yrkeshögskolan blir ett tydligt verktyg i det livslånga lärandet. Utbildningarna riktar sig till 

 
63 5 yrkeshögskolepoäng (yhp) motsvarar 1 veckas heltidsstudier 



 37 (79)  
Datum: 2021-03-15 

Dnr MYH 2021/1275 
    

  

 

  

dem som behöver förnya sin kompetens för att behålla jobbet, men även för att gå vidare 
till nya mer avancerade arbetsuppgifter eller byta bana i arbetslivet. 

”YH-flex” syftar till att förkorta tiden för utbildning för den som redan har yrkeskunskaper 
som motsvarar en betydande del av en yrkeshögskoleutbildning. Utbildningarna bedrivs 
som försöksverksamhet på uppdrag av regeringen och innebär en snabbare och mer 
flexibel väg till en examen. Försöksverksamheten riktas till befintliga utbildningsanordnare 
inom yrkeshögskolan. 

Behörighetsgivande förutbildning för att bredda rekryteringen genom att ge möjlighet för 
fler att få behörighet till en specifik yrkeshögskoleutbildning. 

Kurs på tom plats innebär att utbildningsanordnare kan anta studerande till en eller flera 
kurser, om kurserna var för sig eller tillsammans omfattar mindre än 100 yhp och under 
förutsättning att det finns outnyttjade platser i en beviljad, pågående utbildning. 

Uppdragsutbildningar är en möjlighet för arbetsgivare att köpa specifika kurser eller en hel 
utbildning för att höja kompetensen hos sin befintliga personal. Uppdragsutbildningar ger 
yhp och kan även leda till en examen. Förutsättningen är att det redan finns en utbildning 
som MYH har beviljat. Det är den aktör som köper utbildningen som bestämmer vilka som 
ska gå utbildningen. Både privata och offentliga aktörer kan köpa uppdragsutbildning för 
personalutbildning eller av arbetsmarknadsskäl. Offentliga organisationer kan även köpa 
utbildning av biståndspolitiska skäl eller i rehabiliteringssyfte. Detta möjliggör till exempel 
för omställningsorganisationer att upphandla utbildning för dem som riskerar att drabbas 
eller har drabbats av arbetslöshet. 

Majoriteten av uppdragsutbildningarna har köpts av offentliga sektorn inom vård- och 
omsorgsområdet. Det är exempelvis vidareutbildningar av undersköterskor och utbildning 
till behandlingspedagoger. Omfattningen av antalet deltagande per år64 har varierat mellan 
cirka 50 och 270. Ungefär lika många män som kvinnor har deltagit i utbildningarna.65 

Samtliga typer av YH-utbildningar kan bedrivas ”på plats” eller som distansutbildningar. 
Andelen distansutbildningar var 27 procent av samtliga utbildningar (exklusive 
uppdragsutbildning) år 2019. Andelen utbildningar som genomförs på distans har ökat de 
senaste åren. I januari 2016 var cirka 19 procent distansutbildningar.  

Utfall 

Andelen som tog examen 2019 var cirka 72 procent av de antagna. Examensgraden är 
högre bland kvinnor och hos dem med svensk bakgrund. Årligen genomförs en uppföljning 
av sysselsättningen bland dem som tagit examen året innan samt vart tredje år en studie 
om etablering på arbetsmarknaden två år efter examen. Resultat från den senaste studien 
om sysselsättning visar att av dem som tog en examen från en yrkeshögskoleutbildning 
2018 var 93 procent i arbete 2019. Det var ingen skillnad mellan könen, men inrikes födda 
hade en högre andel i arbete efter utbildningen än utrikes födda (94 procent jämfört med 
88 procent). De senaste uppgifterna som publicerades i början av december 2020 visar att 
av de som tog en examen från en yrkeshögskoleutbildnings 2019 var 87 procent i arbete 
202066. Det är en minskning med sex procentenheter jämfört med förra året. En av 
förklaringar är att den pågående covidpandemin påverkat möjligheterna till arbete. 

Den senaste studien om etablering, som bland annat tar hänsyn till inkomst, visar att 
kvinnor i lägre grad har en etablerad ställning på arbetsmarknaden än män. Av de som 
examinerades 2013 hade 66 procent av kvinnorna jämfört med 72 procent av männen en 

 
64 Under perioden 2018-2020  
65 Myndigheten för yrkeshögskolan Internt underlag 
66 Myndigheten för yrkeshögskolan https://www.myh.se/Statistik/Yrkeshogskoleutbildningar/Sysselsattning-
efter-examen/. En rapport med analyser kommer publiceras i februari 2021 

https://www.myh.se/Statistik/Yrkeshogskoleutbildningar/Sysselsattning-efter-examen/
https://www.myh.se/Statistik/Yrkeshogskoleutbildningar/Sysselsattning-efter-examen/
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etablerad ställning på arbetsmarknaden 201567.  Uppgifter om svensk och utländsk 
bakgrund finns inte. 

Aktuellt  

Yrkeshögskolan expanderar och antalet platser har ökat med 100 procent jämfört med 
2014. De senaste åren har initiativ tagits att utveckla olika typer av utbildningar för att bättre 
kunna tillgodose både individers och arbetsgivares behov. 

Hinder och utmaningar  
• De hinder som framförts i debatten är bl.a. begränsade faktiska möjligheter till 

övergångar mellan yrkeshögskola och högskola. En utredning om möjligheter och 
hinder för att öka rörligheten mellan yrkeshögskola och högre utbildning och minska 
återvändsgränderna vid övergång mellan systemen har genomförts av SUHF och 
MYH68. I den rapporten lämnas förslag för utveckling av policy och praxis för ett 
generöst erkännande av formell kompetens som erhålls genom utbildning i något av 
systemen. Vidare förslås förändringar i regelverk som sammantaget ger ett mer 
konsekvent examenssystem samt bättre möjlighet att skapa påbyggnadsutbildningar 
för yrkesverksamma både inom akademin och inom yrkeshögskolan. 

• Andra begränsningar som framförts är att potentiella sökande har svårt att planera sin 
framtida utbildningsväg eftersom YH-utbildningar har en begränsad livscykel.  I de fall 
studerande inte får minst godkänt i alla kurser under en utbildningsomgång kan 
begränsade beslutsperioder försvåra för exempelvis föräldralediga att hinna 
komplettera med dessa kurser för att få en examen.  

• Tidigare lärande (i formell utbildning eller på annat sätt) ska enligt regelverket för 
yrkeshögskolan kunna ligga till grund för behörighet och för tillgodoräknanden. Det 
finns behov av gemensam utveckling av validering inom eftergymnasial utbildning eller 
andra sätt för att bedöma individers tidigare lärande för att skapa en samsyn och öka 
möjligheter till övergångar.  De erfarenheter som försöksverksamheten med en 
snabbare väg till examen ger (YH-flex) borde även kunna tas tillvara i andra 
utbildningsformer. 

• Andelen med utländsk bakgrund är högre i YH än i högskolan och många av dem har 
en längre eftergymnasial utbildningsbakgrund. Ett av skälen som angetts till att 
yrkeshögskolan är en efterfrågad utbildningsform av nyanlända är att den skapar 
möjligheter till kontakter med arbetslivet69 eftersom en del av lärandet sker ute på en 
arbetsplats. I de fall en person redan har en utbildning som till stor del är användbar 
borde det finnas möjligheter för personerna att kunna komplettera med delar som 
saknas och få stöd i att komma i kontakt med lämpligt arbetsliv. 

  

 
67 SCB Etablering på arbetsmarknaden efter kvalificerade yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. 
Temarapport 2017:10 Utbildning 
68 Myndigheten för yrkeshögskolan Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och högskoleutbildning. 
MYH 2018/3838 
69 Myndigheten för yrkeshögskolan Möjligheter och utmaningar med yrkeshögskolan som verktyg för 
integration MYH dnr 2015/1619 
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6.3 Lärande i icke-formella utbildningssystem 

6.3.1 Folkbildning  

Syfte och mål 

Målet för folkbildningspolitiken är att "Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans 
med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i 
samhället."   

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen 
och regeringen. Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget till folkhögskolor och 
studieförbund och säkerställer att medlen används på rätt sätt. Villkoren för det statliga 
stödet anges i förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.  

Syftet med statens stöd till folkbildningen är att:  

• stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin 

• bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald av människor att påverka sin 
livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen 

• bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i 
samhället 

• bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet. 

6.3.2 Folkhögskolan  

Syfte och mål 

Det finns 154 statsbidragsberättigade folkhögskolor som bedriver verksamhet i hela landet. 
De första folkhögskolorna startade redan 1868, som påbyggnad på folkskolan för barn till 
bönder och senare även arbetare. Ända sedan dess har folkhögskolan fungerat som ett 
komplement till det traditionella utbildningssystemet. 

Folkhögskolan fyller olika syften för olika människor. För den som söker andra sätt att 
studera än vad gymnasieskolan och komvux erbjuder, kan folkhögskolan vara en väg 
vidare till fortsatta studier. För den som nyss har kommit till Sveriges kan den innebära en 
första kontakt med ett nytt samhälle. Och för den som vill bli konstnär kan den vara första 
steget mot att uppfylla en dröm. 

Folkhögskolan riktar sig till personer över 18 år. Pedagogiken är individanpassad, vilket 
innebär att kurserna formas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Detta gör att 
folkhögskolan är bra på att fånga upp dem som av olika anledningar inte har hittat sin plats 
i andra utbildningsformer. 

Inom folkhögskolan finns en unik möjlighet till utbildningskedjor. En deltagare kan gå via 
en eller flera insatser som till exempel studiemotiverande folkhögskolekurs vidare till allmän 
kurs och eftergymnasial yrkeskurs. Ett annat exempel är från asylverksamhet till 
etableringskurs på folkhögskola vidare till sfi och allmän kurs på grundnivå. Allt inom 
samma organisation vilket skapar goda förutsättningar för att minska avbrott och tider av 
sysslolöshet mellan olika verksamheter. 

Utbildningsutbud 

Folkhögskolan kännetecknas av att lärandet sker gemensamt i grupp. Ett mål är att alla 
deltagarna ska vara aktiva i gruppen, eftersom lärandet sker genom att samtala och utbyta 
erfarenheter med andra. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man 
anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolorna har en mängd olika 
inriktningar och ämnesområden: 
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• Allmänna kurser (Behörighetsgivande utbildning som är ett alternativ till 
gymnasieskolan eller komvux på olika nivåer. De kvalifikationer som erhålls från 
sådana kurser har nivåplacerats av regeringen i den svenska referensramen för 
kvalifikationer.) 

• Särskilda kurser, profilerade mot ett särskilt ämne eller yrke. 

• Korta kurser, framför allt sommarkurser. 

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner, i stället utformar man 
egna kursplaner. Allmän kurs kan ge behörighet till gymnasieskolan, högskolestudier och 
till yrkeshögskolestudier.  Folkhögskolorna finansieras framför allt genom statsbidrag och 
regionbidrag. De studerande får studiestöd genom CSN men möjligheten finns också att 
studera vissa av kurserna hos folkhögskolor med aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingen.  

Folkhögskolor har även två nationella regeringsuppdrag som bygger på ett samarbete 
mellan Folkbildningsrådet och Arbetsförmedlingen samt mellan folkhögskolor och lokala 
arbetsförmedlingskontor: 

• Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) är en tre månader lång folkhögskolekurs 
för arbetssökande som saknar gymnasiebehörighet och är inskrivna på 
Arbetsförmedlingen. Insatsen bygger på folkhögskolans pedagogik, arbetssätt och 
metoder och den syftar till att motivera den arbetssökande till att påbörja eller återgå 
till gymnasiestudier. Insatsen har pågått sedan 2010 och till och med år 2019 har cirka 
38 000 deltagare gått en studiemotiverande kurs.  

• Etableringskurs på folkhögskola omfattar 6 månader och riktar sig till nyanlända som 
omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Syftet med kursen är att 
deltagare efter avslutad kurs ska ha stärkt sina möjligheter att studera inom kommunal 
vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, eller motsvarande utbildning 
inom folkhögskola samt särskild utbildning för vuxna eller att få ett arbete. Insatsen har 
pågått sedan 2014 och till och med år 2019 har cirka 21 000 deltagare gått en 
etableringskurs.   
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Deltagare 

Under 2019 studerade cirka 59 400 unika deltagare i lång kurs70 vid folkhögskola, varav 37 
procent i allmänna behörighetsgivande kurser och 63 procent i särskilda kurser, till exempel 
yrkeskurser. En växande andel av deltagarna på folkhögskolans kurser har kort 
utbildningsbakgrund, begränsade svenskkunskaper eller en funktionsnedsättning. 

En större andel av deltagarna är kvinnor 35 år eller äldre som deltar i allmän kurs 
motsvarande grundskolenivå eller i särskilda kurser.  

Diagram 5 Åldersfördelning och kön – deltagare i folkhögskola 2019 
 

 

 
Utfall 

Folkhögskolans förmåga att förbereda deltagarna för fortsatta studier är mycket goda. 
SCB:s rapport Uppföljning av allmän kurs på folkhögskola, visar att sex av tio deltagare på 
allmän kurs går vidare till högre studier71. 

SCB har även undersökt vilka grupper som deltar i allmän kurs och studiemotiverande 
folkhögskolekurs samt vad de gör efter avslutade studier72. Rapporten visar att det under 
2013–2015 var hela 46 procent av deltagarna med oavslutade gymnasieutbildning eller låg 
utbildningsnivå som höjde sin utbildningsnivå efter sina folkhögskolestudier. Dessutom var 
16 procent av dem som läste allmän kurs på gymansenivå registrerade vid högskolan 
höstterminen 2016.  Två av tre deltagare från särskild kurs har en etablerad ställning på 
arbetsmarknaden eller studerar vidare, ett till två år efter avslutas kurs73.  

Folkhögskolan är en viktig utbildningsform för deltagare med funktionsnedsättning. I en 
rapport74 av forskare från Encell konstateras, Nationellt kompetenscentrum för livslångt 

 
70 Kurser 15 dagar eller längre 
71 SCB Uppföljning av allmän kurs på folkhögskola (Temarapport 2020),  
72 SCB Vuxenutbildningens betydelse i det svenska utbildningssystemet (Temarapport 2019) 
73 SCB Etablering på arbetsmarknaden och övergång till högskolestudier (Temarapport 2017:11 Utbildning). 
74 Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande Folkhögskolan som inkluderande miljö för deltagare med 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
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lärande, att folkhögskolan är en väldigt bra miljö för de här personerna. Deltagarna 
beskriver att de trivs och känner sig trygga på folkhögskolan. Undervisningen är anpassad 
utifrån deras individuella behov med tydliga strukturer och förutsägbarhet i undervisningen. 

Aktuellt 

Från och med hösten 2020 har folkhögskolorna fått 1 000 nya årsplatser på folkhögskola 
för allmän och särskild kurs med yrkesinriktning under läsåren 2020/2021 samt 2021/2022 
samt ytterligare 1 000 årsplatser på folkhögskola för yrkesinriktade utbildningar inom vård 
och omsorg under samma tidsperiod. 

Hinder och utmaningar 

Den största utmaningen för folkhögskolan är de ekonomiska förutsättningarna. 
Folkbildningsrådet har i budgetunderlagen framfört behov av förstärkning av anslaget. 
Behovet är särskilt sort mot bakgrund av att en stor andel av deltagarna, främst på allmän 
kurs, har stora behov av särskilt stöd på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
eller behov a stöd i svenska språket. Folkbildningsrådet har även lyft fram ett antal andra 
förslag på förändringar som de anser skulle skapa bättre förutsättningar för såväl de 
studerande som för folkhögskolan. 

• Övergång från folkhögskola till komvux  

• Studerande som har intyg från folkhögskolans allmänna kurs bör enligt 
Folkbildningsrådet vid övergång till studier inom komvux ges möjlighet att få sitt tidigare 
förvärvade kunnande tillgodoräknat och erhålla betyget E utan att varken behöva 
genomgå en validering eller en prövning. 

 

Studiestartsstöd 

Ansökan om studiestartsstöd bör enligt Folkbildningsrådet kunna göras direkt av 
deltagaren med stöd av folkhögskolan, inte som nu behöva gå via kommunen för att 
ansökan ska kunna inlämnas till CSN. 

Utbildningsplikten 

De särskilda arbetsmarknadsuppdragen, Studiemotiverande folkhögskolekurs och 
Etableringskurs på folkhögskola, borde enligt Folkbildningsrådet vara en del av 
utbildningsplikten för etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen. 

Yrkesutbildningar på folkhögskola   

Enligt Folkbildningsrådet är det viktigt att yrkesutbildningar, till exempel inom vård och 
omsorg, ges ett erkännande genom inplacering i SeQF. Utbildningsformen folkhögskola 
bör inte hänvisas till att söka betygsrätt och inordna sina utbildningar i Skolverkets 
nationella läroplaner. Relevanta utbildningar vid folkhögskola bör enligt Folkbildningsrådet 
ges en så kallad motsvarandestatus. 
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6.3.3 Studieförbund  

Syfte 

Studieförbund är en mötesplats för skapande bildning och kultur. Bokcirklar, konserter och 
föreläsningar – hundratusentals människor deltar varje år i studieförbundens verksamhet. 
Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till tio studieförbund: ABF, Bilda, Folkuniversitetet, 
Ibn Rushd, Kulturens, Medborgarskolan, NBV, Sensus, Studiefrämjandet och 
Studieförbundet Vuxenskolan.  

Studieförbunden är en del av det civila samhället och fungerar som bildningscenter, 
kulturarenor och demokratiska möjliggörare. Varje enskilt studieförbund har sin egen profil 
och ideologiska särart och tillsamman utgör de en mångfald av verksamhetsinriktningar. 
Med sin idémässiga grund, pedagogik och självständighet har studieförbunden stor 
betydelse för demokrati, mångfald och social sammanhållning i samhället. 

Studieförbundens verksamhet utgör en av de största arenorna för det livslånga lärandet 
utanför det formella utbildningssystemet respektive privata utbildningar och 
kompetensutveckling. I och med att verksamhet finns i samtliga kommuner och att den 
bedrivs både på dagtid och kvällstid gör att tillgängligheten är hög.   Utbud 

Det är estetiska ämnen som dominerar och drygt 43 procent av alla studiecirkeldeltagare 
studerar i studiecirklar som handlar om konst, musik eller media. Cirka 21 procent av 
deltagarna i studiecirkel studerar inom huvudämnet humaniora (språk, historia) och 9 
procent återfinns i Samhälls- och beteendevetenskap. 

Utöver den statsbidragsberättigade folkbildningsverksamheten bedriver studieförbunden 
olika former av uppdragsverksamhet, till exempel arbetsmarknadsutbildningar eller sfi. 
Studieförbunden bedriver även utbildningar till kontakttolk som MYH lämnar statsbidrag 
för. 

Deltagare75 

Under 2019 arrangerade studieförbunden 242 000 studiecirklar med totalt 600 
000deltagare, cirka 365 0000 kulturprogram med nära 20 miljoner besökare/deltagare och 
cirka 74 000 arrangemang i form av annan folkbildningsverksamhet med nästan 500 000 
deltagare. Studieförbunden anordnar verksamhet i samtliga landets 290 kommuner. 
Studieförbunden har ett nära samarbete med det civila samhället. I februari 2020 
redovisade studieförbunden att de har centrala avtal med drygt 375 medlems och 
samverkande organisationer. 

 
75 Antalet deltagare avser unika deltagare inom verksamheterna studiecirkel respektive annan 
folkbildningsverksamhet. Samma deltagare kan dock ha deltagit i båda verksamhetsformerna samt 
kulturprogram. 
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Diagram 6 Åldersfördelning och kön – deltagare studieförbund 2019

 

Utfall 
Forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping har på uppdrag av 
Folkbildningsrådet tagit fram en rapport76 och av den framgår att deltagande i studiecirkel 
kan stärka människors förutsättningar på arbetsmarknaden. Sambandet är särskilt tydligt 
bland cirkeldeltagare som är utrikes födda.  

Även Statskontoret77 konstaterar att insatserna är ändamålsenliga och viktiga för 
målgruppen samt bidrar till såväl meningsfull sysselsättning som till att bryta utanförskap. 

Folkbildningsrådets egen rapport78 visar på en mångfacetterad verksamhet med många 
olika betydelser. Det handlar om vars och ens personliga intressen och behovet av att växa 
som människa, om att bygga nätverk och tillit, och om att lära både för arbete och 
föreningsliv. Rapporten bygger på data från två undersökningar som genomförts bland 
deltagarna i den cirkeldeltagarpanel som Folkbildningsrådet har upprättat tillsamman med 
Novus, samt har kompletterats med personporträtt.    

Aktuellt 

På senare år har studieförbunden fått ett allt större samhällsansvar genom särskilda 
uppdrag från staten, exempelvis folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända 
invandrare. Vidare har Folkbildningsrådet sedan 2018 fördelat medel för uppsökande och 
motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor. Verksamheten 
fortsätter och utökas under 2021–2022.  

Även förutsättningarna för studieförbundens verksamhet har starkt påverkats av 
Coronapandemin våren 2020. Halvårsstatistiken visar en nedgång i den totala 
verksamheten orsakad av pandemin men en större del av den verksamhet som bedrivits 
har genomförts på distans än tidigare år. Nära fyra gånger så många arrangemang 
rapporteras ha bedrivits på distans i halvårsrapporteringen mot hela 2019 års 
distansverksamhet inom arrangemangstyp Folkbildning. Den största ökningen återfinns i 
verksamhetsformen kulturprogram. 

 
76 Folkbildningsrådet Cirkeldeltagares vägar till arbetsmarknaden, 2019 www.folkbildningsradet.se 
77 Statskontoret Utvärdering av folkbildningsinsatser för asylsökande och utrikes födda kvinnor (2020:2) 
78 Folkbildningsrådet Cirkelns betydelser – en studie om deltagarna i studiecirklar 2019 
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Hinder och utmaningar 

Även om studiedeltagandet hos studieförbund är högt konstaterar Studieförbunden i 
samverkan, som är intresseorganisation för de tio studieförbunden, att det kommunala 
stödet till studieförbunden har minskat med två tredjedelar de senast 25 åren. Detta innebär 
problem för studieförbunden att bedriva verksamhet över hela landet och särskilt för 
grupper som har begränsad förmåga att betala deltagaravgifter.   

Den folkbildningsverksamhet som studieförbunden bedriver berättigar inte till studiestöd för 
deltagare. Detta är en omständighet som Studieförbunden i samverkan påtalat när det 
gäller kontakttolkutbildningar eftersom dessa har karaktären av ett mer formellt lärande. 

6.3.4 Konst- och kulturutbildningar 

Syfte och mål 

Konst- och kulturutbildningar79 är eftergymnasiala utbildningar som bedrivs inom det 
konstnärliga-, kulturella- eller kulturarvsområdet. Utbildningarna bedrivs av privata 
utbildningsanordnare men kan få statligt stöd genom statsbidrag och/eller genom att de 
studerande får rätt till studiemedel från CSN. Utbildningsanordnarna tar ut 
studerandeavgifter för undervisningen. 

Utbildningarna syftar till att: 

• förbereda för högskoleutbildningar som kan leda fram till en konstnärlig examen, 

• medverka till att utveckla ett kvalificerat kunnande, inom konstnärliga eller kulturella 
området eller 

• ha ett innehåll som syftar till att bevara eller utveckla kulturarvet. 

Utbildningarna ska också ge en teoretisk förankring inom det konstnärliga eller kulturella 
området, och vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet. En 
konst- och kulturutbildning kan uppfylla flera syften men kategoriseras efter dess 
huvudsakliga syfte.  

Det finns både korta och längre konst- och kulturutbildningar. De flesta är längre och 
omfattar från 20 veckor upp till tre års heltidsstudier. De utbildningar som räknas som korta 
kan i sin tur omfatta allt från någon dag upp till 30 veckors heltidsstudier. De korta 
utbildningarna finns endast inom kulturarvsområdet och är ofta inriktade på att ge 
fördjupning inom ett specifikt område. 

Utbud 

Under 2019 fanns 125 konst- och kulturutbildningar som bedrevs av 42 olika 
utbildningsanordnare. Majoriteten av utbildningarna var högskoleförberedande. Konst- och 
kulturutbildningarna bedrivs inom flera olika utbildningsinriktningar inom det konstnärliga 
och kulturella området. Under 2019 fanns flest utbildningar inom inriktningarna Bild- och 
formkonstnärlig utbildning, Konsthantverk, Musik samt Dans, teater och dramatik. 
Utbildningsutbudet är konstant över tid då besluten om stöd är långa och inflödet av nya 
utbildningar relativt begränsat. 

Studerande 

Under 2019 var det cirka 5 500 som studerade vid en konst- och kulturutbildning. Av alla 
studerande på konst- och kulturutbildningar 2019 var 74 procent kvinnor och 26 procent 
män. Ungefär hälften av studerande var yngre än 25 år. 

 
79 Myndigheten för yrkeshögskolan 
https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Rapporter/2020/Statistisk_arsrapport_2020.pdf 
 

https://www.myh.se/Documents/Publikationer/Rapporter/2020/Statistisk_arsrapport_2020.pdf
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Diagram 7 Åldersfördelning och kön – studerande på konst- och kulturutbildningar 2019

 

Aktuellt  

Konst- och kulturutbildningar och utbildningar med endast tillsyn startade upp i ett nytt 
regelverk 2015 efter att de tidigare genomförts enligt förordningen (2000:521) om statligt 
stöd till kompletterande utbildningar. Många konst- och kulturutbildningar har en lång 
historia och har bedrivits i olika former under årens lopp. Det finns utbildningar som har 
haft statligt stöd i någon form i över 100 år. 

Hinder, utmaningar och möjligheter 

De utmaningar som är förknippade med konst- och kulturutbildningar handlar om mångfald 
inom det konstnärliga och kulturella området och om breddad rekrytering till konstnärliga 
och kulturella utbildningar. 

Könsfördelningen är ojämn i utbildningarna och har varit så under hela perioden 2015–
2019. Av de antagna som påbörjade studier på en konst- och kulturutbildning 2018 var 14 
procent utrikes födda. Ungefär 40 procent av de antagna som påbörjat studier under åren 
2015–2019 har minst en förälder med en eftergymnasial utbildning på tre år eller längre80. 

6.3.5 Utbildningar med endast tillsyn 

Konst- och kulturutbildningarna regleras enligt förordning (2015:871) om stöd för konst- 
och kulturutbildningar och vissa andra utbildningar. Samma förordning ger också möjlighet 
för utbildningar som inte tillhör det konstnärliga eller kulturella området att ställas under 
statlig tillsyn, men utan att få stöd i form av statsbidrag eller genom studiestödsberättigande 
för de studerande. Dessa utbildningar kallas för Utbildningar med endast tillsyn. 

Utbud 

Under 2019 fanns 40 utbildningar med endast tillsyn som bedrevs av 15 olika 
utbildningsanordnare. Utbildningar med endast tillsyn bedrivs inom flera olika 

 
80 SCB https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/eftergymnasial-
yrkesutbildning/konst--och-kulturutbildningar-och-vissa-andra-utbildningar/pong/statistiknyhet/konst--och-
kulturutbildningar-och-vissa-andra-utbildningar-20192/ 
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utbildningsinriktningar. Under 2019 fanns flest utbildningar inom inriktningarna Luftfart, 
Hår- och skönhetsvård, Djursjukvård samt Musik. 

Studerande 
Under 2019 var det 740 som studerande vid en utbildning med endast tillsyn. Av de som 
påbörjade studier 2019 var 62 procent kvinnor och 38 procent män. 

6.3.6 Privata utbildningar 

Privata utbildningar kan definieras som utbildningar som bedrivs av enskilda fysiska eller 
juridiska personer och som individen eller arbetsgivaren finansierar och som inte är en del 
av formella utbildningssystem och inte heller har någon form av statligt stöd. I samband 
med arbetet med denna rapport har vi kunnat konstatera att det inte tycks ha gjorts någon 
kartläggning av privata utbildningar, varken av en myndighet eller statlig utredning eller för 
den delen av branschen själva. Behovet av en kartläggning är dock stort och skulle kunna 
vara en viktig del av en framtida myndighetssamverkan kring livslångt lärande och 
kompetensförsörjning.  

I syfte att få en uppfattning om privata utbildningar har vi i arbetet med denna rapport vänt 
oss till Almega Utbildningsföretagen som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för 
företag som arbetar med vuxnas lärande och kompetensutveckling. Organisationen 
auktoriserar utbildningsföretag och verkar för att förbättra medlemsföretagens villkor. 
Organisationen bildades 1996 och gick 2017 samman med det som tidigare var Sveriges 
auktoriserade utbildningsföretag (Sauf). Medlemmarna är verksamma inom i stort sett alla 
delar av det som vi i rapporten definierar som livslångt lärande, till exempel 
yrkeshögskolan, vuxenutbildningen arbetsmarknadspolitiken, privat utbildning och 
kompetensutveckling. I många fall är ett och samma utbildningsföretag verksamma inom 
flera eller samtliga dessa områden, inte minst de större medlemsföretagen inom Almega 
Utbildningsföretagen  

När det gäller privata utbildningar så kan en och samma utbildningsanordnare anordna 
utbildningar som samlar deltagare från helt olika delar inom det livslånga lärandet, även 
om det kan i praktiken kan röra sig om samma kurs. Till exempel kan man tänka sig att en 
utbildningsanordnare som anordnar en undersköterskeutbildning. På denna utbildning kan 
det då finnas deltagare som kommer från kommunens upphandlade vuxenutbildning, 
deltagare som själv finansierat utbildningen, deltagare vars arbetsgivare finansierat 
utbildning samt deltagare som läser utbildningen som en arbetsmarknadsutbildning. I 
samma klassrum kan alltså deltagarna ha olika finansiering av studierna.  

Motsvarande förhållanden kan också finnas när det gäller utbildningar på eftergymnasial 
nivå. En utbildningsanordnare inom till exempel företagsekonomi eller kommunikation kan 
erbjuda flera utbildningar inom yrkeshögskolan, samtidigt som man också erbjuder kurser 
där deltagarna själva betalt för att gå utbildningen eller fått utbildningen finansierad som 
kompetensutveckling via arbetsgivaren. Ett liknande upplägg kan också finnas vid vissa 
högskolor och universitet, där högskolan bredvid sina ordinarie utbildningar även erbjuder 
utbildningar till företag eller privatpersoner, beroende på hur personen valt att finansiera 
studierna. Gränserna mellan det offentliga utbildningssystemet å ena sidan och de privata 
utbildningarna och kompetensutveckling å andra sidan är alltså många gånger mindre än 
man tror. Båda sidorna kan helt enkelt finnas hos en och samma utbildningsanordnare 
samtidigt. 

När man tittar på Almega Utbildningsföretagens största medlemmar sett till ekonomisk 
omsättning så hittar man företag som just är verksamma inom många delar av det livslånga 
lärandet. Här hittar vi till exempel Hermods, Lernia Utbildning, Yrkesakademin, Astar, 
Academedia Eductus och Iris Hadar, där flera av dessa är verksamma inom 
vuxenutbildning, arbetsmarknadspolitiska utbildningar med mera. Bland de större 
medlemmarna finns också många utbildningsanordnare som har 
yrkeshögskoleutbildningar, som Göteborgs Tekniska College, NTO-skolan, 
Företagsekonomiska institutet, Plushögskolan och Nackademin.  
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Almega Utbildningsföretagen har inte själva gjort någon kategorisering av privata 
utbildningar, men har på vår begäran listat yrkesområden inom eftergymnasial nivå som 
utmärker sig inom privata utbildningar tillsammans med en bedömning av vad man 
uppfattar som några av de mer dominerande aktörerna inom dessa yrkesområden. 

Exempel på yrkesområden för privata utbildningar på eftergymnasial nivå enligt Almega 
Utbildningsföretagen 

• Ledarskapsutbildning, t.ex. MBA på HHSEE, Wenell, Astrakan och Tuff 
Ledarskapsträning 

• IT-utbildning: Informator, Mindset och Lexicon 

• Personalutbildning för lärare: Lärarfortbildning 

• Personalutbildning för säljare och inköpare: SILF och IHM 

• Auktorisationsutbildningar för t.ex. revisorer och fastighetsmäklare: 
Företagsekonomiska institutet  

• Hyper Island och Kairos Future har många olika typer av program för att utveckla 
människor och företag 

• Många företag anpassar sin utbildning efter företagens behov genom att skapa 
personalutbildningar (Kompetenslaget, Academic Work, Blendow, Learning Tree) 

• Marknadsföring och ekonomi: IHM 

• Kommunikation/journalistik: Berghs och Poppius 

• Juridik och ekonomi: Xpectum 

6.3.7 Arbetsmarknadsutbildningar 

Syfte och mål 

Arbetsmarknadsutbildningar är yrkesutbildningar som Arbetsförmedlingen upphandlar av 
externa leverantörer för att utbilda arbetssökande inom bristyrken. Utbildningarna ska 
underlätta för arbetsgivare att hitta arbetskraft och öka de arbetssökandes möjligheter att 
få jobb. Arbetsmarknadsutbildningar ska vara korta och tydligt inriktade mot ett bristyrke. 
De ska också möta arbetsgivares direkta kompetensbehov och ge bäst effekt för personer 
som behöver en avgränsad yrkesutbildning för att möta arbetsgivarens förväntningar.  

Deltagare 

För att få gå en arbetsmarknadsutbildning ska man ha fyllt 25 år och vara inskriven som 
arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Yngre arbetssökande kan också gå om de till 
exempel ingår i jobbgarantin för ungdomar eller etableringsprogrammet, som är två av de 
arbetsmarknadspolitiska programmen hos Arbetsförmedlingen. Det kan vara personer som 
har en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan eller personer som fyllt 18 och 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Antalet deltagare 2019 uppgick till 15 658 personer. 79 procent av deltagarna var män och 
21 procent kvinnor. Deltagandet är spritt över alla åldrar. 16 procent är mellan 18 till 24 år, 
16 procent mellan 25 till 29 år och 42 procent mellan 30 och 44 år. 25 procent av deltagarna 
är mellan 45 och 64 år. 
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Diagram 8 Åldersfördelning och kön – deltagare i arbetsmarknadsutbildning 2019 

 

65 procent av deltagarna har utländsk bakgrund och 35 procent svensk bakgrund. Svensk 
bakgrund definieras här som född i Sverige, medan utländsk bakgrund är utrikes född. 

Utbud 

I arbetet med arbetsmarknadsutbildningar genomför Arbetsförmedlingen löpande 
behovsanalyser på nationell och regional nivå av vilka yrkesgrupper som kan anses vara 
bristyrken och vilka behov som arbetsgivare har på olika yrken. Det innebär att utbudet av 
arbetsmarknadsutbildningar kan se olika ut i olika regioner och städer, beroende på hur 
arbetsmarknaden ser ut just där. På vissa platser finns också rekryteringsutbildningar som 
en del av arbetsmarknadsutbildningar, det vill säga utbildningar konkret kopplat till vissa 
arbetsgivare och deras rekryteringsbehov. 

Arbetsmarknadsutbildningar kan finnas inom många olika yrkesområden. Några exempel 
kan vara bygg och anläggning, data/it, restaurang och storhushåll, industriell tillverkning, 
naturbruk, pedagogiskt arbete samt installation, drift och underhåll. 

Utfall  

När det gäller etablering på arbetsmarknaden och anställning efter utbildningen så hade 
2019 37 procent arbete med eller utan subvention 90 dagar efter avslutad 
arbetsmarknadsutbildning. För samma år men 180 dagar efter avslutad utbildning hade 41 
procent arbete med eller utan stöd. 

Hinder och möjligheter 

Under de senaste åren har frågan om relationen mellan kommunal vuxenutbildning och 
arbetsmarknadsutbildning aktualiserats. Detta har koppling till att komvux bland annat har 
byggts ut genom ökat statsbidrag för regionalt yrkesvux samtidigt som studiefinansiering 
kopplat till kommunal vuxenutbildningen har blivit mer generöst, till exempel genom 
studiestartsstöd och studier med aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen har tagit ställning till att 
det är en arbetsmarknadspolitisk bedömning som ligger till grund för om en individ bör delta 
i en arbetsmarknadsutbildning eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning, men 
har också betonat att för arbetssökande utan fullständig gymnasieutbildning så kan det 
många gånger finnas ett bredare utbud av utbildning inom kommunal vuxenutbildning än 
inom arbetsmarknadsutbildning. Vid analyser av resultaten kring arbetsmarknadsutbildning 
har det också varit tydligt att anställningsbarheten varit större för de deltagare som haft en 
fullständig gymnasieutbildning med sig sedan tidigare. Generellt är också frågan om 
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anställningsbarhet och etablering på arbetsmarknaden en fråga som står i fokus för 
Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete med arbetsmarknadsutbildningar. 

6.4 Studiefinansiering  
Studiefinansieringen är i många fall en nödvändighet för att kunna studera och vara en del 
av ett livslångt lärande. Finansieringen av studierna kan ske på flera vis. I vissa fall kan 
studierna finansieras av arbetsgivaren eller av individen själv. I andra fall kan det vara 
möjligt att studera på deltid eller heltid parallellt med ett arbete alternativt gå ned i arbetstid 
under tiden studierna pågår. För de flesta krävs dock någon form av studiefinansiering från 
det offentliga. I dagsläget finns sådan studiefinansiering genom studiemedel, det högre 
bidraget, studiestartsstöd, aktivitetsstöd samt i vissa fall studier samtidigt som a-kassa. 

6.4.1 Studiemedel  

Studiemedel från CSN81 består av en kombination lån och bidrag och är antagligen den 
mest välkända studiefinansieringen. Studiemedel kan ges för studier inom många delar av 
utbildningssystemet, till exempel vuxenutbildning, folkhögskola, yrkeshögskola samt 
universitet och högskola. Man kan också få studiemedel för andra eftergymnasiala 
utbildningar samt vissa konst- och kulturutbildningar. Studiemedel kan även bli aktuellt för 
utländska utbildningar på alla nivåer inom utbildningssystemet, inklusive språkkurser och 
utbytesstudier. Ekonomiskt sett kan man även komplettera studiemedel och i vissa fall 
studiestartsstöd med tilläggsbidrag, tilläggslån och merkostnadslån. Tilläggsbidrag gäller 
vid vårdnad av barn, tilläggslån om man är över 25 år och har arbetat tidigare med en viss 
lägsta inkomst. Merkostnadslån är lån för att täcka vissa merkostnader i samband med 
studierna.  

Högre bidraget  

Det högre bidraget är en variant på studiemedlet från CSN, där bidragsdelen är högre och 
lånedelen är lägre men summan lika stor som vanligt studiemedel.  

Varje år tilldelas det högre bidraget en budget, vilket innebär att anslaget för det kan komma 
att ta slut under året. I dessa fall prioriteras personer som fått det högre bidraget tidigare. 
Det högre bidraget går att få för studier inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande 
och gymnasial nivå, allmän kurs på folkhögskola och introduktionsprogram i 
gymnasieskolan. Något förenklat så finns det högre bidraget till för personer som saknar 
fullföljd gymnasieutbildning, men villkoren ser olika ut för personer mellan 20–24 år 
respektive 25 år och uppåt. För personer mellan 20–24 år kan det till exempel krävas att 
man kvalificerar sig genom inskrivning i vissa arbetsmarknadspolitiska program hos 
Arbetsförmedlingen eller att man har läst på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan. 
Det högre bidraget går slutligen även att få om man läser en kompletterande pedagogisk 
utbildning på högskola och universitet (KPU). 

Studiestartsstöd  

Studiestartsstödet infördes 2017 med syftet att få fler arbetssökande med kort utbildning 
att påbörja studier. Studiestartsstöd kan ges för kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå samt för allmän kurs på folkhögskola. För att ha rätt till 
studiestartsstöd ska en person vara 25–56 år gammal, ha kort tidigare utbildning, ha stort 
behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att få ett arbete och inte haft 
studiestöd från CSN under de senaste tre åren. Personen ska även varit arbetslös eller 
deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under sammanlagt minst sex månader under 
en period på tolv månader före ansökningstillfället eller studiernas början. Under 2020 så 
har en förändring skett i regelverket på grund av den rådande situationen på 
arbetsmarknaden i samband med Covid-19. Förändringen innebär att studiestartsstöd 
under 2020 tillfälligt får ges till en person trots att han eller hon har varit arbetslös eller 

 
81 Centrala studiestödsnämnden 
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deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program under kortare tid än sammanlagt sex 
månader. Med andra ord så riktar sig studiestartsstödet under detta år även mot 
kortidsarbetslösa och nyinskrivna arbetslösa.  

Det är kommunen som utreder och beslutar om personen tillhör målgruppen för 
studiestartsstödet. Kommunen bedömer om personen kan gå vidare med ansökan och ger 
hjälp att ansöka om studiestartsstöd hos CSN. CSN prövar om personen uppfyller övriga 
villkor och fattar beslut om studiestartsstöd kan beviljas. Det är också CSN som betalar ut 
pengarna. En viktig del av studiestartsstödet är samverkan mellan kommunen och 
Arbetsförmedlingen. Kommunen ska till exempel ta fram riktlinjer för rekryteringsarbetet i 
nära samarbete med Arbetsförmedlingen. 

6.4.2 Studier med aktivitetsstöd via Arbetsförmedlingen 

Studier ska i första hand finansieras genom det ordinarie studiestödssystemet, men när 
det inte är möjligt så har Arbetsförmedlingen möjlighet att finansiera vissa studier med 
aktivitetsstöd. Arbetsmarknadsutbildning ger aktivitetsstöd och det samma gäller för vissa 
studier inom det offentliga utbildningssystemet. Arbetsförmedlingen kan bevilja 
aktivitetsstöd för studier inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 
nivå, SFI samt allmän kurs på folkhögskola för samtliga inskrivna arbetssökande förutom 
deltagare i jobbgarantin för ungdomar. För ungdomar som är inskrivna sina första 90 dagar 
som arbetslösa innan de är aktuella för jobbgarantin för ungdomar finns också vissa 
begränsningar för möjligheterna att studera med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. 
Deltagare i etableringsprogrammet för vissa nyanlända studerar med etableringsersättning 
istället för aktivitetsstöd. Arbetsförmedlingen kan även ge aktivitetsstöd för eftergymnasiala 
studier på yrkeshögskola, högskola och universitet samt eftergymnasiala utbildningar på 
folkhögskolor. I sådana fall krävs att den arbetssökande är inskriven i jobb- och 
utvecklingsgarantin.  

Studiefinansiering via a-kassa  

Som regel kan en person inte få ersättning från a-kassan när den studerar, i och med att 
den då inte räknas som arbetslös. Det finns dock vissa undantag som möjliggör studier på 
heltid eller deltid samtidigt som man får a-kassa. Detta kräver dock att ens tidigare arbete 
inte får ha upphört på grund av studierna, att studierna inte hindrar en från att söka och ta 
heltidsarbete och att studierna inte tidigare finansierats med någon form av studiestöd. För 
heltidsstudier behöver man ha studerat på heltid under minst 15 veckor vid sidan av ett 
heltidsarbete för att kunna fortsätta med studierna medan man har a-kassa. För 
deltidsstudier kan studierna pågå parallellt med a-kassa i högst i högst 20 veckor under en 
och samma ersättningsperiod med vissa undantag. För personer med a-kassa finns även 
möjlighet att studera med aktivitetsstöd med samma ekonomiska nivå som a-kassan, till 
exempel genom en arbetsmarknadsutbildning via Arbetsförmedlingen. 

6.5 Deltagande i utbildning och i andra former av lärande  

6.5.1 Deltagare och studerande i utbildning 2019 

Ett betydande antal personer deltog under 2019 i någon form av verksamhet som 
anordnades inom de lärandeformer som redovisas nedan. Det finns inte uppgifter om unika 
deltagare i verksamhet som bedrivs av studieförbund, vilket innebär att omfattningen i form 
av personer inte kan jämföras med övriga former av lärande. 

Även om antalet personer inte närmare kan anges visar omfattningen att en stor del av 
befolkningen regelbundet, de flesta av dem dagligen, är i sammanhang där fokus är att lära 
sig något nytt. Grunden för lärandet sker i unga år där förskolan och grundskolan har en 
betydande roll. Gymnasieskolan ska både förbereda för fortsatta studier och vara basen 
för Sveriges kompetensförsörjning. Inom vuxenutbildningen (komvux, yrkeshögskola och 
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folkhögskola) deltog totalt dryga 500 000 personer och inom eftergymnasial utbildning 
deltog drygt 400 000 personer under 201982. 

Diagram 9 Deltagare inom olika lärandeformer 2019 

 

 

 

6.5.2 Fördelning kvinnor och män  

Betydligt fler kvinnor deltar i kommunal vuxenutbildning, i kursverksamhet som bedrivs av 
studieförbund, i konst- och kulturutbildningar och i högskolans utbildningar på grund och 
avancerad nivå jämfört med män. Fördelning mellan flickor och pojkar i gymnasieskolan är 
jämn men fördelningen skiljer sig åt mellan högskoleförberedande program och 
yrkesförberedande program. Män deltar i betydligt högre utsträckning i 
arbetsmarknadsutbildningar och även till viss del i allmän kurs motsvarande 
grundskolekompetens på folkhögskola. 

  

 
82 Källa: Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Folkbildningsrådet, Universitetskanslersämbetet och 
Arbetsförmedlingen. Notera att de olika utbildningsformerna kan ha olika mättidpunkter. 
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Diagram 10 Fördelning av kvinnor och män inom olika lärandeformer 2019 
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6.5.3 Fördelning svensk och utländsk bakgrund 

Andelen medborgare med utländsk bakgrund är cirka 25 procent av hela Sveriges 
befolkning83. Andelen med utländsk bakgrund är betydligt högre i utbildningar motsvarande 
grundskolenivå. I redovisningen för utbildningsformerna inom komvux och 
arbetsmarknadsutbildningar ingår endast utrikes födda i utländsk bakgrund, varför dessa 
inte kan jämföras med övriga lärandeformer. 

Diagram 11 Fördelning svensk och utländsk bakgrund per lärandeform 2019 

 

 

  

 
83 SCB 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgGrov/# 
Personer med utländsk bakgrund är personer som är utrikes födda eller personer födda i Sverige som har två 
utrikes födda föräldrar. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101Q/UtlSvBakgGrov/


 55 (79)  
Datum: 2021-03-15 

Dnr MYH 2021/1275 
    

  

 

  

6.5.4 Lärande i arbetslivet – deltagande i personalutbildning och 
kompetensutveckling 

SCB gör två urvalsundersökningar på temat vuxnas lärande; Adult education survey (AES) 
som främst mäter vuxnas deltagande i utbildning och Continuing Vocational Training 
Survey (CVTS) som mäter personalutbildning i företag84. 

AES har genomförts i hela EU vart femte år sedan 2006. De huvudsakliga 
frågeställningarna berör personalutbildning och andra utbildningstyper. 

Enligt den senaste undersökningen var det sex av tio sysselsatta i åldern 25–64 år som 
deltog i personalutbildning under en tolvmånadersperiod. Det var en högre andel av 
sysselsatta kvinnor som deltog i personalutbildning än sysselsatta män. 63 procent av de 
sysselsatta kvinnorna deltog i minst en personalutbildningsaktivitet, jämfört med 56 procent 
av männen. Tre av fyra deltagare ansåg att personalutbildningsaktiviteten har gett stor eller 
ganska stor nytta inom 12 månader. Personalutbildning var mest vanligt förekommande 
bland högutbildade och därmed också i yrkesgrupper som kräver högskolekompetens. 

I AES mäts också deltagande i utbildning som sker på fritiden, det kan gälla både hel- eller 
deltidsstudier inom formell utbildning men även till exempel kvällskurser, seminarier och 
självstudier. Bland vuxna i åldern 25–64 år deltog ungefär 15 procent i icke-formell 
utbildning på fritiden under en tolvmånadersperiod och det var en större andel kvinnor än 
män. Ungefär 80 procent har bedrivit självstudier under en tolvmånadersperiod, även kallat 
informellt lärande. 

Även CVTS är en EU-undersökning och handlar om personalutbildning i företagen. Enligt 
resultaten erbjöd drygt nio av tio företag i Sverige sina anställda personalutbildningar under 
2015 och den vanligaste utbildningsformen var kurser. Små företag med mellan 10 och 50 
anställda anordnade personalutbildning i lägre grad än mellanstora och stora företag. 

Svenskt Näringsliv genomförde en undersökning, bland sin företagarpanel första kvartalet 
2019, om hur de ser på kompetensutvecklingen i sina företag85. Resultatet av den visar att 
i princip alla arbetsgivare erbjuder kontinuerligt medarbetare kompetensutveckling. 
Företagen ser kompetensutveckling som nödvändig för att stärka sin konkurrenskraft och 
bättre kunna möta kunders krav. En stor del av kompetensutvecklingen sker på jobbet och 
är relaterade till förekommande arbetsuppgifter. En tredjedel svarade även att de 
planerade internutbildning för att hantera problem med att rekrytera ny personal. 

Även TCO har genomfört en studie om kompetensutveckling86. SCB har på TCO:s 
uppdrag frågat tillsvidareanställda, visstidsanställda, företagare och kombinatörer om de 
känner sig oroliga för att inte få den kompetensutveckling som krävs för att hänga med i 
utvecklingen i sitt yrke eller sin bransch.  

Undersökningen visar att fyra av tio sysselsatta är oroade för sin kompetensutveckling. 
Oron finns över hela arbetsmarknaden och hos såväl kvinnor som män. Oron är störst 
bland personer mitt i arbetslivet och mindre bland yngre och äldre. Högutbildade är mer 
oroade än lågutbildade och visstidsanställda något mer oroade än tillsvidareanställda. 
Minst oroliga är företagare. 

TCO uttrycker i sin sammanfattning av undersökningen att det idag finns få alternativ för 
yrkesverksamma som har en gymnasial eller eftergymnasial utbildning och vill fylla på med 
kunskap. TCO vill därför se fler flexibla utbildningar inom högskolan och yrkeshögskolan. 
Korta kurser på deltid, kvällstid, distans eller i moduler skulle kunna göra vidareutbildning 
tillgänglig för fler. 

 
84 SCB Vuxnas deltagande i utbildning – personalutbildning och andra former av utbildning Temarapport 
2018:1 Utbildning 
85 Svenskt Näringsliv Kompetensutveckling i arbetslivet - Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för 
vuxna, oktober 2019 
86 TCO Hänger du med? Sysselsattas upplevda behov av kompetensutveckling Nr 3/2018 
https://www.tco.se/globalassets/rapporter/2018/rapport_hanger_du_med.pdf 
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En enkät med frågor om kompetensutveckling genomfördes i november 2020 i samband 
med en konferens med samtliga nationella programråd för gymnasial yrkesutbildning87. 
Skolverket ansvarar för de nationella programråden och ledamöterna representerar 
arbetsgivarorganisationer, arbetstagarorganisationer, branscher och myndigheter. 
Ledamöterna är också ofta ansvariga för utbildnings- eller kompetensförsörjningsfrågor 
inom sin respektive organisation. 

Diagram 12 Kompetensutveckling inom branscher  

 

    
  

 

 

 

 

 

 

 

Totalt 
finns 
111 

ordinarie ledamöter representerade inom tretton olika yrkesprogram. Drygt hälften svarade 
på enkäten (54 stycken) och av dessa svarade 34 organisationer att de erbjuder 
utbildningar. Däremot ansåg majoriteten av dessa att utbildningsinsatserna inte täcker 
behovet av kompetenshöjande insatser. Exempel på utbildningar som erbjuds är 
påbyggnads- eller fördjupningskurser inom områden som juridik och kundbemötande till 
mer branschspecifika yrkesteknisk kompetensutveckling som inte erbjuds inom vuxen- 
eller yh-utbildning. 

6.6 Tillvaratagande av tidigare lärande  
Ett effektivt livslångt lärande innebär att individer har möjligheter att visa på sin reella 
kompetens oavsett var, hur och när kompetensen utvecklats och att den kompetensen kan 
byggas på och tillvaratas i olika sammanhang. Det kan vara för behörighet till eller för 
tillgodoräknanden i utbildning eller vid rekrytering av personal.  För att lärandet ska vara 
effektivt förutsätter det att det finns reella möjligheter till individanpassning av 
kompletterande utbildningsinsatser och att arbetsgivare kan uttrycka kompetenskrav på ett 
tydligt och enhetligt sätt. 

Frågan om synliggörande och överförbarhet av kompetens är central i de verktyg som 
tagits fram inom EU, särskilt i de rekommendationer som avser EQF och validering. Att 
individer ges möjlighet att visa på sin kompetens och ges ett formellt erkännande som kan 

 
87 För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. De tretton nationella 
programråden diskuterar och ger råd till Skolverket i olika frågor som rör yrkesutbildning. 
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användas i utbildningssyfte eller för att söka ett arbete har bland annat lyfts fram i 
Valideringsdelegationen betänkanden88.  

Ett av de tre fokusområden som regeringen pekat ut i villkorsbeslut för regionerna är att 
bidra till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå89. I Tillväxtverkets 
uppföljning framkommer att spridningen mellan hur de olika regionerna tar sig an 
valideringsområdet är stor90. 

Validering är ett sätt att synliggöra kompetens och är en delkomponent i en struktur för att 
främja kompetensförsörjning och livslångt lärande. Bilden nedan visar schematiskt i vilka 
sammanhang som validering kan användas91.  

Bild 3 Sammanhang där validering kan användas 

 

I skollagen92 anges att en elev kan få sina kunskaper och sin kompetens validerad. Enligt 
bestämmelserna är det endast en elev, det vill säga någon som är antagen till en utbildning, 
som kan genomgå validering. 

Möjligheten att få sin reella kompetens bedömd för behörighet eller tillgodoräknande inom 
högskolan är reglerad i högskoleförordningen93. Bedömning av reell kompetens ingår i alla 
universitets och högskolors uppdrag.  För att tillgodoräkna sitt tidigare lärande måste 
personen vara antagen till utbildningen ifråga. En studerande kan endast tillgodoräkna sig 
delar av en utbildning.  

För utbildningar inom yrkeshögskolan finns motsvarande bestämmelser om 
tillgodoräknande och behörighet. För att tillgodoräkna sitt tidigare lärande måste personen 
vara antagen till utbildningen och tillgodoräknandet kan endast avse en del av 
utbildningen94. Några förhandsbesked om tillgodoräknanden ges således inte varken inom 
högskolan eller yrkeshögskolan. 

 
88 Valideringsdelegationen Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande SOU 2018:29, 
Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:69, En nationell strategi för validering 
SOU 2017:18 
89 Näringsdepartementet Uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018–2020 
Regeringsbeslut 2017-12-21 N2017/07839/RTS (Uppdraget har förlängts till och med 2021). Erbjudande 4 i 
Villkor för m.m. för budgetåret 2018 (N2017/076999/RTS) Villkorsbeslut för regionerna samt för Gotlands 
kommun 
90 Tillväxtverket Regionalt tillväxtarbete 2019, Rapport 0322  
91 Bilden är hämtad från myh.se och anpassats i format till denna rapport. 
92 Skollagen (2010:800) 
93 Högskoleförordningen (1993:100) 
94 Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan 
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Validering av reell kompetens har lyfts som ett viktigt verktyg att öka rörligheten inom och 
mellan utbildningssystem. Att kunna nyttja utbildningssystems olika utbud av utbildning och 
former för lärande gagnar både individer, arbetsgivare och samhälle95. 

Valideringsdelegationen har konstaterat flera hinder och utmaningar för att fler ska ha 
möjligheter att validera sina kunskaper, exempel som lyfts fram är finansiering, olika 
tillgång till validering och utbildning, kvalitetssäkring validering och att kunskapen om 
omfattningen av validering är bristfällig96. De förslag som Valideringsdelegationen lade fram 
i sitt slutbetänkande bereds för närvarande inom Regeringskansliet. 

  

 
95 Se bland annat ESF-rådet Bakgrund till framtiden en omvärldsanalys för ESF+ perioden 2021–2027 
Diarienummer 2019/00190, Myndigheten för yrkeshögskolan Ökad rörlighet mellan yrkeshögskoleutbildning och 
högskoleutbildning. MYH 2018/3838, Valideringsdelegationen Validering - för kompetensförsörjning och 
livslångt lärande SOU 2019:69 
96 Valideringsdelegationen Validering - för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:69 
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7 Den vuxne individens upplevelse av 
utbildningssystemet 

7.1 Bakgrund 
Våren 2019 genomförde SKR, Skolverket, CSN och Arbetsförmedlingen ”Samskapande 
Växthus - Den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet”, på 
Arbetsförmedlingens initiativ. Bakgrunden var att Arbetsförmedlingen internt genomfört tre 
växthus om utbildningsfrågan, där kunderna berättat att många delar i kundens liv behöver 
falla på plats för att utbildning ska bli aktuellt, och att det ofta är delar Arbetsförmedlingen 
inte ensam kan lösa. Det behövs gemensamma insatser med andra aktörer för att lösa 
frågan om att få fler att se utbildning som ett alternativ, ta steget att utbilda sig och 
framgångsrikt fullfölja.  

Arbetet genomfördes med tjänstedesign, och Arbetsförmedlingens strukturerade metod för 
kund- och medarbetardriven utveckling – Växthus – användes. Nedan sammanfattas 
arbetet och den problembild och resultat som framträtt under resans gång. 

7.2 Respondenter 
”Den vuxne individen” definierades i växthuset som en individ som ”enligt norm” borde ha 
avslutat grund- och gymnasieskola, och alltså under undersökningstiden antingen ”borde” 
arbeta eller vara i högre eller kompletterande studier. I arbetet djupintervjuades 81 
respondenter, dels individer som vid intervjutillfället var en del av utbildningssystemet i olika 
skolformer (folkhögskola, yrkeshögskola, Komvux, universitet/högskola) för att få deras 
upplevelse av utbildningssystemet de just nu var en del av, dels individer i trygga 
anställningar för att undersöka vad som skulle behöva ske för att utbildning skulle vara 
aktuellt för dem. Utöver detta lyssnade man även på individer som varken var i utbildning 
eller studier, och som antingen deltog i kommunens aktivitetsansvar eller var inskrivna på 
Arbetsförmedlingen vid tiden för växthuset. Åldersspannet på respondenterna löpte från 
strax under 20 år till 58 år. 

7.3  Problem och lösningar 
Den gemensamma problembeskrivningen beskriver vad man inom växthuset hört berättas 
från respondenterna om vilka hinder (”skav”) man aggregerat upplever, och som riskerar 
att göra så att man inte kommer vidare genom utbildningssystemet. Problembeskrivningen 
utgår från individens egen upplevelse och tar inte ställning till eller försöker förklara 
individens upplevelse. 

I ”Samskapande växthus” har man inte heller analyserat bakomliggande orsaker till 
upplevelserna, till exempel i form av regelverk eller policys, utöver de resonemang som 
förts i teamet av sakkunniga i samband med intervjuanalyserna. Man har inte heller tagit 
fram och testat lösningar.  
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7.4 Den gemensamma problembilden 
Nedan följer en kort beskrivning av de hinder individer upplever utifrån den situation hen 
befinner sig i, och ibland korta kompletterande resonemang från arbetsteamet. 
Upplevelserna beskrivs i form av insikter. Med insikt menas ett ”konstaterande” som kort 
sammanfattar händelser i kundens resa genom utbildningssystemet, och vars 
hinder/utmaningar behöver lösas ut för att individen ska komma vidare. Tillsammans bildar 
insikterna den gemensamma problembilden, i form av en kundresa. 

 

Bild 4 Schematisk bild över den vuxne individens upplevelse av utbildningssystemet 

 

 

7.4.1 Insikt: Höga trösklar för att påbörja utbildning 

Att påbörja en utbildning innebär en stor omställning. Kanske har man jobbat en längre 
period och är van vid en god ekonomi, eller har familj. Många kommer inte i kontakt med 
offentliga kanaler (till exempel studie- och yrkesvägledare) och verkar hamna utanför dessa 
system, till exempel anhöriginvandrare eller föräldralediga utan jobb att vara föräldralediga 
från. Man kan ha tidigare misslyckade utbildningar i bagaget och kan vara fast i självbilden 
att ”utbildning är inte för mig”.  

Exempel på hinder /utmaningar: 

Det är svårt att veta om utbildningen kommer att betala sig. Jobb ger fördelar framför 
studier – till exempel möjlighet till hyreskontrakt, stadig inkomst osv. Utbildning kan 
uppfattas ta för lång tid. Regler för studier uppfattas som otydliga, till exempel skillnad 
mellan kommuner och variationer i Arbetsförmedlingens regelverk. Det kan finnas oro att 
man inte kommer att klara utbildning på grund av ohälsa eller språket. Om svenskstudier 
dragit ut på tiden kan man även uppleva sig klar och vill ut och jobba istället för att fortsätta 
studera. Dålig självkänsla/självförtroende kan påverka, ibland på grund av dåliga 
erfarenheter av utbildning eller tidigare studiemisslyckanden. 
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7.4.2 Insikt: Vilsen med sina frågor och tankar  

Man pratar mycket med och tar inspiration av sin närmaste omgivning – familj, vänner - 
kring sitt val, men endast någon enstaka av respondenterna berättade att de haft kontakt 
med en studie- och yrkesvägledare inför utbildningsvalet.  

Exempel på hinder/utmaningar:  

Det upplevs svårt att få överblick över utbildningars och yrkens innehåll. Man känner inte 
till olika skolformer och deras skillnader, och vet inte vilken som skulle passa en bäst. 
Omgivningens påverkan, även om den är omedveten, kan försvåra medvetna val. Kunskap 
och överblick av skillnader i studieupplägg, omfattning av lärarledd undervisning osv 
försvårar också ett medvetet val. Man känner inte till det stöd man kan få eller hur man 
hittar stöd i valet. Risk för inlåsning i manliga och kvinnliga yrken om man väljer traditionellt 
utan att få stöd i att tänka annorlunda. Geografin styr valet väldigt starkt. 

7.4.3 Insikt: Reaktivt förhållningssätt – det krävs ofta att någonting 
händer 

Även om individen kommer fram till att utbildning nog skulle vara bra eller nödvändigt, 
verkar det ofta ta ett tag innan man går från tanke till handling. Drastiska händelser i livet, 
som risk för arbetslöshet, sjukdom, konkurs, flytt, skilsmässa eller att barnen blir stora kan 
göra att man tar steget. Men ibland kan slumpen – till exempel en annons i sociala medier 
– få stor betydelse för att man bestämmer sig. 

7.4.4 Insikt: Saknar ekonomisk trygghet 

Om man har jobb, hus, bil och familj kan det kännas som en stor risk att lämna jobbet för 
att börja studera. Ekonomisk trygghet under studietiden verkar vara avgörande. Det är 
viktigt med ett ”gummiband”, till exempel någon annan i familjen som tjänar pengar, så att 
risken blir mindre om något skulle hända. Studiestödets nuvarande utformning verkar inte 
heller riktigt matcha det livslånga lärandet, där man behöver utbilda sig flera gånger. 

Det verkar inte självklart att låna eller använda studiemedel i vuxenutbildningen. Man 
arbetar gärna parallellt med studierna, eller ser till att utbildningen är tillräckligt kort för att 
kunna leva på besparingar eller på försörjning från någon annan i familjen. 

Exempel på hinder/utmaningar:  

Glappet upplevs vara stort mellan lön och studiemedel för den som är etablerad på 
arbetsmarknaden. Det finns ett motstånd mot att ”gå ner” i ekonomisk nivå. Studiemedel 
matchar inte utgifter om man har familj och höga omkostnader. Jobbspåret kan vinna över 
studiespåret på grund av ekonomin eller de fördelar ett jobb kan ge, ex för att få 
hyreskontrakt eller kunna köpa bostad. Det kan finnas en rädsla att låna till studier. Man 
kanske inte har studiemedelsveckor kvar, eller inte vet om veckor finns kvar. Terminsbeslut 
på studiemedel (istället för kursbeslut) ställer till det om man inte klarar kursen eftersom 
man får återkrav som kan ta lång tid att lösa, och tidigare återkrav kan göra det svårt att få 
beviljat studiemedel på nytt. Strul kan göra så att man inte får pengar i tid och måste hoppa 
av studierna. Äldre respondenter oroas av hur pensionen påverkas om jobb ersätts av 
studier nära pensionen.  
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7.4.5 Insikt: Kompetensen tas inte tillvara 

Själva ansökningsförfarandet till utbildning verkar inte upplevas svårt i sig, utan det verkar 
vara tillämpningen av behörighetskrav som skapar svårigheter för individen. Otydlighet och 
varierande krav verkar leda till att vissa avstår helt om vägen visar sig vara för lång, både 
ur tids- och kostnadshänseende. 

Exempel på hinder/utmaningar:  

Olika skolor kan ställa olika höga krav på behörighet för antagning till utbildning. 
Misstolkningar av behörighetskrav kan leda till onödiga. kompletteringsutbildningar och 
tillhörande onödig skuldsättning. Vidare verkar urval till utbildning sällan ske utifrån reell 
kompetens, utan på betyg. Reell kompetens är svår att uppfatta korrekt eller tillgodoräkna 
sig vid ansökan och i utbildning. Kompetens förvärvad i arbetslivet verkar värderas lägre 
än formell kompetens vid ansökan till utbildning. 

7.4.6 Insikt: Varierande möjlighet till stöd och individanpassning 

Det verkar finnas ett stort behov av extra stöd och individanpassning även hos vuxna 
elever, till exempel med läs- och skrivsvårigheter eller individer som av andra skäl är osäkra 
på om de kommer att klara studierna. Men att studera är mycket mer än att bara klara en 
tenta eller ett prov. För att studierna ska bli lyckade behöver man kunna bibehålla 
motivationen, se koppling till arbetslivet och klara sig i sociala sammanhang. Man måste 
också få studierna att fungera med familjen, kanske med småbarn. Vid 
undersökningstillfället var det många som jobbade del- eller heltid vilket kan påverka 
chansen att framgångsrikt fullfölja sina studier.  

Exempel på hinder/utmaningar: 

Krav och regelverk för särskilt stöd under studietiden saknas för delar av 
vuxenutbildningen. Det kan uppstå problem med studietakt, självstudier, språket osv, eller 
det fungerar inte socialt, ingen klasskänsla, ensamhet, upplevelse av att inte bli sedd. 
Dokumentation och eventuell diagnos på sina svårigheter är svårt att få för vuxna. Äldre 
individer har ofta inte fått papper på sina svårigheter, utan lever med en låg självkänsla 
från tidigare misslyckanden. Det verkar också finnas svårigheter att individanpassa 
validerade elevers utbildning. 

7.4.7 Insikt: Skillnader försvårar för individen 

Studieupplägg varierar mellan skolformer, men även inom samma skolform. Längd och 
innehåll kan också variera. Det finns en risk, beroende på var och hur man studerar, att 
man lämnar utbildningen med olika förutsättningar, för arbetslivet och för vidare studier.  

Exempel på hinder/utmaningar: 

Studieupplägg och innehåll kan skilja mellan samma utbildning på olika orter, vilket innebär 
att det blir svårt att byta mellan samma utbildning på olika orter. Det finns en risk att man 
för sent upptäcker att studieupplägget inte passar (exempelvis för mycket självstudier). Det 
finns också en risk att man får studera längre tid än nödvändigt, dels på grund av lokal 
variation, men även om utbildningen är för lång jämfört med kraven i yrket man utbildar sig 
för. Variationen kan också leda till skillnader i förkunskaper mellan individerna och skapa 
problem i mottagande skolform. Skillnader i förkunskaper mellan elever i en klass kan 
också upplevas försvårande, då utbildningstempot inte passar alla. 

 

7.4.8 Insikt: Investering i utbildning måste betala sig 

Det är få av respondenterna som studerar utan att behöva det. Istället studerar man för att 
förbättra sin nuvarande situation. Man vill att utbildningen ska leda till jobb eller tryggare 
anställning (till exempel fast anställning istället för timanställning), eller att den på annat 
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sätt ska förbättra ens förutsättningar i fråga om tex möjlighet att söka andra jobb, högre lön 
etc. Utbildning är en dyr investering som måste betala sig.  

Exempel på hinder/utmaningar: 

Det kan vara svårt att veta om utbildningen leder till jobb, om innehållet är det man behöver 
för att klara det jobb man utbildar sig för samt om utbildningen kommer att betala sig genom 
högre lön, stabilare anställningsformer, högre trivsel i arbetslivet osv. 
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8 Arbetsgivares kompetensbehov  

8.1 Bakgrund 
Undersökningen Företagens villkor och verklighet97 visar att det främsta tillväxthindret för 
svenska företag är kompetensförsörjning. Dimensioneringen och utbudet av det befintliga 
utbildningssystemet behöver tydligare anpassas till arbetslivets behov och dessutom 
behöver möjligheterna till både vidareutbildning och omställning förbättras. Arbetslivets 
strukturomvandling med omfattande automatisering, digitalisering och globalisering kräver 
att anställda vidareutbildar sig och behovet av flexibla utbildningar anpassade för 
yrkesarbetande och arbetsgivare att kunna kompetensutveckla sig "trots" att man är 
anställd är mycket stort. Kompetens är också avgörande för konkurrenskraften, för 
investeringar och etableringar i Sverige.  

8.2 Efterfrågad kompetens 
Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät98 var den mest efterfrågade utbildningsnivån 
motsvarande gymnasieskolans yrkesprogram. Nästan hälften av företagen som försökt att 
rekrytera har velat anställa medarbetare med denna utbildning. Strukturen inom industrin 
avseende kompetens förändras långsamt. Andel med gymnasieutbildning ökar något 
medan könssegregeringen består både inom industrin och den tillverkningsnära 
industrisektorn. Andel med högre utbildning är stabil. Kompetensförsörjningen är en fortsatt 
stor utmaning och det är svårt att tillgodose kompetens som kräver yrkesutbildning på 
gymnasienivå. Kompetensbehoven är även mycket stora inom välfärdssektorn som 
befinner sig i en process för att med hjälp av ny teknik och nya arbetssätt på bästa sätt 
kunna ta hand om det ökande behovet föranlett av den demografiska förändringen i 
befolkningsstrukturen.  

Av Tillväxtverkets rapport om kompetensförsörjning i landsbygder framgår att 
landsbygderna har problem med kompetensförsörjningen inom bland annat vård, skola och 
tekniska yrken. Matchningen fungerar också sämre i landsbygderna, det vill säga att en 
mindre andel personer har ett yrke som matchar deras utbildning. Resultaten från 
Tillväxtväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2017 visar också att 
små och medelstora företag i landsbygdskommunerna hindras mer av brist på lämplig 
arbetskraft än små och medelstora företag i övriga kommuntyper99. 

Generella kompetenser även kallad mjuka kompetenser är avgörande vid en rekrytering 
det är med andra ord viktiga kompetenser. Flera studier visar att arbetsgivare ofta lägger 
mer vikt på mjuka kompetenser än hårda kompetenser 100. IFAU konstaterar att egenskaper 
som verbal- och tekniska förmåga samt social mognad premierats lönemässigt. Vid 
rekryteringar lyfts även egenskaper som attityd, noggrannhet och engagemang fram101. 

Yrkeskompetens och utbildningsnivå är därför inte tillräcklig förklaringsgrund till 
arbetsgivares val vid rekrytering. 

Arbetsgivare har även behov av kompetens som inte kräver långa utbildningar men där 
ändå utbudet är begränsat på grund av hinder som tillräckliga språkkunskaper, körkort och 
liknande. Med en process av insatser i samverkan som praktik, validering, språk- och 
annan adekvat utbildning kan man lösa en del av efterfrågan på kompetens som finns. 
Projekt inom uppdraget ”Enklare vägar till jobb”102 har tagit fram och testat flera modeller 

 
97 Tillväxtverket (2020) Företagens villkor och verklighet  
98 Svenskt Näringsliv (2018) Rekryteringsenkäten 2018 – jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar 
99 Tillväxtverket Landsbygders kompetensförsörjning - redovisning till regeringen 2020-03-31  
Dnr Ä 2019–113 
100 IFAU (2019) Jobbpolarisering och efterfrågan på olika förmågor på framtidens arbetsmarknad. 
https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2016/det-ar-attityden-dumbom/ 
101 Svenskt Näringsliv (2018). Rekryteringsenkäten 2018 – jobbskaparna larmar! Kompetensbristen ökar 
102 Tillväxtverket Lärdomar om enklare vägar till jobb och kompetens. Slutrapport regeringsuppdrag 
N2016/07521/KSR  

https://www.foretagarna.se/politik-paverkan/rapporter/2016/det-ar-attityden-dumbom/
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för att möjliggöra rekryteringar. De handlar om arbetssätt att ta tillvara- och utveckla 
kompetens hos nyanlända, utrikes födda och långtidsarbetslösa. Modeller som utvecklats 
bygger på kända verktyg som coaching, validering, språk- och yrkesinriktad utbildning, 
praktik i nära samarbete med arbetsgivare som haft ett kompetensförsörjningsbehov.  

Många, särskilt lite mindre företag, behöver kartlägga behov och ta fram kompetensprofiler 
hos anställda och för rekrytering. En genomlysning av organisationen kan ofta frigöra 
enklare arbetsuppgifter som ger möjligheter till att anställa och att utveckla redan befintlig 
kompetens. Finansieringen nämns ofta som en utmaning och tröskel för små och 
medelstora företag103. Arbetsplatsförlagd eller arbetsplatsnära yrkesutbildning och/eller 
yrkesinriktad SFI kan vara en fungerande väg för kompetensförsörjning. Goda strukturer 
för samverkan med det lokala näringslivet inom det regionala utvecklingsarbetet kan ge 
bra förutsättningar. Arbetsgivarnära eller till och med arbetsgivarägda projekt är de som 
lyckats bäst med att åstadkomma matchning till jobb även för de som har lägst 
utbildning/erfarenhet104.  

Omvandlingstrycket påverkar kompetensbehovet genom att ny spetskompetens behövs 
men även på bredden då ny teknologi sprids och ställer nya krav på kompetens. Då 
kompetens är en avgörande konkurrensfaktor är det viktigt att vi investerar för framtiden. 
En annan utmaning är att vissa kompetenser inte är så frekventa utan det är få personer i 
landet som besitter dem. Därmed ökar sårbarheten. Många företag vill ha utökat samarbete 
med utbildningsanordnare och stöd att sprida kunskap om de behov som finns för att klara 
kompetensförsörjningen. 

Flera statliga utredningar har pekat på att det behövs förändringar i existerande 
utbildningssystem för att bättre svara mot arbetsmarknadens behov105. Dimensionering, ett 
bredare utbud och förändrade tillträdesregler till kommunal vuxenutbildning då det finns ett 
stort behov av kompetenser på gymnasial nivå106. Samtidigt bör 
arbetsmarknadsutbildningsutbudet vara samordnat med utbudet av yrkesutbildning inom 
kommunal vuxenutbildning så att de förstärker varandra istället för att konkurrera ut 
varandra107. 

8.3 Regionalt kompetensförsörjningsarbete 
Regionalt utvecklingsansvariga aktörer (RUA) är en viktig del av systemet för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande. Genom närheten till arbetsgivarna kan de 
omsätta både kunskap och stöd på den regionala arbetsmarknaden och fungera som 
intermediär för stödstrukturer mot företag. Genom regional och kommunal samordning av 
branschträffar och arbete med kompetensmäklare108 kan en konstruktiv dialog föras med 
både privata och offentliga utbildningsaktörer i syfte att få ett utbildningsutbud som bättre 
svarar mot företagens behov109.  Region Gävleborgs egna mätningar visar att bland de ca 
200 aktörer (branschföreträdare och utbildningsanordnare) som omfattas av Semaforen 
tänker mer strategiskt kring kompetensförsörjning nu jämfört med tidigare då inte 

arbetssättet var etablerat110. 

Det regionala uppdraget har funnits sedan 2010 i syfte att ta fram kunskapsunderlag om 
tillgång och efterfrågan på kompetens och bygga strukturer för att omsätta dessa i handling. 
Tillväxtverket rekommenderar i sin senaste rapportering till Näringsdepartementet att 

 
103 Företagarna När arbetsrätt blir fel - företagens syn på LAS- en undersökning om små och medelstora 
företags syn på lagen om anställningsskydd (LAS) och vilka förändraringar som behövs för en modern 
arbetsrätt.  
104 Sweco (2020) Enklare vägar till kompetensförsörjning och arbete. Slutrapport.  
105 SOU 2019:3 Effektivt, tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad 
106 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning   
107 SOU 2020:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning   
108 Kompetensmäklare med uppgift att hitta lösningar för bristyrken 
109 Se exempel från Region Gävleborgs samverkansplattform Semaforen. 
110Region Gävleborg https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-
kompetensforsorjning/semaforen/  

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/semaforen/
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/semaforen/
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regionalt kompetensförsörjningsarbete bör ingå som en grunduppgift i det regionala 
utvecklingsansvaret111. Även Valideringsdelegationen föreslog detta i sitt 
slutbetänkande112. För att regionalt kompetensförsörjningsarbete ska fortsätta att utvecklas 
krävs att alla regioner ges likvärdiga möjligheter och ett tydligt mandat att bedriva arbetet 
utifrån skilda regionala förutsättningar. Att i alltför stor utsträckning vara hänvisade till att 
söka projektmedel skapar inte den långsiktighet som är nödvändig. 

Regionala företrädare efterlyser en mer långtgående samverkan med nationella 
myndigheter. Regionala dialoger med flera adekvata myndigheter samlade hos en eller 
några regioner i taget mer regelbundet kan vara en väg till en mer gemensam terminologi 
och samsyn kring hur vi ska möta utmaningar113. Det kan öka myndigheternas kompetens 
kring det regionala perspektivet och bädda för att genomföra insatser mer samlat och 
resurseffektivt. 

8.4 Nationella och regionala kunskapsunderlag, analyser och 
prognoser 

Ett grundläggande område både nationellt och regionalt för att kunna samordna och 
omsätta insatser är att skapa tillgång till kunskapsunderlag. Ur ett arbetsgivarperspektiv är 
kvalitativa kunskapsunderlag som kommuniceras samordnat och stäms av med olika 
branscher och aktörer som ska genomföra insatser avgörande för ett mer framgångsrikt 
arbete med kompetensförsörjning. Det är även grundläggande för att få mer 
handlingsberedskap och jobba proaktivt kring omställningar. 

Statistiskt baspaket114 som kan omsättas regionalt har diskuterats de senaste tio åren och 
har handlat om både prognoser och registerdata. Exempelvis finns Arbetsförmedlingens 
yrkesprognoser, på nationell och regional nivå, som är relativt kortsiktiga prognoser. 
Arbetsförmedlingen har gått över från prognoser via arbetsgivarbesök till prognoser 
baserat på digitala enkäter. Det saknas mer långsiktiga prognoser på tillgången och 
åtgången av arbetskraft för olika utbildningar på regional nivå. 

Registerstatistik i form av regionala matchningsindikatorer finns hos (SCB)115 och i vissa 
fall även regional nedbrytning av SCB:s Trender och prognoser. Resurser saknas ofta 
regionalt för att omsätta statistik och riskerar att ge sämre förutsättningar för att 
kommunicera och bygga strukturer för att hantera kompetensförsörjning.  

Undersökningen Företagens villkor och verklighet genomförs var tredje år av Tillväxtverket 
och mäter bland annat företagens tillväxtvilja och tillväxthinder. Resultaten kan bland annat 
brytas ned på län. Undersökningen innehåller även ett antal frågor om företagens 
kompetensförsörjning.  År 2020 svarade cirka tiotusen små- och medelstora företag på 
enkäten. Svaren är representativa för ca 350 000 företag. Undersökningen består av drygt 
30 frågor och har tidigare genomförts 2002, 2005, 2008, 2011, 2014, 2017. Den senaste 
ordinarie undersökningen 2020 genomfördes innan pandemin. I början av 2021 kommer 
resultaten från en särskild Coronaversion av undersökningen att publiceras. 

Varje år sammanställer och analyserar Tillväxtverket insatser och resultat under det 
gångna året kring det regionala tillväxtarbetet. Sveriges regioner rymmer insatser och 
resultat inom en stor bredd av verksamheter. Den senaste publikationen är Regionalt 
tillväxtarbete 2019. Det regionala kompetensförsörjningsarbetet är en del och sätts i en 
kontext av övriga insatser. 

 
111 Tillväxtverket Delredovisning av uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 – 2020 
N2017/07839/RTS 
112 Valideringsdelegationen Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande SOU 2019:69  
113 Workshop med regionala kompetensförsörjningsstrateger 201104. Tillväxtverket. 
114 Tillväxtverket Delredovisning av uppdrag att stödja regionalt kompetensförsörjningsarbete 2018 – 2020 
N2017/07839/RTS Rekommendationer att utreda möjligheter till ett nationellt baspaket av statistik och 
prognoser på regional nivå. 
115 Regionala matchningsindikatorer som förvaltas av Tillväxtverket finns att tillgå på SCB:s hemsida. 
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Återrapportering av regionalt kompetensförsörjningsarbete har genomförts av 
Tillväxtverket varje år sedan regeringsuppdraget 2013 att stödja utveckling av 
kompetensplattformar och uppdraget 2018 om att stödja regionalt 
kompetensförsörjningsarbete. Uppdraget innefattar även öka berörda statliga 
myndigheters deltagande i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och skapa 
möjligheter till en samlad dialog. Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Statens skolverk samt andra berörda statliga myndigheter ska inom sina 
verksamhetsområden bistå Tillväxtverket i genomförandet av uppdraget.  

Tillväxtverket förvaltar och utvecklar databasen Regionala matchningsindikatorer som 
ursprungligen togs fram av Reglab116. I databasen finns regional statistik om 
kompetensförsörjning uppdelat på utbud, efterfrågan och matchning. SCB:s databas för 
regionala matchningsindikatorer. 

8.5 Strategiskt arbete för kompetensförsörjning och 
omställning 

Att arbeta med strategisk kompetensförsörjning är ingen lätt uppgift, varken för stora 
organisationer eller små företag, speciellt inte under rådande strukturomvandling. Många 
företag skulle kunna utvecklas genom stöttning i sitt arbete med kompetensplanering till 
exempel för att bättre kunna beskriva kompetenskraven och bli bättre ”beställare” av 
utbildning. Studier visar att kompetensutveckling i många små och medelstora företag har 
svårt att omsättas i organisationen på grund av att det saknas strukturellt kapital som kan 
koppla kompetensutveckling till affärs- och verksamhetsutveckling117. Arbetsgivare har 
svårt att frigöra tid från produktion och de arbetar oftast reaktivt och hinner inte med att 
arbeta strategiskt med kompetensförsörjning118.   

Tillväxtverkets erfarenhet från arbete med strategisk kompetensförsörjning i industriföretag 
visar att det krävs kontinuitet i stöd och ett grundarbete i företagen för att de ska kunna 
börja arbeta strategiskt kring sin kompetensförsörjning. Detta ställer krav på utveckling av 
företagsfrämjares roll och visar att det finns stora behov av stödstrukturer kring 
företagen119. Ett av projekten som har handlat om strategisk kompetensförsörjning120 som 
Tillväxtverket arbetat med har även resulterat i ett digital HR-tjänst, Personalstark. Tjänsten 
förvaltas och vidareutvecklas av Verksamt121. Ett verktyg som behöver användas i en mer 
lokal kontext och som kan omsättas av stödfunktioner som rör sig bland företagen och 
diskuterar kompetensförsörjning122.  

Andra metoder/modeller/verktyg som kan nämnas är Mind the Gap123 och Aruba (modell: 
Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla) med flera som utvecklats och testats 
på företag i samverkan med bland andra ALMI och IUC och som skulle kunna bli verktyg i 
företagsfrämjarnas arbete.  

Omställningar i arbetslivet sker kontinuerligt men är mest dramatiskt när en arbetsgivare 
lägger ner sin verksamhet och speciellt när det rör många arbetstagare. Pandemin 
påverkar arbetslivets omställning och skapar nya utmaningar. Kompetensbehovet finns på 
olika nivåer från digital spetskompetens till olika typer av yrkeskunnande.  

 
116 RegLab= Forum för lärande om regional utveckling för regioner, myndigheter, forskare och andra  
117 Sweco (2020) Enklare vägar till kompetensförsörjning och arbete. Slutrapport 
118 Tillväxtverket Kompetenser för industri i omvandling – utmaningar och strategier i nya kompetenslandskap. 
Pub.nr.: 0283.  
119 Tillväxtverket Slutrapport från Jönköping, ärende 200 739. 
120 Näringsdepartementet Uppdrag att stimulera industrins och industrinära tjänsteföretags strategiska 
kompetensförsörjning. Dnr N2018/04198/FÖF och N2016/06227/FÖF 
121 Verksamt.se https://www.verksamt.se/utveckla/personalstark 
122 Tillväxtverket Slutrapport_N2018_04198_FÖF_2020-05-25 
123 Almi.se  https://www.almi.se/skane/mind-the-gap/  

https://www.almi.se/skane/mind-the-gap/


 68 (79)  
Datum: 2021-03-15 

Dnr MYH 2021/1275 
    

  

 

  

Tillväxtverket har tagit fram en omställningsguide124 som är ett stöd till politiker och 
tjänstemän då en större omställning är ett faktum. Det handlar oftast om att mildra effekter 
och stärka förnyelseförmåga eller för att mobilisera för etableringar. Att förutse eller skapa 
förutsättningar för etableringar är ännu mer komplext då det inte är enbart på grund av 
kompetens. Platsen har betydelse visar forskning med tillgång till ren energi och 
klimatförutsättningar, företagsstruktur, infrastruktur och tillgång till service med mera125. 

Arbetslivets innovations- och förnyelseförmåga avgörs till stor del av kompetensförsörjning 
och livslångt lärande. Arbetsgivarnas förmåga att blir mer strategisk i sitt arbete med 
kompetensförsörjning påverkas av tillgång till kunskap och utbildning. I en 
forskningsrapport126 från 2019 konstateras att många arbetsgivare inte hinner arbeta 
långsiktigt och strategiskt med kompetensförsörjning. Stärkta stödstrukturer för 
kompetensförsörjning mot arbetsgivare kan sannolikt påverka omställningsförmågan och 
lägga grunden för ett mer kontinuerligt lärande i arbetslivet. Forskarna menar att vi måste 
ha mer kunskap om arbetsgivarnas situation.  

8.6 Infrastrukturer för ökad tillgång till utbildning  
Arbetsgivare och andra aktörer uttrycker att de behöver nya flexibla lösningar för utbildning 
och utveckling av metoder och pedagogik för kompetensutveckling och livslångt lärande. 
Det finns behov av ökad tillgång till flexibla utbildningar, exempelvis digitala ”on-demand” 
utbildningar med flexibelt startdatum (omvandling av arbetsmarknaden, omställningar och 
behov av nya kompetenser). Moduler av utbildningar kan plockas och skräddarsys för olika 
situationer och kombineras med validering. Det kan även finnas behov av att i högre 
utsträckning samordna data och begreppsanvändning för att möta arbetsgivarnas behov 
av utbildning och kompetens. Det blir annars svårt att värdera olika utbildningar och 
formulera vilka behov som finns127.  Individuella kompetenskonton för arbetstagare kan ge 
incitament för individen till utveckling och för arbetsgivaren genom skatteavdrag för 
utbildningskostnader128. 

Det finns flera nya initiativ kring en kompletterande struktur för lärande. Ett exempel är de 
senaste årens utveckling av lärcentra med möjligheter till utbildning på alla nivåer samt 
stöd för karriärvägledning och validering. Kommunerna bör dock ges mer likvärdiga 
förutsättningar att bygga strukturer för lärande, till exempel lärcentra, så att de blir 
tillgängliga för både arbetsgivare och individer. Industriråd Värmland har tagit ett initiativ 
där branschen och offentliga utbildningsaktörer i samverkan skapar bättre möjligheter för 
kompetensförsörjning129. En annat initiativ (ESF projekt) för industrin är satsningen på 
lärportalen ”kompetens.nu” som Tillväxtverket, Vinnova, Myndigheten för yrkeshögskolan, 
Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, Unionen och 
Combient står bakom130. Där erbjuds industriföretag kostnadsfria digitala utbildningar för 
att kompetensutveckla sina anställda. Här finns bland annat ett brett utbud av kurser från 
160 topprankade universitet från hela världen.  

8.6.1 Validering och vägledning 

Rörlighet på arbetsmarknaden och mellan arbetsgivare är en viktig del av 
kompetensförsörjningen. Arbetsgivare behöver arbeta mer strategiskt med 
kompetensförsörjning och både vägledning och validering är verktyg som kan hjälpa 

 
124 Tillväxtverket Omställningsguiden  
125 Tillväxtverket Platsens betydelse för industrin– framtida vägval för kommuner och regioner Rapport 0314.  
126 Tillväxtverket Kompetenser för industri i omvandling – utmaningar och strategier i nya kompetenslandskap. 
Pub.nr.: 0283.  
127 Tillväxtverket (2017) Strategisk kompetensförsörjning. Kartläggning av genomförda projekt och 
förutsättningar för framtida insatser, Europeiska unionen ESCO strategic framework (europa.eu) och 
Ratio (2016) Yrkesutbildningens irrvägar 
128 SOU 2020:30 En moderniserad arbetsrätt. Betänkande av Utredningen om en moderniserad arbetsrätt,  
Stockholm 2020  
129 Industriråd Värmland http://industriradvarmland.se/ 
130 Tillväxtverket https://tillvaxtverket.se/larportal 

https://ec.europa.eu/esco/portal/document/sv/89a2ca9a-bc79-4b95-a33b-cf36ae1ac6db
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arbetsgivare i det arbetet. Oftast är det svårt att rekrytera till ett direkt behov, utan det 
behövs en kartläggning om vilka kompetenser som redan finns och då kan både vägledning 
och validering ge möjlighet till intern rörlighet. Vägledare i kommuner, inom 
arbetsförmedlingen och på lärosäten har en viktig roll som brygga mellan 
arbetsmarknadens behov och den enskildes studie- och yrkesval. Information och 
vägledning om validering är ett av de prioriterade områdena i den nationella strategin för 
validering131 där vägledares kompetensutveckling särskilt uppmärksammas. Validering och 
vägledning som finns tillgängligt kan vara ett verktyg för kompetensutveckling av personal 
och en nödvändig investering som ger avkastning i form av kompetens. Vid en rekrytering 
kan validering minska osäkerhet och synliggöra den kompetens som efterfrågas. 
Företagen är mest intresserade av att det finns en fungerande branschvalidering och att 
den kompletterande utbildning som vissa individer behöver kan ske inom yrkesutbildning i 
kommunal vuxenutbildning. Att validera sin kunskap inför utbildning är lika viktigt om det 
innebär sammanhängande anpassad utbildning med studiestöd.  

Regionala utvecklingsaktörer har genom villkorsbeslutet132 i uppdrag att bidra till att 
utveckla regionala strukturer för validering. De kan driva på utvecklingen genom att 
samordna och öka kompetensen kring validering regionalt. Det är en viktig del i att 
tillgängliggöra validering för individer och arbetsgivare. Samtidigt behövs det nationella 
systemet som möjliggör kvalitetssäkring av den validering som utförs. 

8.7 Identifierade behov och utmaningar 
Arbetsgivarens, individens och samhällets behov av kompetens sammanfaller i stora delar. 
De flesta vuxna individer vill kompetensutveckla sig för att få ett jobb, behålla ett jobb eller 
få ett bättre jobb. De vill att den utbildning de går ska svara mot arbetsgivarens behov av 
kompetens, så att de efter utbildningen får det eftertraktade jobbet. Vuxna har många 
gånger redan en utbildningsgrund och dessutom ofta yrkeserfarenheter. Det ska finnas 
möjligheter för individer att bygga på den kompetens de redan har så att utbildningstiden 
och kostnaderna (för individer och samhället) blir så små som möjligt med bibehållen 
kvalitet. Arbetsgivare är medskapare av kompetens eftersom en stor del av lärande sker 
på arbetsplatsen. Det är en växelvis ambition åt samma håll mellan grupperna individer, 
arbetsgivare och samhället. 

De övergripande insatser för att bidra till landets kompetensförsörjning och stödja 
arbetsgivare i att kunna rekrytera och kompetensutveckla personal kan sammanfattas i 
följande punkter. 

 
• Stärkt samverkan mellan skola/utbildningssystem och arbetsliv/arbetsmarknad.  

• Stöd till arbetsgivare i att arbeta strategiskt kring sin kompetensförsörjning. 

• Tillväxtverket föreslår att en arbetsgrupp med representanter från respektive 
myndighet tillsätts för att skapa en arbetsprocess med återkommande WS och ta fram 
förslag på insatser som kan göras i samverkan. Till exempel “enklare vägar till jobb” 
och öka tillgängligheten av utbildningar som motsvarar arbetsgivares behov.  

• Fortsatt gemensam utveckling till exempel av kompetens.nu.  

• Utveckling av Lärcentra133. Se över hur myndigheterna gemensamt kan stödja en mer 
strategisk utveckling av Lärcentra i den regional/kommunala kontexten. Lärcentra kan 
utgöra ett viktigt komplement för en mer tillgänglig infrastruktur för utbildning på alla 
nivåer, tillgängliggöra vägledning och validering. Inte minst för att tillgängliggöra mer 
skräddarsydd utbildning, exempelvis uppdragsutbildningar, för företag 

 
131 Valideringsdelegationen En nationell strategi för validering SOU 2017:18 
132 Näringsdepartementet Villkorsbeslut kring grundläggande regional kompetensförsörjning 2017-12-18  
N2017/07699/RTS  N2017/07558/KLS N2017/07559/KLS (delvis)  
133 Lärcentra som ett komplement där ordinarie strukturer inte räcker till och utgår från reella behov och 
tillgängliggör kompetensutveckling för arbetsgivare och individer 
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• Stärk kompetens kring validering genom komplettering av lärar- SYV utbildning och 
vidareutbildning. 

• Stöd utveckling av regionala strukturer för validering  

• Gemensamt utvecklingsarbete för statistikframtagning kring validering. 

• Flexibla lösningar för utbildning och utveckling av metoder och pedagogik för 
kompetensförsörjning och livslångt lärande. 

• Mer långsiktiga prognoser på tillgången och åtgången av arbetskraft för olika 
utbildningar (SCB:s Trender och Prognoser) på regional nivå behöver säker och 
långsiktig finansiering från staten. 
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9 Resultat och analys 

9.1 Möjligheter till livslångt lärande  
Av den beskrivning som ges av system för olika typer av lärande framgår att det finns en 
mångfald av möjligheter för individer att fylla på sitt lärande utifrån olika behov. Inom de 
formella utbildningssystemen finns en mängd utbildningar som varierar i omfattning, 
innehåll och former. De icke-formella utbildningssystemen kan anpassas utifrån olika 
syften för olika människor. Där har folkbildningen en betydande roll. Är syftet att snabbt 
kunna få jobb fyller arbetsmarknadsutbildningar en viktig funktion. Det lärande som sker i 
vardagen, på arbetsplatsen eller på fritiden, har stor betydelse för utveckling av individers 
kompetens och arbetsgivares verksamhet.   

9.2 Hinder och utmaningar - individperspektiv 
Även om det finns många olika möjligheter till lärande framstår det som att det finns hinder 
och utmaningar som skulle kunna åtgärdas för att individer ska ha reella möjligheter att 
kunna lära, visa på och effektivare bygga på sin kompetens och för att arbetsgivare ska ha 
möjlighet att kompetensutveckla sin personal. Den bild som framträder är att det finns 
aspekter av hinder och utmaningar kring livslångt lärande som sammanfaller för individer, 
arbetsliv och samhälle. De hinder och utmaningar som vi identifierat är sådana som inte 
enskilda individer kan åtgärda utan det är strukturella hinder som andra aktörer behöver 
åtgärda, framförallt myndigheter på nationell och lokal nivå. 

System kan bättre anpassas utifrån enskilda individers behov 

• individer har olika behov och förutsättningar beroende på till exempel ålder, hälsa, 
familjesituation, bostadssituation, självkänsla, tidigare ”misslyckanden”, tidigare 
utbildning och yrkeserfarenhet eller nyanländ till Sverige 

• kommuners resurser och tillämpning av regelverk är olika, vilket kan innebära olika 
tillgång till utbildningar   

• svårt för individer att få information och överblick över utbildningsutbud när det är 
många aktörer inblandade 

• behov av stöd (studie- och yrkesvägledning) före och under utbildning 

• begränsningar av tillgång till utbildning i gles- och landsbygd 

• begränsningar av tillgång till utbildning/kompetensutveckling för att snabbt kunna 
bygga på sin kompetens exempelvis kortare, flexiblare utbud av utbildningar och 
digitala lösningar 

 
System kan bli mer kompatibla  

• begräsningar i att få tillträde till och tillgodoräkna tidigare lärande oavsett hur det 
lärandet skett (mellan yrkeshögskola-högskola, folkhögskola-komvux etc.) 

• begränsningar för individen att få visa på sin reella kompetens (validering eller på annat 
sätt på grund av begränsad tillgång till valideringsutförare och finansiering av 
validering) 

• svårighet med övergångar mellan skolformerna, främst mellan gymnasieskola och 
vuxenutbildning beroende på strukturell problematik inom och mellan kommuner 
(samarbete över förvaltningsgränser etc.) 
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System kan bättre anpassas till dagens verklighet och framtida utmaningar  

• olika organisering av utbildningsformer (kurssystem, läsår och terminsbegrepp, 
kalenderår påverkar bland annat finansieringsmöjligheter) 

• finansieringsmöjligheter genom studiestöd varierar för olika grupper och får 
konsekvenser för möjlighet att studera 

• kunskap saknas om alla delar i infrastruktur för livslångt lärande (exempelvis utbud och 
omfattning av privata utbildningar)   

9.3 Hinder och utmaningar - arbetsgivarperspektiv   
De hinder och utmaningar som framkommit för att arbetsgivare ska ha tillgång till relevant 
kompetens vid nyrekrytering och tillgång till kompetensutveckling av personal speglar i 
mångt och mycket de hinder som framförts för individer men också olika förutsättningar 
som arbetsgivare har när det gäller kompetensutveckling av sin personal. Arbetsgivares 
möjlighet att framöver rekrytera önskad kompetens försvåras på grund av ett minskat 
tillskott av arbetskraft, men också brist på relevant kompetens. På många håll saknas 
strategier, metoder och verktyg för att definiera framtida nödvändig kompetens och för att 
ta vara på kunskapen och erfarenheten hos den nuvarande arbetskraften.  

Begränsad tillgång till utbildning och kompetensutvecklingsinsatser 

• Olika tillgång till och förutsättningar för utbildning i framförallt gles- och landsbygd.  

• Behov av ökad tillgång till ett varierat utbud och genomförande av utbildningar på 
grund av omvandling av arbetsmarknaden, omställningar och behov av nya 
kompetenser. 

 

Varierande kapacitet hos arbetsgivare att arbeta strategiskt med 
kompetensförsörjning 

• Varierad kapacitet hos arbetsgivare, särskilt hos små och medelstora företag med få 
medarbetare, att arbeta med strategisk kompetensförsörjning genom exempelvis att 
bättre kunna uttrycka kompetenskrav vid rekrytering och för att bli bättre ”beställare” 
av utbildning. 

 

Begränsad kunskap om och tillgång till verktyg för att definiera och ta tillvara 
kompetens 

• Tillgång till validering vid rekrytering av och befintliga medarbetare för att synliggöra 
kompetens, möjliggöra rörlighet och därigenom kunna stärka privata och offentliga 
arbetsgivare. 

9.4 Möjliga utvecklingsinsatser  
Vi kan se att hinder och utmaningar i stora delar sammanfaller för individer, arbetsliv och 
samhälle. Vissa av de identifierade behoven av utveckling kräver förändringar i regelverk. 
De insatser som vi bedömt vara möjliga handlar om att utveckla nya och stärka befintliga 
stödstrukturer som gynnar både individer och arbetsgivare.  

• Främja utvecklandet av strukturer och stöd för validering och individanpassad studie- 
och yrkesvägledning. 

• Utveckla och vidareutveckla gemensamma digitala plattformar för information och 
stöd till individer om möjliga vägar för lärande och utbildningsutbud. 

• Utveckla digitala lär-portaler som är tillgängliga för arbetsgivare och där det finns 
möjlighet till individuell planering av kompetensutveckling för anställd personal. 

• Öka kännedomen om och användandet av SeQF  

• Främja samverkan mellan utbildningssystem och arbetsliv. 
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• Utveckla jämförbara analyser om kompetensbehov, uppföljningar av validering och 
uppföljningar av övergångar och tillgodoräknanden mellan utbildningsformerna.  

• Främja utvecklande och etablering av lärcentra 
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10 Slutsatser och diskussion  

Den analys som gjorts av underlagen om systemens funktionalitet visar på att det finns en 
mångfald av möjligheter till lärande. Trots dessa olika möjligheter har vi identifierat hinder 
och utmaningar som också i stora delar sammanfaller för individer, arbetsliv och samhälle. 
Detta tyder på att det finns inbyggda strukturella hinder på systemnivå.  

För att överbrygga hinder och ”skav” behövs det skapas infrastrukturer och stödstrukturer 
som möjliggör att olika system fungerar bättre men också att system bättre kan samspela 
med varandra.  Detta torde gynna individer, arbetsgivare, organisationer och myndigheter 
samt samhället. Det handlar om att system behöver bli mer kompatibla med varandra för 
att öka rörlighet mellan och inom olika utbildningssystem, olika aktörers/myndigheters 
organisering och förändring/tillämpning av regelverk samt ekonomiska incitament och 
finansieringsmöjligheter som bättre kan stärka individers och arbetsgivares möjligheter att 
utveckla och ta tillvara sin kompetens.  

Kompetensförsörjningsfrågorna berör olika politikområden och olika aktörer på olika nivåer 
med olika mandat.  För att de olika nivåerna ska kunna bidra med effektiva insatser för 
individer och arbetsgivare behöver det finnas gemensamma utgångspunkter och målbilder 
och funktionella infrastrukturer för dialog mellan dessa nivåer. 

En strategi som etablerats i Sverige är en utökad dialog mellan utbildare och avnämare, till 
exempel genom att till yrkesutbildningar på gymnasial nivå knyta programråd och yrkesråd. 
Bildandet av yrkeshögskolan är ett annat exempel på att staten har intresse av att 
säkerställa att utbildningar svarar mot arbetslivets behov. Såväl gymnasieskola, kommunal 
vuxenutbildning, yrkeshögskolan och högskolan ska tillgodose såväl individers, som 
arbetslivets och samhällets behov, även om de olika aktörernas behov uttrycks olika starkt 
i styrdokumenten för de olika utbildningsformerna. 

Möjlig samutveckling bör utgå från hinder/utmaningar i system som såväl individer som 
arbetsliv pekat på samt att det finns ett värde för samhället att åtgärda dessa utifrån 
politiska mål. De två huvudsakliga inriktningarna som framträder som väsentliga för ett 
fortsatt gemensamt utvecklingsarbete är 

• Utveckla och stärka befintliga stödstrukturer och 

• Öka tillgången på ett varierat utbud av utbildningar och former för 
lärande, i hela landet.  

Ett viktigt område är att utveckla och stärka befintliga stödstrukturer för att individer och 
arbetsgivare själva ska kunna ta ansvar för sin egen och för sin personals 
kompetensutveckling. Här kan fortsatt utveckling av implementering av verktyg som tagits 
fram av EU vara relevant. Tillgång till validering, kompletterande utbildning och 
individanpassad studie- och yrkesvägledning framstår som centrala områden att arbeta 
vidare med. Tillgång till relevant utbildningsutbud såväl geografiskt, innehållsmässigt och 
former för lärande är angeläget för att individer ska kunna bygga på och utveckla sin 
kompetens. Detta förutsätter att information om utbildningsutbud, såväl från offentliga som 
från privata aktörer, är lätt tillgänglig. Att utveckla och nyttja de digitala möjligheterna för 
ökad tillgänglighet för målgrupperna och effektivitet hos myndigheterna framstår som 
angeläget. Men i det sammanhanget bör det också beaktas att det finns olika 
förutsättningar för medborgarna att kunna använda sig av och tillgodogöra sig information 
digitalt 134.  

Utvecklande av lärcentras verksamhet, kan vara ett viktigt komplement för de som studerar 
på utbildningar som genomförs digitalt och fysiskt kunna träffa andra studerande eller där 

 
134 Nordiska ministerrådet (2020), Basic digital skills for adults in the Nordic countries 
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undervisningsmoment kan genomföras på plats. Lärcentra torde också kunna utvecklas 
som en samlande plats för studie- och yrkesvägledare, valideringsutförare och mötesplats 
mellan utbildningssfären och det regionala och lokala arbetslivet. 

Möjliga insatser behöver bedömas utifrån de verktyg och mandat som myndigheterna har, 
om de kan/bör göras gemensamt av flera myndigheter eller av en myndighet, eller om det 
behövs regelförändringar.  

Flera av de hinder och utmaningar som kommit fram i arbetet kan adresseras till andra 
arbetsgrupper inom myndighetssamverkan eller andra befintliga samverkansarbeten 
mellan myndigheter. Exempelvis inom områdena validering och studie- och 
yrkesvägledning finns etablerade samverkansarbeten som pågår. Fortsatt utveckling av 
implementering av verktyg som tagits fram av EU skulle kunna omhändertas i det 
samverkansarbete som pågår kring EU-verktygen. En djupare genomgång av planerade 
och pågående insatser behöver därför göras inför ett fortsatt gemensamt utvecklingsarbete 
för att se om det finns sammanhang där förslagen redan tagits om hand eller där de borde 
kunna tas om hand.  
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