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Sammanfattning

Världen ställs med jämna mellanrum inför stora utmaningar och det sam-
hälle som vi är vana att leva i förändras radikalt. Coronaviruset skapar just 
nu en oviss framtid, där alla på ett eller annat sätt påverkas. Vi står dessut-
om inför en betydande acceleration av den strukturomvandling som drivs 
av digitalisering, automatisering och en etablering av helt nya affärsmo-
deller och konkurrenter. Detta, i kombination med tidigare strukturella 
problem i utbildningssektorn, gör det angeläget att fundera över hur de 
resurser och den infrastruktur som finns för utbildning och kompetens-
försörjning – från vaggan till graven – kan tjäna oss bättre och var eventu-
ella nya resurser gör störst nytta.1 

Åtgärder att genomföra omgående:

• Täpp till kunskapsluckor hos befolkningen under lågkonjunkturen då
det är brist på jobb och alternativkostnaden att studera således är låg.
Ambitionen måste vara att alla som bor i Sverige minst har en kun- 

 skapsnivå motsvarande grundskolans.
• Tiden då de anställda är korttidspermitterade ska används till kompe- 
 tensutveckling.
• Etablera snabbspår till yrken där det råder brist.

1 Jag vill tacka för synpunkter från Katarina Richardson, Carin Ulander-Wänman, deltagare i Omstartskommissionen samt  
medlemmar i Stockholms Handelskammare.
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Nödvändiga reformer som tar lite längre tid att implementera:

• Satsa mer på barn från socioekonomiskt svaga uppväxtmiljöer i
förskolan och låt den vara obligatorisk från 4 år.

• Inför kunskapsplikt och inte enbart skolplikt i grundskolan. Sätt också
in resurser direkt då problem upptäcks. Lär mer av de rektorer som
visar hur ett tydligt ledarskap kan förbättra trivsel och resultat utan
att mer resurser tillförs. Stärk studie- och yrkesvägledningen så att 
barnen väljer rätt gymnasieutbildning.

• Öka näringslivets inflytande över de gymnasiala yrkesutbildningarna
med avseende på utformning och genomförande.

• Den högre utbildningen måste vara bättre dimensionerad efter arbets- 
 marknadens behov och samhället måste vara mer närvarande i utbild- 
 ningars utformning och genomförande.
• Det behövs en tydligare arbetsfördelning mellan lärosäten i termer av

utbildning och forskning.
• Staten bör återinvestera 1 procent av BNP i forskning. Fördela resurs- 
 erna lika mellan forskningsuniversitetens fakultetsanslag och forsk- 
 ningsråden. På så vis säkerställs att excellenta forskningsmiljöer kan

byggas upp även utanför forskningsuniversiteten.
• Vuxenutbildningen måste bli flexiblare i sak, tid och rum och det måste

finnas en omställningsförsäkring så att vuxna har möjlighet att yrkes- 
 växla mitt i livet.

Förskolan

Arbetsmarknadsutsikterna för lågutbildade ungdomar är dåliga. Långa 
etableringsprocesser ger lägre livsinkomster och lägre framtida pension. 
Det finns också en rad negativa samhällsekonomiska effekter av att ung-
domar ofrivilligt står utanför arbetsmarknaden. Till exempel producerar 
ekonomin under sin fulla kapacitet och de offentliga finansernas långsik-
tiga hållbarhet minskar. Inkomstfördelningen dras också isär om ung-
domar inte får arbete. Med ökade klyftor följer social oro, där uppgiven-
het hos den yngre generationen kan skapa hot mot demokratin, rådande 
värderingar och äganderätten.

Det är ofta barn från socioekonomiskt svaga hemförhållanden som 
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är sämst utbildade. Väl känt är att barn har olika färdigheter redan då 
de börjar skolan. Nobelpristagare James Heckman har i sin så kallade 
livscykelmodell (2006) visat hur förmågor utvecklas genom investering 
i tidig barndom och under tonåren. Barn som fått grundläggande kun-
skaper i sin hemmiljö har lättare att ta till sig undervisningen i skolan 
– kunskap föder kunskap. Heckman menar också att kreditrestriktio-
ner gör att socioekonomiskt svaga föräldrar inte har möjlighet att in-
vestera i sina barn under uppväxten. I detta sammanhang är det värt
att nämna att avgiften till förskolan i Sverige är regressiv, det vill säga
låginkomsttagare betalar en större andel av sin inkomst i avgift än hög-
inkomsttagare.

I dessa modeller kan tidiga och sena investeringar i barns färdigheter 
vara antingen substitut eller komplement till varandra. När de är substi-
tut kan skolan kompensera för bristande investeringar i barns färdighe-
ter i hemmiljön genom större investeringar i ett senare skede. När tidiga 
och sena investeringar är komplement är det däremot svårare för skolan 
att kompensera för låga investeringar i barns färdigheter i hemmiljön – 
investeringar under de tidiga åren är då avgörande för barns fortsatta 
utveckling. 

Forskningen tyder på stora samhällsekonomiska vinster av tidiga ut- 
bildningsinsatser, speciellt för barn från socioekonomiskt svaga hemför-
hållanden; se Doyle (2020), Elango med flera (2016), Havnes & Mogstad 
(2011). Vinsterna avser bland annat minskad kriminalitet, bättre hälsa, hög- 
re sysselsättning och högre inkomster. Forskarna visar också att det inte 
bara är kognitiva färdigheter som förbättras vid tidiga insatser, utan även 
andra förmågor (exempelvis samarbetsförmåga). Forskningen visar också 
att tidiga insatser, med till exempel hembesök, coachning och pedagogiska 
leksaker, hade positiva effekter även på syskonen till det barn som var fö-
remål för behandlingen; se Doyle (2020). 

Detta talar för att resurser för att utjämna barns livschanser ska läggas 
tidigt i barnets liv. Kostnaden för att rätta till brister i för-, grund- och 
gymnasieskolan via vuxenutbildning senare i livet blir betydligt högre än 
att åtgärda problemen då de upptäcks. Vissa färdigheter är lättast, eller 
enbart möjliga, att lära sig i barndomen. Utbildningssatsningar i unga år 
har också en betydligt längre avkastningshorisont än senare utbildning; se 
till exempel Björklund med flera (2010). 
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FÖRSLAG
• Låt förskolan vara obligatorisk från 4 år och se över avgiften så den inte

är regressiv.
• Rikta extra resurser till barn med socioekonomiskt svaga hemförhåll- 
 anden – detta speciellt med tanke på den stora flyktinginvandringen

av vuxna med mycket låg utbildningsbakgrund och bristande språk- 
 kunskaper i svenska, och den arbetslöshet som växer i kölvattnet av  

coronapandemin. Fokusera verksamheten på färdigheter som kom- 
 penserar för eventuella brister i barnens hemmiljö och som vi vet är  

viktiga för barnens fortsatta utveckling och inlärning. Sök inspiration  
 på upplägg från Perry Pre School Program (Heckman, 2006) och Prep- 
 are for Life (Doyle, 2020). 
• Bristen på utbildade förskolelärare kan avhjälpas genom att etablera

snabbspår där vuxna med arbetslivserfarenhet som vill yrkesväxla kan
skaffa sig de färdigheter som behövs. Detsamma gäller andra lärarka- 

 tegorier till såväl grund- som gymnasieskola, inklusive yrkeslärare.  
Hämta inspiration från till exempel Arbetsförmedlingens snabbspår  
för utrikes födda och Teach for Sweden. 

Grundskolan

Under många år fick de fallande resultaten i PISA-undersökningarna stor 
uppmärksamhet i skoldebatten. Den lilla vändningen uppåt i de senaste 
mätningarna har fått många att andas ut. Man ska då komma ihåg att bra 
PISA-resultat kanske är nödvändiga men sannolikt inte tillräckliga för en 
väl fungerande arbetsmarknadsetablering, ekonomi och sammanhållning 
i samhället. Exempelvis är ungdomsarbetslösheten i Finland i genomsnitt 
bara något lägre än den i Sverige och den finska produktiviteten har under 
en längre tid varit lägre än vår.

Parallellt med de försämrade kunskapsresultaten i skolan har andelen 
barn som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg legat på mycket 
höga nivåer, se Tabell 1. Läsåret 2018/19 lämnade 18 procent grundskolan 
utan behörighet. Färre än 50 procent av barnen med utländskt ursprung 
som kom till Sverige efter skolstart hade behörighet att söka till gym-
nasiet då de lämnade grundskolan. Samma utfall har barn till föräldrar 
med låg utbildningsnivå. Skolverkets statistik visar att dessa siffror har 
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Tabell 1.
Andel (procent) elever som är behöriga till  
gymnasietshögskoleförberedande resp. yrkesprogram 
efter läsår 2018/19

Notera: *Med utländsk bakgrund avses barn som är födda utomlands, eller födda i Sverige av två  
utlandsfödda föräldrar. **Elever där båda föräldrarna har högst förgymnasial utbildning. ***Högsta  
utbildningsnivå för elevens föräldrar. #Andel elever som är behöriga till ett högskoleförberedande  
gymnasieprogram är ett genomsnittligt värde för andel behöriga till naturvetar- och  
teknikprogrammet, ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogrammet och estetiska programmet. 
Källa: Skolverket (2019)

Läsår 

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

Elever med svensk bakgrund

Elever med utländsk bakgrund*

därav:

Födda i Sverige

Födda utanför Sverige men  
invandrat före skolstart (före 2010)

Födda utanför Sverige,  
invandrade 2010 eller senare

Föräldrarnas högsta utbildning:

Förgymnasial utbildning**

Gymnasial utbildning***

Eftergymnasial utbildning***

Andel elever  
som är behöriga  
till ett högskole- 
förberedande  
gymnasieprogram 

85,0

84,8

84,3

83,5

80,7

80,4

82,1

82,0

87,9 

65,6

80,7

80,9 

44,5 

45,4 

76,9

91,3

Andel elever  
som är behöriga 
till ett  
yrkesgymnasie- 
program 

87,5

87,6

86,9

85,6

83,1

82,5

84,4

84,3

90,1 

68,3 

83,4

83,6 

47,1 

48,8 

80,3

92,8
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varit relativt konstanta över en längre tid.
Om tidigare mönster står sig, det vill säga de som visar på vikten av en 

gymnasieutbildning för en ung persons framgång på arbetsmarknaden, 
betyder utfallen i Tabell 1 att många ungdomar, och därmed också sam-
hället, står inför stora problem. Här är det verkligen fara vid dröjsmål. 
Målet måste rimligen vara att alla barn som lämnar grundskolan ska ha en 
viss grundkompetens som gör att de klarar sig i det svenska samhället och 
kan söka sig vidare i utbildningssystemet.

En rad olika förklaringar till utvecklingen i Tabell 1 diskuteras i litteratu-
ren och debatten. För det första har sammansättningen av barn föränd-
rats i grundskolan, där allt fler barn har utländskt ursprung och kom-
mer till svensk skola efter skolstart. Fler barn än tidigare kommer också 
från länder med låg eller medelhög Human Development Index2. Detta 
i sin tur kan betyda att både barnen, i den mån de deltagit i utbildning 
i sina hemländer, och deras föräldrar har en svag utbildningsbakgrund 
då de kommer till Sverige; se till exempel Björklund med flera (2010) och 
Konjunkturrådets rapport (2017). För det andra pekar Björklund med 
flera (2010) på att läraryrkets roll och status har förändrats över åren. 
Man konstaterar att allt färre sökt sig till läraryrket och att de som sökt 
har haft sämre kvalifikationer än tidigare. Lärarlönerna har dock stigit 
under senare år, men det kan tid innan det gör att söktrycket ökar. För 
det tredje poängterar Henrekson med flera (2017) att lärarnas roll som 
kunskapsförmedlare minskat, att arbetsro inte prioriteras och att målen 
i skolan blivit otydliga. För det fjärde bestraffar det målrelaterade kurs-
betygssystemet elever med en svag start och varierande studiemotivation 
och missgynnar sannolikt nyanlända elever mer än andra; se Konjunk-
turrådets rapport (2017).

En femte förklaringsfaktor är friskolereformen och den ökande skolseg-
regationen. Segregation kan vara ett problem om många barn med dåliga 
förutsättningar samlas i en och samma skola. Tanken med att konkur-
rensutsätta offentlig verksamhet var att minska kostnaderna till bibehållen 
kvalitet och att detta skulle ske bland annat via ökad innovation. Skolor 
med sämre resultat skulle lära av skolor med bättre utfall. Så har inte blivit 

2 Human Development Index är en sammanvägning av ett lands förväntade livslängd, utbildningsnivå och BNP.
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fallet. Ett av problemen är att privatiseringarna genomfördes utan att sta-
ten säkerställde en mycket hög lägsta nivå i alla skolor. 

Forskningen på området ger inget tydligt belägg för att friskole- och 
skolvalsreformen ligger bakom nedgången i svenska elevers PISA-resul-
tat; Holmlund (2020). Däremot verkar den, tillsammans med ökande bo-
endesegregation, ha fört med sig ökad skolsegregation; Holmlund (2020). 
Sannolikt hjälper det inte att enbart tillföra extra resurser till dessa skolor. 
Redan i dag är till exempel lärartätheten högre i skolor med socioekono-
miskt svaga elever. 

Forskningen visar dock att lärare med längre erfarenhet, som också är 
de som har bäst resultat i undervisningen, söker sig till skolor med ett 
starkare elevurval. I många länder är skolorna mycket större än i Sverige, 
varför vissa skolor kanske måste stängas och eleverna flyttas över till bätt-
re fungerande enheter. Forskningen visar inte på att barnens skolresul-
tat försämras av att behöva byta skola; Böhlmark & Holmlund (2017) och 
Taghizadeh (2019).

FÖRSLAG
• Använd en del av resurserna för att kick-starta Sverige efter coronakri- 
 sen till att täppa till de kunskapsluckor barn och ungdomar har så att

de kan söka sig vidare i utbildningssystemet.
• Inför kunskapsplikt i grundskolan och inte bara skolplikt. Grundsko- 
 lan måste ge barn de kunskaper de behöver för att klara sig i det svenska

samhället och för att de ska kunna söka sig vidare i utbildningssystemet.  
Ge extra undervisning löpande och under lov tills eleven når godkänd  

 kunskapsnivå. 
• Lär mer av de rektorer som visar att bra ledarskap kan öka resultaten

och trivseln utan att extra resurser behöver tillföras.
• Prova att i ökad utsträckning stänga dåligt fungerande skolor och flytta

eleverna till de som fungerar bättre. Staten ska, genom Skolinspektio- 
 nen, garantera en hög lägstanivå i alla skolor oavsett huvudman. 

Gymnasieskolan

Konjunkturrådets rapport (2017) konstaterar att etableringen på arbets-
marknaden går bra för de allra flesta ungdomar med avslutad gymnasie-
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utbildning. Här är det två trender som oroar mig. För det första såg vi i 
Tabell 1 att många ungdomar inte har behörighet att söka in till gymnasiet 
och att detta problem till stor del rör barn med utländsk bakgrund som 
kommit till Sverige under grundskoletiden.

För det andra vet vi att de som börjar gymnasiet inte alltid avslutar inom 
stipulerad tid (det vill säga tre år) och att avhoppen är stora för ungdomar 
med svaga grundskolebetyg och de med utländsk bakgrund; Konjunk-
turrådets rapport (2017). Skolverket (2017) visar att ungefär 75 procent av 
ungdomarna tar en gymnasieexamen efter tre år och att denna siffra ökat 
till drygt 80 procent efter fem år. Senare års migrationsströmmar medför 
sannolikt stora utmaningar för gymnasieskolan att upprätthålla ens nuva-
rande examinationsgrad.

Förutom att sammansättningen av elever förklarar en del av resultaten i 
gymnasieskolan har forskningslitteraturen lyft fram en rad utbildningsre-
former som orsaker till att färre studenter i dag än tidigare avslutar gym-
nasiet på utsatt tid. En stor gymnasiereform ägde rum i början av 1990-ta-
let. En av de största förändringarna då var att de tvååriga yrkesinriktade 
utbildningarna blev treåriga med ett ökat inslag av allmänna teoretiska 
kurser. Man motiverade detta med att arbetslivet ställde högre krav på ge-
nerella kunskaper och att även de yrkesgymnasiala utbildningarna skulle 
ge högskolebehörighet. Ett annat viktigt inslag i reformen var att man gick 
från ett relativt betygsystem till ett mål- och kunskapsrelaterat.

Den treåriga gymnasiereformen har utvärderats bland andra av Hall 
(2012, 2013). Resultaten är bekymmersamma. Avhoppen från gymnasiet 
ökade med 50 procent för de med låga slutbetyg från grundskolan, vilket 
sannolikt förklarar varför dessa har fått en högre arbetslöshetsrisk. Re-
formen verkar inte ha påverkat sannolikheten att påbörja högskolestudier 
som det var tänkt. Möjligen kan det extra året ha haft en positiv effekt på 
inkomsterna på lång sikt. 

Lindahl (2010) undersöker varför det finns problem med den treåriga 
gymnasiereformen. För det första skärptes behörighetskraven till yrkespro-
grammen i samband med reformen, vilket har medfört att fler ungdomar 
är hänvisade till introduktionsprogrammen med dålig genomströmning. 
För det andra verkar inte det arbetsplatsförlagda lärandet i genomsnitt nå 
upp till rimlig kvalitet eller förväntad andel av utbildningstiden. För det 
tredje menar Björklund med flera (2010) att införandet av det målrelatera-
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de betygssystemet till stor del kan förklara nedgången i examen på utsatt 
tid och att effekten är särskilt stor för de med svag studiebakgrund.

Gymnasieskolan reformerades ytterligare år 2011. De viktigaste inslagen 
då var att inträdeskraven till gymnasiet höjdes, det teoretiska inslaget på 
yrkesprogrammen minskade, fem olika introduktionsprogram infördes 
för dem som inte uppfyllde behörighetskraven till gymnasiet samt att ex-
amenskraven skärptes. Den nya gymnasiereformen tycks ha medfört en 
kraftig ökning av personer på de högskoleförberedande programmen och 
introduktionsprogrammen samt en minskning av deltagare på yrkesut-
bildningar. Dessa trender beror sannolikt dels på att attraktionskraften 
att gå ett yrkesprogram minskade, dels på de ökade inträdeskraven till 
gymnasiet. Konjunkturrådets rapport (2017) visar också att dessa trender 
sammanfaller med att en ökande andel av barnen hade utländskt ursprung 
och behövde delta i språkintroduktionsprogrammet för att få behörighet 
till gymnasiet. Ett annat syfte med reformen år 2011 var att öka genom-
strömningen i gymnasiet. Utfallen tyder dock på det motsatta, Konjunk-
turrådets rapport (2017).

Gymnasiereformen 2011 verkar ha gjort yrkesutbildningar mindre 
attraktiva för duktiga elever och gjort dem mindre nåbara för de stu-
diesvaga eleverna. De senare har, på grund av ökade inträdeskrav, i stäl-
let tvingats in på introduktionsprogram med låg genomströmning och 
dåliga resultat vad gäller examinationsgraden från gymnasiet; se Eng-
dal & Forslund (2016). Skärpta examenskrav har också lett till att färre 
klarar examen. Konjunkturrådet 2017 drar slutsatsen att detta bäddar 
för bekymmer med etableringen på arbetsmarknaden och förespråkar, 
något okonventionellt kanske, att både inträdes- och examenskraven 
sänks på yrkesgymnasiet.

I många länder, till exempel i Tyskland och Schweiz, åtnjuter yrkesut-
bildningar hög status. I Sverige är det inte så, trots att gymnasiala yrkes-
utbildningar av hög kvalitet leder till minst lika höga livsinkomster som 
vissa högskoleutbildningar. Det är ett tecken på att kvaliteten i yrkesut-
bildningarna ifrågasätts. Å ena sidan ökade avhoppen från gymnasiet 
dramatiskt när gymnasierna blev treåriga i början av 1990-talet. Detta 
talar för att högskoleförberedande kurser inte bör vara obligatoriska; 
speciellt eftersom man ju kan komplettera dem vid Komvux senare. Å 
andra sidan verkar söktrycket till yrkesutbildningar delvis bero på om 



omstartskommissionen

10

de är högskoleförberedande eller ej, vilket talar för att de ska vara det. 
Sannolikt måste de yrkesgymnasiala utbildningarna i dagsläget vara 
högskoleförberedande (men de kurserna ska kunna väljas bort) för att 
elever och framförallt deras föräldrar ska se dessa utbildningar som at- 
traktiva att välja. Enligt min mening vore det dock en bättre ordning 
om elever/föräldrar kände sig trygga med att det finns en möjlighet att 
komplettera ämnen via Komvux senare i livet. Avhopp och utdragna 
gymnasiestudier skulle på så vis kunna minska. 

Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymna-
sieskola; SOU (2020:33), lyfter fram ett annat problem, nämligen att inte 
alla kommuner erbjuder de yrkesutbildningar som näringslivet har behov 
av och att samordningen mellan närliggande kommuner är dålig. Till-
gången till de olika nationella programmen i gymnasieskolan är generellt 
sett god men tillgången till utbildning för elever som inte är behöriga till 
nationella program eller yrkesprogram är betydligt sämre. Dessa elever 
behöver god tillgång till introduktionsprogram av god kvalitet där genom-
strömningen fungerar så att de snabbt kan gå vidare till ett nationellt pro-
gram eller till en yrkesutbildning. I dag begränsas elevers valmöjligheter 
av ett snävt utbud i hemkommunen. 

FÖRSLAG
• Genomströmningen i gymnasiet måste öka och avhoppen minska.

Detta uppnås bäst genom att grundskolan ger eleverna bättre grund att
stå på kunskapsmässigt och att studie- och yrkesvägledningen får
bättre verktyg att jobba med så att alla ungdomar får möjlighet att göra
välinformerade gymnasieval.

• Kvaliteten i de praktiska momenten i yrkesgymnasiet måste säkras.
De ska vara arbetsplatsförlagda. På så vis får arbetsgivarna möjlighet
att påverka undervisningens innehåll och det ger eleverna möjlighet
att bygga upp nätverk på arbetsmarknaden. Här återstår ett arbete att
göra för att få fram ett väl fungerande samarbete mellan näringslivet
och utbildningssystemet och mellan olika kommunala huvudmän.

• Beslutsfattare måste sluta tala om yrkes- och lärlingsutbildningar
som utbildningar för förlorare. Livsinkomsten för de yrkesutbildade
kan i många fall vara högre än för de högskoleutbildade. Informera
mer om detta!
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Högre utbildning och forskning

Ökad genomströmning
Brister i grund- och gymnasieskolan spiller över på den högre utbildning-
en. Vid internationella jämförelser etablerar sig svenska högskoleutbildade 
ungdomar sent på arbetsmarknaden, enligt OECD vid 28 år. Detta är av 
intresse för individen själv i termer av hur många år hen får avkastning på 
sin utbildning, men det handlar också om för arbetsgivarna högproduktiv 
arbetskraft och för samhället viktig produktion.

Ackum med flera (2018) simulerar effekten på BNP, antalet arbetade 
timmar i ekonomin och de offentliga finanserna under antagandet att 
svenska ungdomar skulle etablera sig på arbetsmarknaden ett år tidigare 
än de faktiskt gjorde år 2016. Antalet arbetade timmar skulle öka med 
41 miljoner, BNP med 23 miljarder kronor och de offentliga finanserna 
med nio miljarder kronor. Andra studier visar att om högskolestudierna 
tidigareläggs med två år ökar livsinkomsten med motsvarande en halv 
årsinkomst vid 40 års ålder; Holmlund med flera (2006). Det är alltså 
betydelsefulla storheter vi talar om.

Vad kan då förklara den sena etableringsåldern? För det första klarar 
ungefär 75 procent av de elever som går högskoleförberedande program 
det på tre år, efter fem år är andelen drygt 80 procent; Ackum med flera 
(2018). För det andra deltar svenska studenter i genomsnitt i ungefär 1,7 
utbildningar vid universitet och högskolor. För det tredje visar erfaren-
heten att det är allt vanligare att ungdomar tar sabbatsår före och under 
studierna för att jobba, resa eller göra annat. Det är dock inte så att allt 
ungdomar gör utanför lärosalarna är improduktiv verksamhet; livser-
farenhet kan även ses som humankapital. Detta kan tala för att andra 
aktiviteter än studier under kortare perioder efter gymnasiet kan vara 
en bra investering för framtiden. För det fjärde menar Uusitalo (2010) 
att det kan finnas ett samband mellan hög examensålder och avsaknad 
av studieavgifter, generösa studiemedel, progressiv beskattning och små 
löneskillnader mellan hög- och lågutbildade.

I dagsläget är min uppfattning att ungdomar, i genomsnitt, påbörjar och 
avslutar högre studier för sent. För att råda bot på detta är det naturligtvis 
nödvändigt att för-, grund- och gymnasieskolan är av hög kvalitet. Nedan 
följer några andra förslag:
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FÖRSLAG
• Studie- och yrkesvägledarna borde tydliggöra för ungdomar vad ett

sent inträde på arbetsmarknaden betyder i termer av livsinkomster
och pension.

• Använd, likt Finland, i ökad utsträckning intervjuer vid ansökan till
högre utbildning. På så vis kan man bättre fånga upp ungdomars mo- 

 tivation och lämplighet för vissa studier.
• Vid justering av fribeloppet inom studiemedlet bör större vikt fästas

vid att högre fribelopp leder till längre studietider. Framförallt verkar
detta gälla för barn till föräldrar utan akademisk bakgrund.

• Inför en premie, till exempel en viss avskrivning av studielånet, till
dem som avslutar gymnasiet och den högre utbildningen på utsatt tid
och utan studieuppehåll.

Snabb hantering av 
arbetskraftsinvandring

I dagsläget stiger arbetslösheten på grund av coronakrisen, samti-
digt som det råder det brist på arbetskraft i vissa sektorer. Utbild-
ningssystemet bör där det är möjligt omskola arbetslösa till yrken 
där det råder brist, men arbetskraftsbrist som kräver längre hög-
skoleutbildningar har dock utbildningssystemet på kort sikt svårt 
att råda bot på. Denna måste därför avhjälpas med andra medel, 
till exempel arbetskraftsinvandring. All sådan handläggning måste 
hanteras skyndsamt så att inte viktig produktion avstannar. Mycket 
av handläggningen av ärendena vid arbetskraftsinvandring är regel-
baserade, varför algoritmer bör kunna användas för att komplettera 
de manuella inslagen.

I detta sammanhang bör också lönebildningen nämnas. Normalt 
sett förväntar man sig att då brist uppkommer på en marknad så ökar 
priset och därmed utbudet på sikt. Långvarig arbetskraftsbrist utan 
löneglidning är därför ett pussel. Man kan dels tolka det som att det 
inte råder stor brist, dels som att nuvarande lönebildningssystem inte 
förmår omallokera arbetskraften på ett optimalt sätt. Varför brist på 
till exempel ingenjörer alltid tycks råda i Sverige är således inte bara en 
fråga för dimensioneringen av utbildningssystemet utan även en fråga 
för arbetsmarknadens parter.
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Högre utbildning, forskning och 
forskningsfinansiering

Sverige är en liten öppen ekonomi med en unik samsyn i samhället om att 
vårt välstånd kommer från att företag och arbetskraft snabbt fångar upp 
forskningsfronten, implementerar ny teknik och anammar nya affärsmo-
deller som ökar produktiviteten. Coronakrisen är ett extremt exempel på 
hur ny teknik trängt igenom samhället under några få månader.

Som ett litet land kan vi inte vara med och utveckla forskningsfronten 
brett men vi är, sett till vår storlek, förvånansvärt framgångsrika på en rad 
områden. Sverige har en hög andel forskare i befolkningen, publikationer  
i vetenskapliga tidskrifter och en befolkning med stort förtroende för forsk-
are. Vi är ett av få länder som överskrider EU:s mål om att satsa minst tre 
procent av BNP till forskning. Den höga andelen är i första hand ett resul-
tat av stora satsningar från det privata näringslivet, medan statens stöd till 
forskningens andel av BNP ligger på ungefär samma nivå som jämförbara 
länder; Vetenskapsrådet (2019).

Regeringens mål för forskningspolitiken är att Sverige ska vara ett 
av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande 
kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och in- 
novation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets kon-
kurrenskraft och svarar mot samhällsutmaningar vi står inför, både i 
Sverige och globalt; Regeringens proposition (2016). Men vilka ska med-
len vara för att nå dessa mål? 

För det första sker de riktigt stora FoU-satsningarna i dagsläget i USA 
och Kina. Det gör att omvärldsbevakning och samarbete med dessa län-
der blir av allt större vikt för vår framtida teknikutveckling och vårt väl-
stånd. Sverige måste också vara ett land dit det är av intresse att komma 
och jobba som forskare i mycket goda forskarmiljöer med god forsk-
ningsinfrastruktur.

För det andra måste den högre utbildningen vara forskningsnära så att 
när studenterna träder in på arbetsmarknaden tar de med sig best practice 
från forskningsfronten och kan omvandla den till produktiv verksamhet 
i näringslivet. De måste också ha möjlighet att senare i livet kunna ta del 
av ny kunskap via universitet och högskolor. Detta måste vara en del i den 
svenska strategin för ett livslångt lärande. Här är det bra att lärosätenas 
roll för det livslånga lärandet förtydligas. Överlag borde samverkan mellan 
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näringsliv och akademi uppmuntras och utvecklas mer än i dag. Spetsföre-
läsare från privat och offentlig sektor borde vara ett naturligt och återkom-
mande inslag i all högre utbildning.

För det tredje kommer vi även fortsättningsvis behöva både forskning 
som nyttjar befintliga verktyg (den inkrementella eller evolutionära forsk-
ningen) för att öka vår förståelse för den värld vi lever i, och fri forskning 
som genererar helt nya kunskapsgenombrott (den transformativa eller re-
volutionära forskningen); se Öquist (2019). Med tanke på Sveriges storlek 
är en rimlig utgångspunkt att vi bara kan ha ett begränsat antal riktigt 
starka forskningsmiljöer och att forskningsresurserna i ökad utsträckning 
måste koncentreras dit. Jag anser att det därför borde bli en tydligare ar-
betsfördelning mellan lärosätena i termer av utbildning och forskning.

FÖRSLAG
• Stärk och utveckla högskolornas nyckelroll för kompetensförsörjningen

i form av grundläggande högskoleutbildningar och yrkesutbildningar
i samverkan med det regionala näringslivet. De bör också i ökad
utsträckning medverka till behovet av kompetensutveckling för
befintlig arbetskraft. Det bör också vara möjligt att vid framtida situa- 

 tioner som den coronakrisen skapat, med stora permitteringar och  
 varsel, snabbt växla upp för att tillgodose arbetskraftens och arbetsgi- 
 varnas behov av ny kompetens. Uppbyggnad av en systematiserad  

digital lärplattform blir här central för att snabbt kunna sätta ihop  
skräddarsydda utbildningspaket. 

• Stärk och utveckla de lärosäten som har en framskjuten position i den
internationella forskningsvärden.

• Givet en tydligare specialisering mellan lärosätena i termer av under- 
 visning och forskning bör staten ha som mål att återinvestera 1 pro- 
 cent av BNP till forskningen varje år. Detta för att stärka Sveriges posi- 
 tion som forskningsnation och därigenom vår långsiktiga konkurrens- 
 kraft och välstånd. Detta är speciellt viktigt i tider av accelererande

ny kunskap som genereras runt om i världen och där andra länder har  
en tydligare strategisk vision om målet med och medel till forskning 
en. Dessa resurser ska fördelas lika mellan forskningsuniversitetens  
fakultetsanslag (efter fördelningsnycklar som premierar kvalitet och  
nytänkande) och forskningsråden. Forskningsråden är öppna för alla  
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 forskare att i konkurrens söka anslag för sin forsning, vilket också sä- 
 kerställer att starka forskningsmiljöer kan växa fram även utanför  
 forskningsuniversiteten.

Vuxenutbildningen, dess finansiering 
och huvudmannaskap

Sverige, liksom många andra länder, genomgår stora förändringar drivna 
av digitalisering och automatisering. Denna strukturomvandling har ac-
celererat i kölvattnet av de åtgärder som satts in med anledning av corona-
viruset. Omställningen medför helt nya affärsmodeller och konkurrenter. 
I tider av stora teknologiska skiften blir ofta oron stor över att jobben för-
svinner. Forskning och erfarenhet visar också att yrken och arbetsuppgif-
ter försvinner, men historiskt har detta varit en positiv process. Farliga och 
lågt betalda jobb har fasats ut och istället har nya och genomsnittligt bättre 
arbetsuppgifter vuxit fram. På sikt har produktiviteten och tillväxten ökat 
och därmed det samlade välståndet.

Omställningen tar dock tid och välståndet blir ofta ojämnt fördelat – 
människor blir arbetslösa och företag försvinner. I centrum för omställ-
ningen kommer vår vilja, acceptans och möjlighet att anamma ny teknolo-
gi stå. För att lyckas med omställningen måste en tydlig vision om vart vi 
är på väg formuleras och arbetstagare måste uppgradera sin kompetens för 
att fortsatta vara relevanta och attraktiva på arbetsmarknaden.

Historiskt sett har den svenska affärsmodellen varit att bejaka struktur-
omvandlingen samtidigt som arbetskraften getts möjlighet till omställ-
ning. Resultatet har blivit en modell som utarbetats i bred och långsiktig 
samverkan mellan privat och offentlig sektor och arbetsmarknadens par-
ter. Nödvändigheten av kontinuerlig ekonomisk omställning har en hög 
samhällsacceptans i Sverige, och i samband med Coronakrisen har om-
ställning och livslångt lärande fått än mer aktualitet.

För att möta framtidens utmaningar är behovet av ett väl fungerande ut-
bildningssystem för vuxna oomtvistat. Sverige har också sedan länge haft 
en ambitiös utbildningspolitik och under senare årtionden har systemet 
byggts ut. Vuxenutbildning bedrivs nu av företag, vid komvux, yrkesvux, 
yrkeshögskolan, folkhögskolor, folkbildningsorganisationer, trygghetsråd, 
arbetsmarknadsutbildningar samt universitet och högskolor. Enligt Eu-
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rostats Adult Education Survey år 2016 är deltagande i vuxenutbildning 
i Sverige högt vid en internationell jämförelse. Det saknas således inte in-
frastruktur, och sannolikt inte heller resurser, att möta behovet av vuxen-
utbildning framöver. Frågan rör snarare om befintlig infrastruktur och 
resurser används på bästa möjliga sätt.

Motiv för och erfarenheter 
av vuxenutbildning

Nedan diskuteras först motiven till varför vi behöver en väl fungerande 
vuxenutbildning, för att sedan säga något om erfarenheterna av vuxenut-
bildning.

För det första kan arbetslösa behöva komplettera befintlig kunskap för 
att vara anställningsbara hos nya arbetsgivare eller yrkesväxla till bran-
scher med högre arbetsefterfrågan. Detta traditionella marknadsmisslyck-
ande var tidigt arbetsmarknadsutbildningens uppgift att lösa. 

För det andra behöver även anställda vidareutveckla sin kompetens 
löpande under arbetslivet. Det har traditionellt setts som en uppgift för 
företagen att se till att de anställda har den kompetens de behöver för att 
utföra sina arbetsuppgifter. Det pågår dock ett teknikskifte som kan ka-
raktäriseras som införandet av ny generellt användbar teknik (så kallad 
general purpose technology, det vill säga teknik som är användbar i alla 
verksamheter; se till exempel Brynjolfsson & McAfee (2014)). Det är inte 
självklart att den befintliga arbetsgivaren tillhandahåller utbildning i ny 
generell teknik eftersom kunskapen är portabel till andra arbetsgivare. 
Vid stora teknikskiften kan det således finnas anledning för staten att 
erbjuda utbildning och eventuell studiefinansiering även för anställda. 
Detta för att samhället som helhet inte ska underinvestera i den nya tek-
niken. Men det får inte heller vara så att vi överinvesterar i utbildning 
på grund av det allmänna alarmistiska läget om att vissa kompetenser 
försvinner till följd av ny teknik eller att staten tar över kostnaderna för 
utbildning som företag eller individer egentligen ska stå för. Detta är ing-
et enkelt optimeringsproblem och det kommer därför bli viktigt att nog-
grant identifiera hur ansvaret för utbildningskostnaderna ska fördelas 
mellan individ, företag och stat.

Ett tredje motiv är att man kan ha valt fel utbildning tidigare i livet och 
att man rimligen ges en möjlighet att rätta till detta misstag. Vuxenutbild-
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ning kan här ses som en försäkring för att man tidigare fattat ett beslut, 
ofta under osäkerhet.

För det fjärde har nyanlända med låg utbildning stora problem att etable-
ra sig på arbetsmarknaden. Senare års flyktingströmmar, med hög andel 
lågutbildade vuxna, medför således ökade behov av vuxenutbildning på 
alla nivåer. På sikt hänger omfattningen av denna utbildning ihop med 
volymen av nyanlända och deras utbildnings- och yrkesbakgrund. 

För det femte, och kanske mest bekymmersamma, behövs vuxenutbild-
ning för att rätta till de misslyckanden i grund- och gymnasieskolan som 
pågått under många år. Forskningen visar att vuxenutbildning inte fullt 
ut kan kompensera för misslyckanden i utbildningssystemet för barn och 
ungdomar och de som går att rätta till blir dyrare att genomföra i vuxen 
ålder. Om vi kan höja kvaliteten i för-, grund och gymnasieskolan bör det 
på sikt minska behovet av denna typ av vuxenutbildning.

Vuxna människors utbildningsbehov är således mångfasetterade. Det har 
sedan länge rått konsensus i Sverige om vikten av vuxenutbildning, men 
omfattning och exakt inriktning har dock varit föremål för diskussion. 
Sverige har bra infrastruktur för och satsar mycket resurser på vuxenut-
bildning; se till exempel Arbetsmarknadsekonomiska rådet (2018). Av-
kastningen på insatserna har dock varit något av en besvikelse. 

Exempelvis har deltagande i arbetsmarknadsutbildningar under lång tid 
haft blygsamma effekter för deltagarna, åtminstone på kort sikt. Under se-
nare tid har resultaten dock förbättrats, speciellt också om uppföljningsho-
risonten förlängs; se Vikström & van den Berg (2017). Förklaringar till de 
blygsamma resultaten har varit att personer som deltagit i utbildningarna 
saknat tillräckliga förkunskaper eller motivation. Utbildningarna har inte 
skett i nära samarbete med arbetsgivarna trots att forskningen visar att det 
ger bäst resultat, se till exempel Johansson & Martinsson (2000) och Lilje-
berg (2016). Deltagarna har inte heller fått den matchningshjälp de behöver 
när utbildningen närmar sig sitt slut. Det har inte heller varit möjligt att 
enkelt ta reda på hur mycket en arbetsmarknadsutbildning kostar totalt, 
eller per utbildningsplats. Detta är djupt otillfredsställande i en situation 
då vi vet att arbetskraftens omställningsförmåga är viktig och det offentli-
ga åtagandet kommer att utsättas för en rad påfrestningar framöver.

Forskning och beprövad erfarenhet visar dessutom att vuxenutbildning-
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en inte är tillräckligt flexibel i sak, tid och rum; se till exempel Riksre-
visionen (2016). Dagens erfarenheter tyder på att universitetens och hög-
skolornas incitamentsstruktur premierar programutbildningar och att 
enstaka kurser på hel- och deltid eller via distans har minskat i antal; se 
Regeringen (2017). Regelverket gör det mycket tidskrävande att exempelvis 
yrkesväxla till gymnasielärare efter tjugo år som ingenjör.

Under åren 1997–2002 bedrevs Kunskapslyftet, som syftade till att fram-
för allt arbetslösa skulle få utbildning motsvarande minst en gymnasie-
examen. Inriktningen på utbildningarna var av mer generell natur än 
yrkesinriktad. Albrecht med flera (2005) fann inga generella effekter av 
Kunskapslyftet, medan Stenberg & Westerlund (2008) fann att långtids-
arbetslösa personer fick positiva effekter på sina inkomster. Stenberg och 
Westerlund (2014) följde också upp Kunskapslyftet utifrån ett mer lång-
siktigt perspektiv och fann då positiva genomsnittliga effekter för samtliga 
arbetslösa, men först efter 4–7 år. Detta pekar på vikten av att studera ef-
fekterna av utbildningsinsatser på både kort och lång sikt. Det reser också 
frågan om resultaten enbart speglar deltagande i Kunskapslyftet eller om 
även andra egenskaper skiljer deltagargrupp från kontrollgrupp. 

I följande avsnitt diskuteras, med tanke på behov och erfarenhet, hur 
vuxenutbildningen kan förbättras.

Kompetenskartläggning och validering
För att vuxenutbildningen ska vara så (kostnads)effektiv som möjligt är det 
viktigt att bygga vidare på den kompetens som den vuxne besitter. Trots 
att vikten av kartläggning och validering diskuterats länge är kvaliteten i 
kompetenskartläggningen för låg enligt SOU 2019:3. Enligt SOU 2017:18 
är tillgången på validering också låg, den varierar mellan olika regioner, 
yrkesområden och kvalifikationsnivåer; och kvaliteten i den validering 
som görs behöver förbättras.

Med inspiration från andra länder och befintliga verktyg (som till exem-
pel O’NET3 och LinkedIn) så torde det vara ganska enkelt att ta fram ett 
digitalt användarvänligt kompetenskartläggningsverktyg. Här pågår ock-
så intressant arbete vid till exempel Arbetsförmedlingen, Omställningsor-
ganisationerna och RISE. För att det ska bli riktigt användbart måste de 

3 https://www.onetonline.org/.
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olika systemen kopplas samman, mer om det nedan. Jag tror också att det 
är viktigt att bygga upp ett valideringssystem i Sverige dit vuxna kan vända 
sig för att få sin kompetens certifierad. Konkreta förslag kan hämtas från 
Valideringsdelegationens slutrapport. Det finns också en rad kostnadsef-
fektiva, digitala valideringsprojekt i andra länder som kan ge inspiration.

Kompetensutveckling, yrkesväxling och 
Lagen om offentlig upphandling

När vuxenutbildning utformas framöver bör följande lärdomar beaktas: 
Yrkesinriktad vuxenutbildning ska riktas till anställda och arbetssökan-
de som är motiverade och bedöms kunna tillgodogöra sig den. Den ska 
vara efterfrågestyrd och utarbetas i nära samarbete med arbetsgivarna. 
Vid utbildning som leder till yrkesväxling ska anordnare av utbildning-
arna arbeta intensivt med att hjälpa deltagarna till ett nytt arbete i anslut-
ning till att utbildningen avslutas. Utbildningar bör ge certifiering så att 
nya arbetsgivare vet vad den innehåller. Ny teknik kan användas för att 
göra utbildningar flexiblare i sak, tid och rum. Befintligt utbildningsutbud 
borde samordnas, struktureras och göras lätt tillgängligt för arbetsgiva-
re, arbetstagare och studievägledare/coacher så att dessa enkelt kan se hur 
kompetensgap kan fyllas, mer om det nedan.

Den högre utbildningen behöver utformas så att vuxna med lång erfaren- 
het och förvärvad kompetens enkelt kan komplettera dessa med enstaka 
kurser. Universitet och högskolor måste därvidlag få bättre incitament  
att tillgodose detta behov. Det är här viktigt att beakta att lärosätena kan  
behöva mer resurser så att inte de vuxnas behov tränger undan kvaliteten 
i utbildningen för ungdomarna.

Det behövs också fler snabbspår för yrkesväxling, inte bara för redan 
nämnda läraryrken. 

De senaste årens stora flyktingströmmar från länder med förhållandevis 
svag utbildningstradition ställer krav på omfattande vuxenutbildning, även 
av mer grundläggande karaktär. Forskningen hittills om vuxenutbildning 
tyder dock på ganska svaga resultat för sådana satsningar, grupper med svag 
förankring på arbetsmarknaden verkar gynnas mer än de med starkare för-
ankring. Det är möjligt att ett generellt kompetenslyft för de nyanlända inte 
skulle visa sig vara kostnadseffektivt om man enbart ser till resultaten för 
de vuxna som deltar. En satsning på att lyfta vuxnas utbildningsnivå skulle 
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dock dels kunna ha positiva effekter på de vuxna som deltar, dels ha positiva 
effekter på deras barns skolresultat, som i sin tur underlättar barnens etabl- 
ering på arbetsmarknaden. Jag tycker att man bör ta tillfället i akt under 
lågkonjunkturen – då alternativkostnaden för utbildning är låg eftersom det 
inte finns så många jobb att söka – att täppa till kunskapsluckor så att alla 
som bor i Sverige har en utbildningsnivå som minst svarar mot vår grund-
skola. Ungdomar som lämnat grund- och gymnasieskolan utan fullständiga 
betyg bör också få ökade möjligheter att komplettera dessa. 

Vi är mitt inne i en mycket djup lågkonjunktur. Det är nu viktigt att 
också dra lärdomar från tidigare kriser. Framförallt äldre personer som 
blir permitterade, sedan uppsagda och arbetslösa, löper stort risk att till 
slut lämna arbetsmarknaden. Yngre och utrikes födda, som söker ett första 
jobb, får mycket svårt att överhuvudtaget få in foten på arbetsmarknaden. 
Vi måste därför snabbt kunna matcha dessa människor mot den efterfrå-
gan på arbetskraft som finns för tillfället. Här är det fara vid dröjsmål.

Beredskapslyftet visar att det på mycket kort tid går att utbilda ka-
binpersonal från SAS på Sophiahemmets högskola så att de efter några 
veckor kunde utföra avlastande arbetsuppgifter inom sjuk- och äld-
revården. Det offentliga måste här söka inspiration från privata ini-
tiativ. I princip är detta en uppgift för Arbetsförmedlingen, men av 
olika anledningar, som jag inte tänker fördjupa mig i här, klarar inte 
myndigheten av detta i dagsläget. I stället kan man tänka sig att en 
Jobbakut inrättas då korttidsarbete aktiveras. Jobbakuten blir på så vis 
regelbaserad och avvecklas då korttidsarbetet avslutas. En av grund-
tankarna med korttidsarbetet var att den lediga tiden skulle ägnas åt 
fortbildning så att befintlig arbetskraft skulle ha ökat sin produktivitet 
då konjunkturen vänder. Det är inte fallet i utformningen av dagens 
system. Detta bör skyndsamt åtgärdas. 

Många pekar på att Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 
medför att starten av utbildningar fördröjs. Normalt sett tar en upphand-
ling runt ett år. Inte sällan (i cirka 30 procent av fallen) överklagas dock 
resultatet av upphandlingen, vilket gör att kursstarten ytterligare drar ut 
på tiden; se LO (2015). Under 2017/2018 har överklagandeprocesser exem-
pelvis inneburit att Arbetsförmedlingen stått utan chaufförsutbildningar; 
ett yrke där arbetskraftsbristen är stor, utbildningarna korta och många 
arbetssökande är lämpade för yrket. 
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FÖRSLAG
• Vuxenutbildningen måste bli mer f lexibel i sak, tid och rum samt

baseras på den forskning och erfarenhet som finns av tidigare insatser.
• Utred möjligheten att inrätta en temporär Jobbakut då korttidsarbete

aktiveras. Jobbakuten kan ses som en Special Purpose Vehicle (SPV),
en tillfällig enhet som enbart existerar då korttidsarbete är aktive- 

 rat. SPV:n bör bemannas med relevant kompetens från myndigheter  
som Arbetsförmedlingen, Myndigheten för Yrkeshögskolan och Till- 

 växtverket. Nära samarbete bör ske med parternas omställningsorga- 
 nisationer. I SPV:n ska information finnas om kompetensen hos den  

arbetskraft som friställs, det behov av kompetens som arbetsgivarna  
 efterfrågar och korta utbildningar som snabbt kan överbrygga kompe- 
 tensgapet mellan utbud och efterfrågan. Denna matchning bör i fram- 
 tiden kunna ske digitalt. För att eventuella luckor i utbildningsutbudet  

ska kunna åtgärdas skyndsamt bör det ske via ett anbudsförfarande  
och inte via regelrätt upphandling.

• Se över LOU så att det är möjligt att med kort ledtid få till stånd utbild- 
 ningar som ökar arbetskraftens anställningsbarhet.

Inkomsten vid och finansiering av 
vuxenutbildning måste utredas

Bättre kompetenskartläggning och validering samt ett flexiblare utbild-
ningssystem för vuxna är nödvändigt för att vuxnas kompetens vid om-
ställning ska tas tillvara på ett bättre sätt än i dag, men det är sannolikt 
inte tillräckligt för att nödvändig omställning ska äga rum. En rimlig för-
sörjning för deltagarna vid längre omställning måste också säkras. Nedan 
pekar jag på några möjliga vägar framåt.

Ett första alternativ är att se över studiemedelsystemet så att det ger bätt-
re möjligheter för vuxna att ta tjänstledigt för studier. Ett problem här är 
att många vuxna sannolikt är ovilliga att dra på sig nya stora studieskulder 
och att ett alltför generöst bidragssystem som ger en rimlig försörjning för 
vuxna kan skapa oönskade beteendeeffekter det vill säga att ungdomar får 
incitament att skjuta upp sina utbildningsbeslut. Någon form av karens, 
som grundar sig på ålder eller tid på arbetsmarknaden, måste sannolikt in-
föras. De nuvarande avskrivningsreglerna (vid 68 år) för studiemedel mås-
te också ses över om inte systemet ska bli allt för statsfinansiellt kostsamt.
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Ett andra alternativ är att arbetslöshetsförsäkringen skulle kunna utfor-
mas så att personer, efter en viss karenstid för att undvika det ovan nämn-
da beteendeproblemet, successivt bygger upp en möjlighet att få studera 
med försäkringen som försörjning. Man skulle exempelvis kunna tänka 
sig att efter fem års medlemskap ger varje ytterligare års medlemskap en 
veckas4 försörjning vid tjänstledighet för studier. Försäkringen borde ock-
så möjliggöra, efter karens, att varje ytterligare års medlemskap och arbete 
gör det möjligt att studera under exempelvis en månad med arbetslöshets-
ersättning då man blir arbetslös (detta är inte möjligt inom nuvarande 
system). Ett problem är att alla inte skulle omfattas av en sådan lösning 
eftersom medlemskap i en arbetslöshetskassa inte är obligatoriskt. 

Ett tredje alternativ är att bygga upp individuella kompetenskonton (IK) 
som enbart får användas till utbildning. Det fanns långtgående planer på 
detta i Sverige runt millennieskiftet. Förslaget rann dock ut i sanden efter-
som (i) den föreslagna avsättningen till kontona ansågs otillräcklig och att 
det därför ansågs ta orimligt lång tid att spara ihop tillräckligt med peng-
ar, (ii) förslaget ansågs snarare gynna sparande än kompetensutveckling 
och (iii) man kunde inte enas om huruvida individen eller någon annan 
skulle bestämma vilka utbildningar som pengarna kunde användas till, 
LO (2015). Värt att nämna i detta sammanhang är att bland andra Frank-
rike för närvarande bygger upp IK, och i Singapore finns kompetenskon-
ton som får användas till försörjning vid utbildningar (utbildningarna är 
då utvalda och certifierade av staten).

Ett fjärde alternativ, som jag är tilltalad av, är att göra om arbetslöshets-
försäkringen till en obligatorisk omställningsförsäkring med tydliga inslag 
av det de individuella kompetenskontona skulle åstadkomma. Försäkringen 
ska då dels ge inkomst vid arbetslöshet och möjliggöra studier med bibehål-
len försäkring vid arbetslöshet, enligt förslag ii) ovan. Dels ska försäkringen 
möjliggöra ett visst antal dagar per år (till exempel fem) med tjänstledighet 
för studier.5 Ersättningsnivån bör delvis bero på hur mycket man har arbetat.

4 I detta sammanhang är det värt att nämna att intervjuer med personalansvariga i Wallenbergsfären och Axel Johnson-koncernen 
antyder att kompetensutvecklingsbehovet bland de anställda först och främst rör kortare kurser. Detta kan indikera att omställ-
ningspengen inte behöver vara alltför stor, och att det inte rör sig om ett sabbatsår mitt i livet för kompetensutveckling utan snarare 
mindre doser av kontinuerligt lärande under hela arbetslivet.
5 Här måste man ha ett stock- och flödesperspektiv. I dagsläget är det säkert så att en del arbetstagare (stocken) behöver mer kom-
petensutveckling än vad som ryms inom fem dagar; detta eftersom vi är mitt inne i en storstrukturomvandling som rör ny teknik. 
Men i en jämvikt (flödet) är det fullt rimligt att en person under ett arbetsliv som motsvarar cirka 40 år ägnar ett år till att bygga ny 
generell kompetens, mer än så är inte rimligt givet det vi vet i dag.
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Denna omställningsförsäkring ska vara en del av den allmänna löneav-
giften, så att även tillfälligt-, gig- och egenanställda är försäkrade. Parter-
na kan via kollektivavtalen erbjuda tilläggsförsäkringar och en privat för-
säkringsmarknad bör kunna uppstå. En nackdel med ett kompletterande 
partssystem är att alla personer inte kommer att omfattas, eftersom kollek-
tivavtal inte är obligatoriska. Det finns dock även fördelar med ett sådant 
system. Det kan exempelvis vara lättare att finansiera försäkringen genom 
avräkning mot löneökningar. Systemet kan också bli mer stabilt om inte 
alla delar omfattas av politiska beslut. 

Försäkringen bör, enligt min mening och med tanke på invändningarna 
mot IK, riggas så att den enbart kan användas för vissa av staten godkända 
utbildningar (jämför med Singapore och Danmark). Det ska vara möjligt 
att spara dagar över tid, men det ska inte vara någon individuell uppbygg-
nad av sparande på ett konto som kan omvandlas till pension då man läm-
nar arbetsmarknaden.

FÖRSLAG
• Tillsätt en utredning om hur försörjningsfrågan ska säkras för vuxna

som behöver ny kompetens, där kostnaden ligger utanför det som
företagen rimligen bör betala. Viktigt är att i vid bemärkelse också
identifiera hur kostnaderna för vuxenutbildning ska fördelas mellan
individ, företag och stat. Enligt min mening bör man sikta på en obli- 

 gatorisk omställningsförsäkring. Inspiration bör även hämtas från  
Ulander-Wänman (2019) som har förslag på bättre försörjning vid  
vuxenutbildning inom ramen för ett flexicuritysystem enligt dansk  

 modell.

Behovet av tydligare huvudmannaskap 
och en digital matchningsplattform

Floran av vuxenutbildningar är vildvuxen. Det är svårt för arbetssökan-
de, anställda, arbetsgivare, arbetsförmedlare/studievägledare/coacher och 
utbildningsanordnare att orientera sig i utbudet. Antalet huvudmän är 
många och ansvarsfördelningen är ibland både överlappande och otydlig. 
De satsade resurserna dokumenteras inte alltid och följs inte heller upp på 
ett systematiskt sätt. 

I del- och slutbetänkandet från Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2017: 
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82 & SOU 2019:3) diskuteras hur utbildningar för arbetslösa ska kunna gö-
ras mer tillgängliga. De föreslår bland annat att en Kompetensförsörjnings-
myndighet inrättas med ett samlat nationellt ansvar för kompetensförsörj-
ningspolitiken och att en digital plattform för livslångt lärande byggs upp. 
Jag är tveksam till att bygga upp en myndighet med enbart ett analytiskt 
kompetensförsörjningsansvar utan egen operativ verksamhet. Mycket ty-
der på att verksamheter fungerar bäst då analys och operativ verksamhet 
samverkar i det dagliga arbetet. Jag delar däremot Arbetsmarknadsutred-
ningens analys av att det behöves ett samlat ansvar för kompetensförsörj-
ningen, och då för alla vuxna, och att en digital plattform skulle kunna 
effektivisera matchningen på arbetsmarknaden.

Enligt min mening är det mycket angeläget med ett samlat huvudman-
naskap för de yrkesinriktade vuxenutbildningarna motsvarande högst 
gymnasienivå, notera att yrkesutbildningar på högskolenivå redan har en 
sådan huvudman genom Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Med 
tanke på de problem som forskningen identifierat med befintliga utbild-
ningar så tycker jag också att MYH vore en bra förebild för ett sådant hu-
vudmannaskap. MYH har under ett antal år fått växa fram till något som 
både arbetstagare och arbetsgivare värderar högt.

Huvudmannen ska således ansvara för frågor som rör gymnasiala yrkesut-
bildningar för vuxna. Det innebär bland annat att analysera arbetsgivarnas 
behov av kompetens som kan mötas med utbildning på gymnasial yrkesni-
vå (hela utbildningar eller enstaka korta kurser), besluta vilka utbildningar 
som ska genomföras och bevilja statliga medel till utbildningsanordnarna. 
Utbildningar ska svara mot arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft 
och ska därför drivas i samverkan med privat och offentlig verksamhet. Det 
innebär att utbildningarnas innehåll utvecklas i takt med att arbetslivets 
krav förändras. Utbildningsanordnarna kan vara privata och offentliga ut-
bildningsföretag. Man ska utöva tillsyn och hantera klagomål på de utbild-
ningar som ligger inom ansvarsområdet. Man ska även granska utbildning-
arnas kvalitet, framställa statistik och följa upp utbildningarnas resultat och 
se till att utbildningarna återkommande utvärderas av oberoende part.

FÖRSLAG:
• Utred huvudmannaskapet för de yrkesgymnasiala vuxenutbildning- 
 arna.
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Enligt Arbetsmarknadsutredningen är ett av hindren för en effektivare 
matchning på arbetsmarknaden bristen på relevant och sammanhållen 
information vid viktiga beslut. Individer/arbetstagare behöver underlag 
för beslut om utbildning, kompetensutveckling och karriärvägar. De 
behöver en personlig omställningsplan, samt vägledning genom stegen 
i denna resa. Arbetsgivare behöver ett underlag om verksamhetens nu-
varande och framtida behov av kompetens; en omställningsplan med 
utbildningar och omställningsstöd för de anställda, samt vägledning. 
Andra intressenter (som utbildningsanordnare, prognosmakare och stu-
die- och yrkesvägledare) behöver information om utbudet av och efter-
frågan på kompetens för att utforma sitt tjänsteutbud av utbildningar, 
prognoser och vägledning. 

Enligt min mening kan denna brist minskas med hjälp av en digital 
infrastruktur för matchning som är anpassad till aktörernas olika behov. 
Figur 1 ger en grov skiss på hur ett sådant system skulle kunna se ut. 
Redan i dag finns data till delkomponenterna i figuren, men de finns inte 
samlade i en sammanhållen struktur. De är inte heller av den relevans el-
ler tillgängliga på det sätt som gör att användningen av maskininlärning 
kan komma till sin fulla rätt. Mycket intressant arbete pågår dock vid 

Figur 1.
Grov illustration av komponenterna i ett 
digitalt kompetensförsörjningssystem
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till exempel Arbetsförmedlingen, Combient och RISE. Dessa pilotpro-
jekt bör följas noggrant för att dra viktiga lärdomar då en sammanhållen 
struktur byggs upp. 

När man funderar på hur detta ska gå till i praktiken så tror jag att man 
inte får låta det bästa bli det godas fiende, det vill säga inte ta ett för stort 
grepp inledningsvis. Privat/offentlig samverkan är nödvändig. Det måste 
till offentlig finansiering för uppbyggnad, underhåll och uppdatering av 
infrastrukturen med bidrag från användare. Amy Loutfis resonemang i 
denna antologi om möjligheter och problem vid användning av maskin- 
inlärning och tolkningen av resultaten måste också beaktas.

Bättre dokumentation, 
uppföljning och utvärdering

Tanken med att konkurrensutsätta offentlig verksamhet var att minska 
kostnaderna till bibehållen kvalitet och att detta skulle ske via innovation. 
Verksamheter med sämre resultat skulle lära av verksamheter med bättre 
utfall. Så har inte blivit fallet. En dom från 2020 hindrar dessutom SCB 
från att lämna ut data från privata aktörer som bedriver offentlig verksam-
het, eftersom detta anses kunna vara affärshemligheter. Det är naturligtvis 
oacceptabelt. Värt att notera är att såväl SCB som exempelvis Friskolornas 
riksförbund vill se en lagändring.

Dokumentationen av offentliga medel som går till utbildning måste för-
bättras och göras tillgänglig så att det går att jämföra kostnader, utfall och 
effekter av olika insatser. Vi har till exempel väldigt lite kunskap om hur 
förskolan fungerar i Sverige eftersom verksamheter inte har dokumente-
rats. Det är också möjligt att vi i dag vare sig mäter input eller output för 
vuxenutbildningen på rätt sätt. Ny teknik har till exempel satt ljuset på 
vikten av att mäta arbetskraftens kompetens/förmågor istället för som ti-
digare enbart i yrkeskategorier. Här behöver nya standardiserade mått tas 
fram och gammal dokumentation avslutas. Ny teknik, det vill säga algo-
ritmer som sammanställer information ur stora datamängder, borde syst- 
ematiskt användas för att sammanställa kostnader och genomföra enklare 
utfallsanalyser och utvärderingar. 

Syftet med mål- och resultatstyrningen inom den offentliga förvaltning-
en, liksom med de privatiseringar av offentlig verksamhet som ägt rum, 
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var att lära av väl fungerande enheter och att dåliga skulle förbättras eller 
läggas ner. Detta var rätt tänkt då reformerna genomfördes, låt oss nu se 
till att de datamässiga förutsättningarna för detta lärande finns och att det 
tas tillvara.

Till sist
År 1842 infördes i Sverige obligatorisk folkskola, vilket normalt innebar 
6–7 års skolgång som gav barn baskunskaper nödvändiga för samhällsli-
vet. För många var detta all utbildning man fick i livet. I takt med samhälls-
utvecklingen har såväl kraven som skol- och utbildningsväsendet ökat och 
utökats. Att rusta för livslångt lärande – från vaggan till graven – är i dag 
en nödvändighet, dels för att ge människor möjlighet till livslång utveck-
ling, dels för att klara samhällets allt mer komplexa utmaningar, där vi tar 
tillvara vår tids teknik och kunskap och de möjligheter dessa medför.

susanne ackum
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