
- Sacos förslag till en 
modern kompetensutveckling 

Vägar till ny kunskap 



Digitaliseringen av samhället har 

medfört ökat fokus på livslångt läran-

de. Sacos utgångspunkt är att vi behö-

ver mer utbildning fördelat över hela 

yrkeslivet. 

Mycket av kunskapsuppbyggnaden sker och bör 
ske på arbetsmarknaden, genom lärande i 
jobbet och genom arbetsgivarnas satsningar på 
personalutbildning. Men ett mer flexibelt 
yrkesliv bygger på att arbetsgivarna låter an-
ställda vara tjänstlediga för studier och att det 
finns anpassade utbildningar som leder till jobb 
för de som behöver byta yrkesbana eller spetsa 
sin utbildning. En modern kompetensutveck-
ling är viktig för samhällets utveckling och för 
att klara fortsatt strukturomvandling. Utma-
ningarna är många och handlar bland annat om 
ansvarsfördelning och finansiering. Saco har 
analyserat förutsättningarna för kompetensut-
veckling i Sverige och identifierat utmaningar 
och möjligheter för kunskapsuppbyggnad 
under yrkeslivet. 
        
Teknisk utveckling och automatisering leder 
till förändringar. Debatten är tudelad. Vissa tror 
att den nya tekniken förstör fler jobb än den 
skapar. Andra tror att det som tidigare uppstår 
nya möjligheter för de som blir av med jobben. 
Innehållet i jobb förändras, gamla jobb rationa-
liseras bort och nya skapas. Förändringarna 
påverkar vissa negativt medan andra snabbt 
anpassar sig till nya förhållanden. Oavsett är det 
rimligt att utbildningssystemen blir mer flexi-
bla och stödjer växande företag och främjar en 
sund rörlighet på arbetsmarknaden. I synnerhet 
borde resurserna för att ta vara på de möjlighe-
ter som den nya tekniken erbjuder öka. Det 
gäller både yrkeshögskolan och högskolan. 
Behoven av utbildning skiljer sig åt mellan 
personer och beror på många olika faktorer. 

För högskoleutbildade som vill eller tvingas 
byta yrkesbana mitt i livet måste det finnas bra 
yrkes- och studievägledning. Det måste också 
finnas ett utbud av utbildningar som gör det 
möjligt att komplettera tidigare högskoleut-
bildning som snabbt leder till nya jobb. 

Deltagandet i utbildning i 
Sverige är högt 

Samhällsekonomiskt är det viktigt att tidigt 
fånga upp dem som drabbas och tillhandahålla 
bra utbildningar som leder till nya jobb.
Många hävdar att behoven av kompetensut-
veckling kommer öka framöver, samt att fler än 
tidigare kommer behöva ytterligare utbildning 
under yrkeslivet. Det vi kan konstatera är att 
deltagandet i utbildning i Sverige är högt 
jämfört med andra EU-länder. Inom EU deltog 
under 2011/2012 i genomsnitt 40 procent av 
befolkningen i åldersgruppen 25-64 år i någon 
form av utbildning. I Sverige var andelen drygt 
70 procent, högst bland alla EU-länder. I Tysk-
land deltog 50 procent i utbildning. 
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En högskola av hög kvalitet

Utgångspunkten för Saco är att högskoleutbild-
ningen ska vara av hög kvalitet. Det finns brister 
i kvaliteten som måste stärkas innan högskolan 
kan möta behoven av kompetensutveckling. För 
sannolikt behöver högskolan blir mer flexibel 
genom att tillåta personer att läsa enstaka kurser 
på fördjupningsnivå och erbjuda fler distanskur-
ser av hög kvalitet. Men sådana förändringar kan 
endast genomföras i kombination med ökade 
resurser till högskolan. Högskoleutbildningens 
kvalitet måste hålla en hög nivå och vara interna-
tionellt konkurrenskraftig.

Större mångfald i utbudet av 
utbildningar

Saco tror att det framöver kan behövas ett ökat 
utbud av utbildningar för att människor med 
äldre högskoleutbildning ska kunna vidareut-
bilda sig under yrkeslivet. Men utbildningen ska 
vara relevant för arbetsmarknaden. Därför är det 
inte självklart att merparten av den framtida 
kunskapsuppbyggnaden ska ske i högskolan. 
Yrkeshögskolan är specialist på arbetsmarknaden 
och utformar utbildningar efter arbetsmarkna-
dens behov. Flexibiliteten är också hög, utbild-
ningar ges periodvis och nya kommer till i takt 
med förändringar på arbetsmarknaden. Den kan 
utvecklas och bidra med vidareutbildningar även 
för personer med äldre högskoleutbildningar. För 
deltagarna innebär det att yrkeskunskapen är 
aktuell och efterfrågad i arbetslivet. Saco tror att 
det behövs ett kompletterat utbud av utbildning-
ar riktat till dem som är mitt i arbetslivet. 

Satsa på kvalificerad yrkes- och 
utbildningsvägledning

Ett problem är svårigheten att hitta översiktlig 
information om utbudet av olika typer av utbild-
ningar. Det är också svårt att veta vart en person 
ska vända sig för vägledning om yrkes och studie-
val, vilket är avgörande om en person ska våga 
byta yrkesbana mitt i livet. Därför är det viktigt 
att satsa på att utveckla studie och yrkesvägled-
ningen för äldre och personer mitt i karriären.  

"Utgångspunkten för Saco är att högskoleutbild-
ningen ska vara av hög kvalitet. Det finns brister 
i kvaliteten som behöver stärkas innan högsko-
lan kan möta behoven av kompetensutveckling." 
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• Sacos utgångspunkt är att nya utbildnings-
satsningar alltid måste ställas mot befintliga. 
Innan vi lägger fler uppgifter på universitet och 
högskolor måste vi säkra kvaliteten och högsko-
lans huvuduppgifter grundutbildning och forsk-
ning. 

• En modern kompetensutveckling måste 
bygga på individens förutsättningar och samhäl-
lets behov. Vilken utbildningsform som fungerar 
bäst beror på den enskilde individens förutsätt-
ningar i form av utbildning och arbetserfarenhet. 

• Yrkeshögskolan får ett förnyat uppdrag att 
utbilda akademiker som behöver kompletterande 
kunskap mitt i karriären. Fokus bör vara kurser 
och program som ger spets och aktualitet och 
som kompletterar den akademiska utbildningen. 
Utbildningstiden bör vara kort, max 6-12 måna-
der för att personer snabbt ska komma i nytt 
jobb.  

• Det behövs ett utökat samarbete mellan 
yrkeshögskolan och högskolan. Högskolan 
ansvarar främst för den grundläggande utbild-
ningen och yrkeshögskolan för den mer arbets-
marknadsanpassade utbildningen. 

• Deltidskurser – för att kunna kombinera 
arbete och studier krävs fler kvalificerade kurser 
på deltid och distans. Det gäller högskolan och 
yrkeshögskolan. 

• Det behöver utredas hur personer med äldre 
högskoleutbildning ska få tillgång till högskolans 
fördjupningskurser, samt om det är möjligt att ha 
flexibel antagning av äldre. 

• Det behövs satsningar för att bygga ut 
kvalificerad yrkes- och utbildningsvägledning för 
äldre med högskoleutbildning.

Sacos förslag till en modern 
kompetensutveckling
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Anteckningar



Saco, Box 2206, 10315 Stockholm
tel vx 08-6134800, www.saco.se

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är den samlande or-
ganisationen för Sveriges akademiker. Vi är en partipolitiskt obunden 
facklig centralorganisation. Sacos 23 självständiga förbund företräder 
yrkes- och examensgrupper från hela arbetsmarknaden, inklusive 
egenföretagare. Något som förenar våra medlemsförbund är akade-
misk utbildning, kunskap, kompetens och yrkesstolthet. Totalt är 680 
000 akademiker medlemmar. Som företrädare för Sveriges akademi-
ker är det självklart för Saco att ständigt påverka kunskapsnivån i Sve-
rige. Utbildning och forskning som ger kunskap är en investering för 
såväl samhället som individen och är en av de viktigaste faktorerna 
för tillväxt och utveckling av ett samhälle.


