
Om:
Att utbilda oss genom 
hela arbetslivet
En rapport om behoven på framtidens arbetsmarknad



2



3

Ny teknik och globalisering skapar en arbetsmarknad som kommer att ställa nya och allt 
högre krav på såväl arbetstagare som arbetsgivare. Sju av tio unga vuxna räknar med 
att byta karriär någon gång under sitt arbetsliv. I den här rapporten lyfter Omställnings-
fonden tre nödvändiga reformer av utbildningssystemet för att alla som vill ska kunna 
jobba på framtidens arbetsmarknad. 

Omställningsfonden är en icke vinstdrivande stiftelse som ägs av parterna. Som en del av 
vårt uppdrag förvaltar vi 750 miljoner kronor över tre år för att främja karriärväxling och 
kompetensutveckling inom välfärdssektorn – tidig lokal omställning. Det handlar om att 
vidareutveckla medarbetarnas kompetens när kraven på olika yrkesgrupper förändras. 
Vårt arbete med tidig lokal omställning visar att det går att möta framtidens krav på  
föränderliga kompetensbehov. Men för att det ska bli möjligt måste staten anpassa det 
reguljära utbildningssystemet för denna nya arbetsmarknad.  
 
I den här rapporten presenterar vi Omställningsfondens syn på hur vi kan möta utmaning-
arna och behovet av kompetensutveckling på framtidens arbetsmarknad. Sammanfatt-
ningsvis handlar det om att:

•  Utbildning ska vara möjligt under hela livet. Högskolan och yrkeshögskolan bör få ett 
uppdrag att arbeta aktivt med omställning för den etablerade arbetskraften. Även yrkes-
vux bör få en tydligare omställningsroll. Ett nationellt system för validering behöver bli 
verklighet. 

•  Utbildningsplatser ska finnas i hela landet. Det måste gå att vidareutbilda sig via vuxen-
utbildning, distansutbildning, eller andra utbildningsvägar även i glesbygden. Staten bör 
ta ett större ansvar för att det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud i hela 
landet. 

•  Studiemedlet utökas för yrkesverksamma. En helt avgörande faktor för att människor 
ska kunna skaffa sig en ny utbildning är att de kan försörja sig under studietiden. Därför 
måste åldersgränserna för studiemedel höjas.  

 Med rätt insatser kan omställningsbehoven innebära stora möjligheter både för den  
enskilde och för Sverige. Tillsammans kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att 
möta framtidens arbetsmarknad. 

Lars Hallberg, vd Omställningsfonden 

1.   Framtidens 
arbetsmarknad  
är redan här  

KAPITEL 1:  FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD ÄR REDAN HÄR
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2.  En arbetsmarknad 
i förändring 

Arbetsmarknaden förändras i dag i snabb takt tack vare teknikutveckling, metodutveckling, 
globalisering och ökade kompetenskrav. Så många som 2,5 miljoner jobb riskerar att slås 
ut av automatisering och digitalisering de kommande 20 åren. Ännu fler människor  
kommer att ställas inför helt nya kompetenskrav. 

Vi måste alla vänja oss vid tanken på ett livslångt lärande. Den utbildning vi skaffade i 
20-årsåldern och den erfarenhet vi samlat räcker inte alltid för att hänga med i utveck-
lingen. Att byta karriär mitt i livet blir vanligare och mycket pekar på att det kommer att 
fortsätta så.

Enligt en Sifoundersökning1 som Omställningsfonden har beställt tror 67 procent av alla 
unga i åldrarna 18–29 år att de kommer att byta karriär – alltså skaffa ett nytt yrke eller en 
ny utbildning – någon gång under sitt arbetsliv. Frågan är hur detta ska göras möjligt – och 
hur möjligheterna ska nå alla som har behovet.
.
De genomgripande förändringarna på arbetsmarknaden ställer även högre krav på arbets-
givarna. I Sverige har vi en tradition av att låta arbetsgivarorganisationer och fackförbund 
hitta gemensamma lösningar på de utmaningar vi möter på arbetsmarknaden. Vårt lands 
välstånd är till stor del ett resultat av flera lyckade strukturomvandlingar som kunnat  
genomföras tack vare den svenska modellen. 

För välfärdssektorns del har arbetsmarknadens parter gjort en unik överenskommelse  
och lyckats skapa ett smörjmedel för omställningen, som tillgodoser både arbetsgivarens 
behov av omställning och medarbetarens vilja att kompetensutvecklas eller byta karriär 
mitt i livet. Detta smörjmedel heter Omställningsfonden.

KAPITEL 2: EN ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRING
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1  En webbaserad undersökning genomfördes av Sifo under perioden 14–20 maj 2019. 

2   https://www.konj.se

KAPITEL 2: EN ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRING

2.1 Kompetensbehov i välfärdssektorn
Den senaste årens högkonjunktur bedöms av Konjunkturinstitutet vara på väg att  
mattas av2. 

Trots detta är bristen på arbetskraft fortsatt stor, och största delen av de yrken som efter-
frågas kräver minst gymnasiekompetens eller längre utbildning.
 
I välfärdssektorn, där Omställningsfonden verkar, styrs personal- och kompetensbehovet 
inte bara av konjunkturen. Främst påverkas arbetsmarknaden i välfärdssektorn av befolk-
ningsutvecklingen, men också av politiska beslut. 

Ett exempel är de senaste årens uppsägningar på HVB-hem. Många kommuner har krympt 
verksamheten kraftigt när antalet flyktingar minskat. Under 2018 blev totalt 1 412 personer 
som arbetade i kommuner och regioner uppsagda på grund av arbetsbrist. Majoriteten av 
dem arbetade på HVB-hem och har fått rådgivning och stöd av Omställningsfonden.  
81 procent av dem som lämnade Omställningsfondens program under 2018 har fått ny 
sysselsättning och ytterligare 10 procent har börjat studera. På motsvarande sätt behövde 
många lärare byta karriär under åren 2012–2013 när barnkullarna minskade. 

De kommande tio åren förväntas antalet barn, unga och framför allt äldre öka. Detta 
samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder inte ökar lika mycket, eller till och med 
minskar i vissa delar av landet. För att kommuner och regioner ska kunna ge bra samhälls-
service i framtiden behöver de både ha välutbildade medarbetare och större beredskap 
inför förändringar.

Redan i dag är det svårt att hitta personal med rätt kompetens till verksamheter inom 
vård, skola och omsorg. En rapport från SKL visar att en halv miljon medarbetare behöver 
rekryteras till välfärden fram till 2026. Ett sätt att möta personalbehovet är att kompe-
tensutveckla befintliga medarbetare för nya arbetsuppgifter. På så sätt kan arbetsgivare 
möta framtida rekryteringsbehov och samtidigt minimera risken för övertalighet. 

2.2  Att möta rekryteringsbehovet med 
tidig lokal omställning

För att klara kompetensförsörjningen, såväl generellt som i välfärdssektorn, behövs flera 
och långsiktiga åtgärder. En del av dessa kan parterna bidra med, medan andra kräver  
politiska initiativ och beslut. Oavsett så kommer organisationers och individers omställ-
ningsförmåga att stå i fokus. 

Inom kommun- och landstingssektorn har arbetsmarknadens parter enats om ett unikt 
avtal där omställningsavtalet KOM-KL har kompletterats med en bilaga om tidig lokal  
omställning (TLO-KL). Detta är ett initiativ av parterna för att möta en arbetsmarknad 
med en alltmer påtaglig personal- och kompetensbrist. 

har fått nytt jobb  
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Arbetet med tidig lokal omställning bygger på att arbetsgivare och lokala fackliga före-
trädare tillsammans analyserar och konkretiserar vad verksamheten har för behov av  
kompetensutveckling. Därefter ansöker arbetsgivaren om medel hos Omställningsfonden. 
Alla anställda omfattas, även visstidsanställda. 

Konkret kan det exempelvis handla om att äldrevårdens vårdbiträden får utbildning till 
undersköterskor, eller att socialsekreterare ges utbildning i socialrätt för att ha möjlighet 
till myndighetsutövning. På så sätt kan också risken för framtida arbetsbristsituationer 
minimeras eller undvikas. 

Överenskommelsen TLO-KL omfattar 730 000 anställda inom kommuner och regioner 
samt företag och kommunalförbund som är medlemmar i Sobona. Avtalet finansieras  
av arbetsmarknadens parter genom inbetalningar till Omställningsfonden och omfattar 
750 miljoner kronor. 

2.2.1 Från köksbiträden till kockar

I Tyresö kommun har man valt att satsa sina medel inom tidig lokal omställning på en  
tvåårig insats för att kompetensutveckla köksbiträden till kockar.

– Tack vare TLO-medel kan vi nu göra en stor satsning på en yrkesgrupp som gör ett viktigt 
och betydelsefullt arbete, men som sällan får den här chansen till kompetensutveckling, 
säger Jimmy Andersson, förhandlingschef i Tyresö kommun. 

Totalt får 15 köksbiträden grundläggande storköks- och restaurangutbildning, och en 
vidare utbildning till kock. Utbildningen sker parallellt med det ordinarie arbetet och främst 
på eftermiddagar och kvällar.

2.2.2 Fast jobb tack vare utbildning 

Filippa Röyta arbetade som tillfälligt anställd barnskötare i Upplands-Bro kommun när hon 
fick erbjudande om en fast tjänst. Villkoret från kommunen var att hon skulle utbilda sig 
och få formell kompetens som barnskötare. Utbildningen betalades av arbetsgivaren med 
medel från Omställningsfonden. 

– Det var jobbigt, och mycket tid gick åt till att plugga hemma vilket inte var lätt eftersom 
jag är småbarnsförälder. Men jag ångrar inte att jag gick utbildningen för att få mitt fasta 
jobb, säger Filippa Röyta.
 
En sak som skiljer TLO-KL från andra omställningsavtal är att det även omfattar tillfälligt 
anställda och sjukskrivna. Precis som i Filippa Röytas fall kan de få kompetensutveckling 
och stöd från Omställningsfonden.

KAPITEL 2: EN ARBETSMARKNAD I FÖRÄNDRING

Överenskommelsen TLO-KL  
omfattar 730 000 anställda inom 
kommuner och regioner samt 
företag och kommunalförbund 
som är medlemmar i Sobona.
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En allt rörligare arbetsmarknad och ett längre arbetsliv ökar människors behov av att 
kunna byta karriär flera gånger. Många kommer att behöva kompetensutveckling som de 
inte kan räkna med att få på sitt nuvarande arbete och andra kan behöva skola om sig på 
grund av att deras yrke är för tungt. 

Med rätt insatser kan de växande omställningsbehoven innebära stora möjligheter för 
såväl den enskilde som för Sverige. Men det kräver att staten anpassar det reguljära  
utbildningssystemet för denna nya arbetsmarknad. 

Det tycks finnas en bred politisk enighet om att utbildningssystemet måste förändras med 
fokus på omställning, och frågan lyfts i det så kallade Januariavtalet. Det bådar gott för att 
få nödvändiga reformer på plats i närtid.

3.1  Möjligheter för utbildning under  
hela livet

I Omställningsfondens arbete med tidig lokal omställning ser vi ett behov av ett livslångt 
lärande för att individen alltid ska vara anställningsbar och inte riskera att slås ut från 
arbetsmarknaden. När utbildningskraven höjs och förändras behöver de olika utbildnings-
formerna utformas så att de är bättre anpassade för vidareutbildning och kompetensut-
veckling. Det måste också bli lättare att få överblick över vilka utbildningar som finns för 
yrkesverksamma. 

En av de viktigaste frågorna handlar om att både högskolan och yrkeshögskolan måste 
fylla en aktiv omställningsfunktion för den etablerade arbetskraften. I dag är högskolornas 
kursutbud till exempel inte tillräckligt anpassat för yrkesverksamma. Därför anser vi att 
högskolan och yrkeshögskolan bör få särskilda omställningsuppdrag med krav på att  
er bjuda relevanta kurser och program till yrkesverksamma, som anpassas utifrån deras  
behov och förutsättningar för kompetensutveckling.

Även yrkesvux bör få en tydligare omställningsroll för vuxna som vill växla till ett bristyrke. 
Möjligheterna att byta bana genom yrkesvux behöver bli bättre för den som tidigare läst 
ett högskoleförberedande program eller studerat på högskolan. 

3.  En infrastruktur  
för omställning 

KAPITEL 3: EN INFRASTRUKTUR FÖR OMSTÄLLNING
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En annan fråga är validering, som syftar till att fastställa vilken kompetens en person har 
inom ett visst yrkes- eller utbildningsområde, oavsett hur man har fått denna kompetens. 
I dag genomförs validering av en mängd olika aktörer. För att den enskilde ska kunna hitta 
rätt och till snabba utbildningsvägar bör det vara enkelt att få sin kompetens validerad.  
Ett nationellt system för validering behöver bli verklighet och finansieras av staten,  
sam tidigt som branschvalideringen värnas. 

3.2 Utbildningsplatser i hela landet
Omställningsfonden vill att människor i hela landet ska ha möjligheter att hänga med i  
yrkeslivets förändringar. Från vårt arbete i välfärdssektorn vet vi att kompetensbristen 
ibland gör det svårt att bedriva kommunal och regional verksamhet i vissa delar av  
Sverige. Att människor ges möjlighet till kompetensutveckling oavsett var de bor är  
därför ange läget både för samhällsservicen och för den enskilde medarbetaren. Dess -
utom är jobb möjligheterna färre för den som blir uppsagd på grund av arbetsbrist  
i en glesbygds kommun. 

Vi menar att det måste vara möjligt att vidareutbilda sig via vuxenutbildning, distansut-
bildning, eller andra utbildningsvägar även i glesbygden. Att tillgången till distansutbild-
ning ökar är angeläget, och det bör alltid vara möjligt att tentera kurser på närmaste  
högskola. Staten behöver ta ett större ansvar än i dag för att det ska finnas ett brett  
och likvärdigt utbildningsutbud som möter arbetsmarknadens behov i hela landet. 

KAPITEL 3: EN INFRASTRUKTUR FÖR OMSTÄLLNING
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3.3 Utökat studiemedel för                 
 yrkesverksamma
En helt avgörande faktor för att människor ska kunna skaffa sig en ny utbildning och  
karriär är att man kan försörja sig under studietiden. Samtidigt som vi förväntas arbeta 
allt längre och de flesta inser nödvändigheten i ett livslångt lärande, så är studiemedels-
systemet inte alls anpassat efter detta. 

Arbetsmarknadens parter och omställningsorganisationerna erbjuder förvisso lösningar 
för en del anställda som behöver vidareutbildning. I välfärdssektorn kan arbetsgivare till 
exempel ansöka om pengar hos Omställningsfonden för att kompetensutveckla sina 
medarbetare samtidigt som de behåller sin anställning och får lön. De lösningar som  
arbetsmarknadens parter står för omfattar dock inte alla.

För många människor som befinner sig mitt i livet och vill byta yrke sätter reglerna för  
studiemedel stopp. Det illustreras väldigt tydligt av siffor som fackförbundet Unionen 
tagit fram från SCB3. De visar att hela tre av fyra studenter som är mellan 40 och 56 år  
och pluggar på högskolenivå studerar utan studiemedel. 

Studiemedel kan i dag beviljas till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder trappas 
antalet veckor man kan ta studielån av. Om man från politikens sida menar allvar med att 
möjliggöra ett livslångt lärande så måste båda dessa åldersgränser höjas. Även en person 
som har en högskoleutbildning och har använt upp alla sina studiemedelsberättigade  
veckor kan av olika skäl behöva omskola sig. Därför bör också möjligheten att få extra 
veckor av arbetsmarknadsskäl utvidgas. 

Ytterligare en faktor är viktig att belysa, nämligen nivån på studiemedlet. För en yrkes-
verksam person med familj är summan av studiemedel ofta för låg. Om vidareutbildning  
ska vara ett realistiskt alternativ kan studiemedlet behöva höjas. 

Regeringen har nyligen tillsatt en utredning som ska resultera i förslag om hur studie-
medelssystemet ska främja omställning och vidareutbildning högre upp i åldrarna. 
Omställningsfonden hoppas att såväl utredningen som politiken kommer att lägga  
fram förslag om höjda åldersgränser i studiemedlet samt en ökning av antalet veckor  
med studiemedel av arbetsmarknadsskäl. 

3 https://www.dn.se/debatt

KAPITEL 3: EN INFRASTRUKTUR FÖR OMSTÄLLNING

av högskolestudenter mellan 
40 och 56 år studerar utan 
studiemedel.
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4.  Rustade för 
framtiden 

KAPITEL4: RUSTADE FÖR FRAMTIDEN

Omställningsfondens arbete med tidig lokal omställning visar att det går att möta fram-
tidens krav på föränderliga kompetens- och rekryteringsbehov. Men staten måste bidra 
genom att anpassa det reguljära utbildningssystemet för denna nya arbetsmarknad.
 
Följande reformer behövs för att vi ska kunna möta utmaningarna och behovet av kompe-
tensutveckling på framtidens arbetsmarknad. 

1.  Utbildning under hela livet. Regeringen bör ge både högskolan och yrkeshögskolan ett 
uppdrag att arbeta aktivt för att främja omställning för den etablerade arbetskraften. 
Även yrkesvux bör få en tydligare omställningsroll. Ett nationellt system för validering 
behöver bli verklighet och finansieras av staten, samtidigt som branschvalideringen  
värnas. 

2.  Utbildningsplatser i hela landet. Det måste gå att vidareutbilda sig via vuxenutbildning, 
distans utbildning, eller andra utbildningsvägar även i glesbygden. Staten bör ta ett större 
ansvar än i dag för att det ska finnas ett brett och likvärdigt utbildningsutbud som  
möter arbetsmarknadens behov i hela landet. 

3.  Utökat studiemedel för yrkesverksamma. En helt avgörande faktor för att människor 
ska kunna skaffa sig en ny utbildning är att de kan försörja sig under studietiden. I dag 
kan man få studie medel till och med 56 års ålder, men redan vid 47 års ålder minskar 
antalet veckor. Dessa åldersgränser måste höjas. Även nivån på studiemedlen kan be-
höva justeras. 

Omställningsbehoven innebär stora möjligheter både för den enskilde och för Sverige.  
Om förslagen i den här rapporten blir verklighet står vi bättre rustade inför framtidens 
arbetsmarknad. 
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Omställningsfonden
118 82 Stockholm
08 452 78 00
omstallningsfonden.se

Omställningsfonden omfattar 1,1 miljoner anställda inom kommuner, 

regioner samt kommunalförbund och företag anslutna till Sobona.  

Stiftelsen arbetar utifrån ett kollektivavtal som Sveriges Kommuner 

och Landsting samt Sobona träffat tillsammans med Kommunal,  

OFRs förbunds områden och AkademikerAlliansen.  


