
TCO:s utbildningsindex
- är högre utbildning 
tillgänglig i hela landet?
Sofia Hylander, utredare



• TCO är en facklig centralorganisation med 13 medlemsförbund.
• TCO-förbunden samlar fler än 1,4 miljoner medlemmar.
• TCO är en partipolitiskt fristående organisation och vår uppgift är 

att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i 
arbetslivet.

DETTA ÄR TCO



TCO:s viktigaste fråga:

Ökade möjligheter till utveckling och 
omställning genom hela arbetslivet



• Matchningsproblem och 
arbetskraftsbrist

• Digitalisering och 
globalisering

• Grön omställning
• Längre arbetsliv

Varför omställning och livslångt 
lärande?





Vi behöver bättre 
möjligheter för livslångt 
lärande för dem som 
redan befinner sig i 
arbetslivet

- och möjlighet till 
utbildning i hela landet



Stort behov av vidareutbildning

38%
bland yrkesverksamma 
tjänstemän anger att de 

behöver vidareutbildning som 
de inte kan få av sin 

arbetsgivare

Källa: SCB-undersökning yrkesverksamma tjänstemän 2019

Varför och när?

• 48% för att hänga med i 
utvecklingen i sitt 
yrke/bransch

• 23% för att kunna avancera i 
sitt yrke/bransch

• 85% behöver utbildning inom 
fem år



Högskolan är förstahandsvalet

46%

11%
1%

17%

1%

14%

10%

Om du skulle kompetensutveckla eller vidareutbilda dig, vilken 
utbildningsform skulle du helst välja?

Universitet/högskola

Yrkeshögskola

Gymnasium/komvux/yrkesvux

Privat utbildningsföretag

Folkhögskola

Internpersonalutbildning

Vet ej



Många vill kombinera distans-
och platsberoende studier 
Om du skulle kompetensutveckla eller vidareutbilda dig, 
vilken studieform skulle du då välja?

Studier på distans 23%

Studier på plats hos utbildningsanordnaren 19%

Annan studieform, t.ex. en kombination av distans och på plats hos 
utbildningsanordnaren

33%

Studieform spelar ingen roll 16%



Flera hinder för vidareutbildning

Vad hindrar dig från att vidareutbilda dig? Visst/stort hinder

Min privatekonomi klarar inte att jag börjar studera 58%

Mitt arbete/min arbetsgivare gör det svårt att kombinera studier med arbete 47%

Bristande karriärvägledning och information om studier för yrkesverksamma 34%

För litet utbud av kortare utbildning (högst 1 år) inom högskola och yrkeshögskola 34%

För litet utbud av utbildning på distans eller deltid inom högskola och 
yrkeshögskola

32%



Vad behövs?

• Större utbud av korta 
utbildningar 
(Universitet/högskola, yrkes-
högskola)

• Flexibla utbildningar på deltid 
och distans

• Studiefinansiering för 
yrkesverksamma



TCO:s utbildningsindex
• Mått på tillgång till utbildning 

utifrån:
• Avstånd
• Konkurrens om platser

• Fristående kurser inom högskolan
• Program inom högskolan
• Program inom yrkeshögskolan
• Samlat index utifrån antaganden 

om efterfrågan

• Distansutbildningar ingår EJ



https://www.tco.se/tco-tycker/omstallning-och-
utbildning/utbildningsindex/utbildningsindex/

https://www.tco.se/tco-tycker/omstallning-och-utbildning/utbildningsindex/utbildningsindex/


Östergötland



Västra Götaland 



Västerbotten



TCO: Ge högskolan ett 
omställningsuppdrag

• Flexibla kurser som i form och innehåll är 
anpassade efter yrkesverksammas 
behov – deltid, kvällstid, distans

• Öppna upp befintligt utbud + utveckla nytt
• Kräver förändringar i resurstilldelningen + 

uppdrag till högskolan
• Ge högskolan en roll i den regionala 

kompetensförsörjningen
• Validering i högskolan – gör verkstad av 

liggande förslag



TCO: Lärcentra – för 
högre utbildning i hela 
landet

• Viktigt verktyg för ökad tillgänglighet till 
högre utbildning

• Bidrar till stärkt kvalitet och ökad 
genomströmning i distansutbildning

• Viktigt verktyg för breddad rekrytering
• Avgörande för lokal och regional 

kompetensförsörjning
• Aktör i den regionala 

kompetensförsörjningspolitiken



Lärcentra – ny rapport
• Utveckla både användningen och den 

långsiktiga finansieringen av lärcentra
• Satsa på distansutbildning och att 

utveckla nya utbildningsformat
• Involvera lärosäten och lärcentra i den 

regionala kompetensförsörjnings-
politiken - för ett utbildningsutbud som 
tillgodoser lokala behov

• Samlat grepp kring breddad 
rekrytering

• Använd lärcentra för att ge nyanlända 
tillgång till ett större utbud av relevanta 
etableringsinsatser i hela landet.



Tack för att ni 
lyssnade!

Sofia Hylander
sofia.hylander@tco.se
070-562 13 75

mailto:sofia.hylander@tco.se
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