Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden

I ”Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden”,
som är en förstudie i Ratios kompetensförsörjningsprojekt, gör Henrik Lindberg en
översikt av tidigare forskning och studier på området. I centrum för analysen står utbildningsväsendet och dess uppgift att försörja näringslivet med kompetent personal
samtidigt som ungas etablering på arbetsmarknaden ska underlättas.
Ett viktigt resultat av förstudien är att utbildningssystemet har brister i kvalitet, effektivitet och relevans. Följderna av detta är högt utanförskap och ett försenat inträde på arbetsmarknaden samt att många företag har svårt att rekrytera kompetent
personal. Den stigande etableringsåldern i Sverige beror främst på den kraftiga utbyggnaden av utbildningsväsendet under 1990- och 2000-talen, men på grund av
bristerna däri har inte gjorda satsningar gett önskat resultat.
Bristerna i utbildningssystemen finns på olika nivåer och utbildningar. Inte minst saknas det ofta relevans eftersom samverkan mellan utbildning och framtida arbetsmarknad är liten. Kvalitetsmässigt tappar Sverige också mark gentemot andra länder
inom områden som läsförståelse, naturkunskap och matematik. Kvalitetsbrister på
lägre nivåer gör att studietiderna förlängs på högre nivåer vilket medför att effektiviteten eller genomströmningen i Sverige är låg jämfört med andra länder.
Det som framförallt behöver åtgärdas är att tillhandahålla god tillgång till information och vettiga incitament så att det lönar sig för både individ och samhälle att satsa
resurser på ny kunskap. Mer utbildning räcker inte för att lösa problemen. Snarare
bör man se över vilken typ av utbildning som bäst kan underlätta etablering och hur
den ska utformas.
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Sammanfattning

Tillgång på kompetent personal är en avgörande förutsättning för fler jobb i växande
företag. Den kompetensbrist som råder i många branscher och sektorer är ett av de
största tillväxthindren. Hälften av företagen har svårt att rekrytera medarbetare.
Att Sverige samtidigt har hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar, stort utanförskap, en
allt senare etableringsålder på arbetsmarknaden och flera tecken på fel- eller överutbildning visar att något grundläggande är fel.
Huvudorsaken är brister i utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans, dvs. koppling till näringslivets kompetensbehov. Bristande incitament, information och felriktade
regel- och styrsystem leder till felallokeringar och svag koppling mellan utbildning och
arbetsmarknad.
Det betyder att den stora utbildningssatsning som gjorts under senare decennier, i form
av förlängt gymnasium, kunskapslyft och kraftigt utbyggd högre utbildning, inte ger den
avkastning som det finns anledning att förvänta sig.
Även arbetsmarknadens flexibilitet och regelverk, såsom anställningsskydd och ingångslöner, välfärdsystemens utformning och ungas attityder till arbete har dock stor betydelse.
Etableringsåldern har stigit från 21 till 28 år sedan 1990 och i gruppen som endast
fullgjort grundskolan (förgymnasial utbildning) stiger etableringsåldern kraftigt under
2000-talet. Här når man 75 procent i sysselsättning först i 40- eller 50-årsåldern.
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Sysselsättningsgraden faller för 20-åringarna från nivåer kring 50 procent till nivåer

Det svenska utbildningssystemet utmärks av att ha få bryggor mellan studier och arbets-

kring 30 procent. En allt mindre del av de unga ingår i arbetskraften på grund av stu-

liv. Därtill finns en starkare betoning på teoretiska kunskaper medan färdighetsträning

dier och att gruppen ”unga utanför” – de som varken studerar eller arbetar – har blivit

inte är prioriterat. Exempelvis har lärlingsutbildning varit åsidosatt.

väsentligt större.
Utan praktisk erfarenhet och personliga egenskaper ger utbildning inte den potential för
I svensk skola har kunskapsnivåerna fallit på flera områden sedan 1990-talet: matematik,

nytt lärande och nya färdigheter som kan höja tillväxten i ekonomin.

naturkunskap och läsförståelse. Generellt uppvisar svenska elever en signifikant försämring i jämförelse med andra länder.

Det behövs ett förstärkt investeringsperspektiv inom all utbildning. Kvaliteten, effektiviteten och relevansen behöver stärkas genom bättre incitament och information.

Dessutom blir skillnaderna mellan eleverna större. De riktigt svagpresterande blir fler och
andelen som ej når godkänt i matematik i nionde klass har ökat från 10 till 20 procent.
En fjärdedel av landets 20-åringar har avbrutit en gymnasieutbildning. De yrkesförberedande programmen har en större andel som hoppat av. Denna grupp har även högre
arbetslöshet.
Även den högre utbildningen har uppenbara kvalitets- och effektivitetsproblem. En femtedel av de utbildningar som Högskolverket granskat blev underkända.
Svenska studenter är i genomsnitt 1,5 år äldre vid inträde till högre utbildning än OECDsnittet. Även under utbildning tar svenska studenter längre tid på sig och effekten blir att
de tar examen vid 29 års ålder mot 26 för ett urval OECD-länder.
Brister i utbildningen på en nivå, exempelvis kvalitetsbrister i grund- och gymnasieskola,
leder ofelbart till problem längre fram, såsom sämre genomströmning på högskolenivån.
Många utbildningar på såväl gymnasial- som eftergymnasial nivå upplevs ge kunskaper
som är mer eller mindre irrelevanta för arbetsgivarnas behov.
Det saknas inte bara konkreta ämneskunskaper och praktiska färdigheter utan också så
kallade mjuka kompetenser såsom attityd, servicekänsla och samarbetsförmåga.
Kompetens är mer än formell utbildning. Kompetens handlar också om förmågan att
utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter.
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Förord

TILLGÅNG PÅ KOMPETENT PERSONAL är en avgörande förutsättning för fler jobb i växande
företag. I många sektorer och branscher råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge. Mycket talar för att detta är ett av de största tillväxthindren.
Att Sverige samtidigt har växande arbetslöshet, särskilt bland ungdomar, stort utanförskap
och kompetensbrist visar att något grundläggande är fel. Tillsammans med ungdomars allt
senare etableringsålder på arbetsmarknaden, liksom flera tecken på fel- eller överutbildning,
visar detta att problemet är strukturellt och inte enbart ett kortsiktigt ”matchningsproblem”.
I korthet handlar det om brister i utbildningars kvalitet, effektivitet och relevans för, koppling till
och anläggningsytor mot näringslivet, otillräckligt livslångt lärande och lärande på arbetsplatsen samt arbetsmarknadens funktionssätt, främst vad gäller flexibilitet, inträdeshinder och incitament till investeringar i kompetensutveckling. Svaga incitament och missriktade regel- och
styrsystem har lett till allvarliga felallokeringar och därmed otillräcklig kompetensutveckling.
Denna rapport, författad av fil dr Henrik Lindberg med stöd av forskningsassistenterna Elin
Henriksson och Joakim Skoog, sammanfattar resultaten av en förstudie som finansierats av
21 av Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer och dess företagsmedlemmar, med totalt 1,6 miljoner anställda. I rapporten görs en översikt av tidigare forskning och studier
på området. Dessutom redovisas resultaten av en särskild enkät om företagens kompetensbehov. Utöver förstudien finns också två underlagsrapporter av Lars Niklasson ”Den högre
utbildningen och företagens kompetensförsörjning” och Jonas Olofsson & Alexandru Panican
”Lärlingsutbildningen – aktuella erfarenheter och framtida möjligheter”. Förstudien kommer
att följas av flera större uppdrag och forskningsprojekt de kommande åren med fördjupade
analyser, empiriska studier och konkreta policyförslag.
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Ett par mer preliminära och övergripande slutsatser kan dock dras redan idag. För det första är det värt att betona det kanske självklara att kompetens är mer än formell utbildning.
Kompetens förutsätter kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper som ger förmåga
att utföra vissa arbetsuppgifter. I Sverige har vi sedan början av 1990-talet genomfört en
mycket kraftig satsning på utbildning. Vi har mer än fördubblat den högre utbildningen och

1. Inledning

förlängt gymnasieskolans tvååriga yrkesprogram till tre år, och samtidigt gjort dessa program
högskoleförberedande. Kan det vara så att praktiska erfarenheter och personliga egenskaper
är väl så viktiga för kompetensförsörjningen? Mycket tyder på att så är fallet, vilket även bekräftas av den företagsenkät som redovisas i rapporten.
Det innebär, för det andra, att det förefaller som om utbildnings-, närings- och arbetsmarknadspolitiken har glidit isär under samma period. Likaså tycks kopplingarna mellan utbildningsanord-

DEN HÄR RAPPORTEN SKA BELYSA FÖRETAGENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING i anslutning till

narna, företagen och, för den delen, arbetsmarknadens myndigheter och aktörer, det som kallas

ungas växande utanförskap på arbetsmarknaden. Frågor om kompetensförsörjning och ung-

samverkan, ha försvagats. Det har blivit allt svårare för allt fler utbildningar att kunna erbjuda

as sena inträde har fått en allt mera framträdande plats i samhällsdebatten. Kompetenskra-

praktik och många arbetsgivare tycker att allt fler utbildningar har uppenbara brister i relevans

ven inom stora delar av arbetslivet har höjts, bl.a. som följd av ny teknik, globalisering och

och kvalitet. Även arbetsmarknadens myndigheter förefaller vara mer inriktade på marginalisera-

förändrade arbetsorganisationer. Samtidigt tycks utbildningsväsendets förmåga att utveckla

de grupper, vilket förvisso också är viktigt, än på företagens kompetensförsörjning och utbildades

den kompetens som leder till arbete ha minskat. Detta är ett stort problem för individen och

arbetsmarknadsbehov. Mer allmänt, tyder mycket på att arbetsmarknadens flexibilitet och incita-

för samhället, men också företagen.

ment är av mycket stor betydelse för att relevant kompetens ska kunna tillvaratas och utvecklas.
En utgångspunkt är att tillgången till kompetent personal är en avgörande förutsättning
En tredje slutsats är att det behövs ett förstärkt investeringsperspektiv på såväl individens val

för fler jobb, lönsamma och växande företag samt stärkt tillväxt i Sverige. I många sektorer

av, som skolors och universitets utbud av utbildningar. Relevansen för arbetslivet måste öka

och branscher råder dock kompetensbrist och en skriande brist på arbetskraft, oavsett vilket

så att det lönar sig för både individ och samhälle att satsa tid och resurser på att ny kunskap.

konjunkturläge som råder. Ett exempel på detta är att företagen i Svenskt Näringslivs Rekryte-

Likaså behöver sannolikt de praktiska inslagen öka. Med ett förstärkt investeringsperspektiv

ringsenkät 2012 uppgav att de har stora problem med rekryteringen. Så många som hälften

kommer också genomströmning och examensfrekvens att öka.

menade att de hade ganska eller mycket svårt att rekrytera medarbetare, en tredjedel tyckte
att det var mycket svårt. Att Sverige samtidigt har hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar

Utmaningen för Sverige är att utforma en mer sammanhållen ”kompetenspolitik”, som kom-

och utlandsfödda, tyder på att något grundläggande är fel.

binerar satsningar på utbildning med en närings- och arbetsmarknadspolitik som skapar den
efterfrågan och flexibilitet som gör att de investeringar som görs också resulterar i en stärkt

Kontinuerligt kommer nya rapporter om brister i skola och utbildningar. De senaste interna-

kompetensförsörjning. En rad skatter, lagar, regler, incitament och informationssystemen

tionella undersökningarna pekar på att kunskaperna hos de lägst presterande eleverna har

behöver reformeras, men det handlar också om förändrade attityder hos såväl företag som

försämrats och att så många som 20 procent inte når upp till basala kunskaper i naturkun-

utbildningsanordnare. Det skulle såväl individer som företag och samhället i stort tjäna på.

skap, matematik och läsförståelse. Därtill brister utbildningarna i effektivitet. Svenska studen-

Vår förhoppning är att denna rapport kan vara ett första steg i denna riktning.

ter är i snitt 29 år gamla när de tar examen vilket är tre år senare än OECD-genomsnittet.

Nils Karlson, docent, VD Ratio

Sökarljuset har i denna rapport därför riktats mot utbildningssystemet. I korthet handlar det
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om brister i utbildningars kvalitet, effektivitet och koppling till näringslivets kompetensbe-

Kvalitet avser i vilken mån som elever och studenter som genomgår utbildningar når kun-

hov. Bristande incitament, information och felriktade regel- och styrsystem leder till felal-

skapsmålen. De kunskaper och färdigheter som man förväntas tillägna sig brukar ofta vara

lokeringar och svag koppling mellan utbildning och arbetsmarknad.

uppsatta som mål och gå att kontrollera vid prov och tester av olika slag. En annan dimension
av kvalitet gäller de kunskapsnivåer som svenska elever och studenter erhåller i jämförelse

Tyngdpunkten i denna förstudie ligger på orsakerna till den höga etableringsåldern och pro-

med andra länder. En ytterligare form av kvalitet gäller utbildningarnas kvalitet som ofta

blemen med kompetensförsörjning för det privata näringslivet i Sverige. Merparten av ana-

kontrollernas av tillsynsmyndigheter såsom Skolverket och Högskoleverket. Utbildningar som

lysen ligger på utbildningssystemet och utbildningens roll för unga människors etablering

inte upprätthåller de uppsatta kvalitetskrav kan då läggas ner eller mista examinationsrätten.

på arbetsmarknaden och företagens kompetensförsörjning. Det handlar då inte bara om
utbildningens standard och inriktning utan också om anläggningsytorna mellan utbildning

Effektivitet avser i denna rapport i första hand genomströmning i utbildningssystemet, dvs.

och arbetsliv. Innehållet i de formella utbildningarna måste överensstämma med de behov

studietid och examinationsfrekvens. Detta handlar om att de insatta resurserna ska göra så

som finns i näringslivet och därför måste incitamentssystem, lagar och regler vara ända-

stor nytta som möjligt. Effektiviteten är bl a beroende av vilken väg man tar sig genom

målsenligt utformade. En väsentlig anledning till den högre etableringsåldern hos unga är

utbildningssystemet. Faktorer som kan försämra effektiviteten är exempelvis köbildning till

expansionen av formell utbildning i Sverige sedan 1990-talets inledning med kunskapslyft,

attraktiva utbildningsplatser, långa studieuppehåll eller byten av utbildningar under studieti-

förlängd gymnasieutbildning för yrkesprogram och kraftigt växande volym i högre utbild-

den. Effektiviteten eller genomströmningen kan mätas via examinationsfrekvens och exami-

ning. Två viktiga syften bakom denna expansion har varit att med hjälp av mer utbildning

nationsålder. Det bör i sammanhanget noteras att en krokigare väg genom utbildningar kan

ge unga kunskaper och kompetens för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden, samt att

ha ett egenvärde. Erfarenheter i väntan på eller under en utbildning kan utveckla kompetens

stärka företagens konkurrenskraft genom bättre utbildade medarbetare. En rimlig fråga är

och ge värdefulla erfarenheter vilket i sin tur kan underlätta framtida etablering.

då hur väl utbildningssystemet lyckas med dessa viktiga uppgifter.
Den tredje och sista dimensionen som undersöks är relevans. De två förstanämnda begreppen utnyttjades systematiskt i bl a Ds 2000:58, men relevans var då bara en underkategori

Utbildningssystemets kvalitet, effektivitet och relevans

till kvalitet. Här har vi valt att behandla relevans som en egen dimension vid sidan av de

Syftet med denna förstudie är således att belysa ungas etablering på arbetsmarknaden och

övriga båda. Begreppet åsyftar utbildningars tillämpbarhet på arbetsmarknaden och det

företagens kompetensförsörjning utifrån perspektivet att utbildning är en central kompo-

framtida yrkeslivet, alltså användbarheten av kunskaper och färdigheter. För att undersöka

nent för båda dessa syften.

relevansen granskas samverkan mellan utbildning och näringsliv. Andra indikatorer på relevans hämtas från enkäter och undersökningar av hur företag bedömer utbildningssystemet

Den viktiga skillnaden mellan ungas och vuxnas arbetsmarknad är att ungdomar fortfarande

och hur detta motsvarar deras behov av kompetens.

befinner sig i en etableringsfas. I jämförelse med vuxna har unga således kortare arbets- och
yrkeserfarenhet, men å andra sidan en färskare och mer aktuell (skol)utbildning. Därför har

Dessa tre dimensioner – kvalitet, effektivitet och relevans – förklarar, vill vi hävda, hur väl

utbildningssystemet en avgörande betydelse för ungas etablering. Ur perspektivet kompe-

utbildningssystemet klarar av sitt uppdrag att underlätta etablering på arbetsmarknaden och

tensförsörjning, är utbildningsväsendet den kanske viktigaste, men dock inte den enda leve-

leverera kompetenta medarbetare till näringslivet. Fallerar systemet i endera eller flera av

rantören av kompetens.

dessa dimensioner blir resultaten av utbildningssatsningarna knappast de förväntade.

I rapporten kommer utbildningssystemet att analyseras utifrån tre dimensioner – kvalitet, ef-

I denna rapport har fokus lagts på hur väl utbildningssystemet levererar. Den aspekten är

fektivitet och relevans. Dessa är centrala för att kunna leverera kompetens till företagen och

dock inte den enda tänkbara. Flera andra viktiga alternativa förklaringar till den höga etable-

ge unga som genomgått utbildning möjlighet till etablering.

ringsåldern finns. En är arbetsmarknadens flexibilitet och regelverk, såsom anställningsskydd

12 – Inledning

Inledning – 13

och ingångslöner. Anställningsskyddet och striktheten i anställningslagarna tycks påverka

till andra områden i utbildningsväsendet. Rapporten avslutas därefter med ett kapitel där

ungdomars övergång från skola till arbetslivet. Flera jämförande länderstudier ger likaly-

undersökningen sammanfattas och slutsatser dras. I korta punkter diskuteras därefter några

dande resultat (van der Velden & Wolbers; 2003; Breen 2005; Wolbers 2007; Ryan 2001).

förslag på vad som kan göras för att åtgärda problemen. Återigen ska betonas att detta är en

Slutsatserna är att strikta regler kring anställningsskydd minskar möjligheterna att snabbt få

förstudie inför kommande, mer omfattande projekt och undersökningar.

arbete efter avslutad utbildning, men effekten modereras om utbildningssystemet lägger
tyngd vid specifikt yrkeskunnande och bryggor mellan skolor och företag.
Också välfärdsystemen kan påverka etableringen på arbetsmarknaden. I moderna välfärdsstater kan det finnas en obenägenhet att söka arbete och skaffa erforderlig kompetens för
att bli etablerad på arbetsmarknaden. Hög generositet i olika bidrags- och ersättningssystem
som inte är kopplade till krav eller sanktionsmöjligheter kan då bidra till utebliven eller försenad etablering. En tredje förklaring gäller ungas attityder till arbete. Här kan man peka på en
förskjutning mot mer post-materialistiska värderingar under senare decennier. Det handlar
om att människor i allt högre grad söker autonomi, självförverkligande och personlig tillfredsställelse snarare än materiell välfärd och rikedom samt fysisk trygghet. Därmed blir arbete i
sig och utbildning som syftar till arbete mindre prioriterat. Samtliga faktorer kan ha förklaringsvärde, men de behandlas inte vidare i rapporten utan kräver sina egna undersökningar.

Disposition
Efter detta inledande kapitel följer ett resonemang om kompetensens roll och betydelse.
Där undersöks vilka nya kompetenskrav som det moderna arbetslivet ställer samt hur kvalifikationskraven utvecklats över tid. Den viktiga frågan om ungas etablering och etableringsålderns utveckling redovisas i kapitel 3. Här görs också en distinktion mellan olika gruppers etableringsmönster. Slutligen diskuteras frågan om konsekvenserna för kompetensförsörjningen
till följd av en försenad eller utebliven etablering. I kapitel 4 läggs fokus på den viktigaste
anledningen till ungas försenade etablering nämligen den massiva utbyggnaden av utbildning som skett sedan 1990. Med utgångspunkt från expansionen ställs frågan hur utbildningssystemet har klarat av att hantera frågorna om kvalitet, effektivitet och relevans. Inte
minst granskas relevansen i olika utbildningar. Hur väl samverkar näringsliv och utbildningar,
tillägnar sig de studerande relevant kunskap och kan utbildningarna hantera företagens
kompetensbehov? I kapitel 5 anläggs ett perspektiv om incitament och information som
de två huvudkomponenterna för att förstå bristerna med kvalitet, effektivitet och relevans i
utbildningssystemet. Huvudtesen är då att avsaknad av vettiga incitament och korrekt lättillgänglig information orsakar problemen och leder till att problem på ett område spiller över
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2. Kompetensens strategiska
betydelse för tillväxten

FRÅGAN OM DEN EKONOMISKA TILLVÄXTENS BAKGRUND OCH DRIVKRAFTER har sina rötter

i den ekonomiska och samhällsvetenskapliga forskningens barndom. En vanlig uppdelning
är att skilja mellan tillväxt som följd av ökad produktivitet och tillväxt som följd av ökade
faktorinsatser, exempelvis arbetskraft eller råvaror. På lång sikt tycks det vara produktivitetsnivån som avgör tillväxttakten. Ökat antal arbetstimmar och fysiska investeringar tycks
förklara en mindre del av produktionsökningen medan humankapitalet står för ett större
bidrag (Abramowitz 1995).
Således är det humankapitalet som har hamnat i centrum för studier av produktivitetsutvecklingen under senare tid. Kunskaper, erfarenheter och färdigheter hos arbetskraften ger en
förmåga att kunna införa och använda ny teknik. Men därutöver främjar det också rörlighet
och omställning och bidrar därmed till att näringslivet kan ställa om i samband med omvärldsförändringar. Det är dock inte tillräckligt att ha en stabil försörjning av humankapital eller kompetens i ekonomin. Lika viktigt är allokeringen, att kompetens används på ett effektivt
sätt i företag och organisationer, och därmed ekonomin i stort.

Kompetensens dimensioner
Själva begreppet kompetens brukar ofta användas för att beskriva individens förmåga att
utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter (Bowin 2011). Området
innefattar således mycket mer än formell utbildning och kompetensnivån är därför mer
omfattande än utbildningsnivån.
En uppdelning kan göras i kompetensutveckling som sker i utbildningsinstitutioner, och utbild16 – Inledning
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ning eller kunskapsinhämtning som sker på själva arbetsplatsen. Kompetensutveckling kan också

Nya kompetenskrav

vara i form av kunskaper som går att läsa sig till och därtill sk. tyst kunskap som snarare förvär-

När det påpekas att framtidens arbetsmarknad kommer att kräva nya kompetenser och nya

vas genom erfarenheter och informella kontakter kollegor emellan. Kompetensutveckling kan

förmågor är detta något av en truism, alltså en självklar sanning. I takt med att teknik, mark-

finansieras av olika aktörer. Man kan också skilja mellan det som finansieras av det offentliga, av

nader och organisationer förändras ställs självfallet också andra och nya krav på personalen.

företagen eller arbetsgivaren och individens självfinansierade utbildning. Slutligen kan kom-

Icke desto mindre är det viktigt att kunna identifiera kompetensbehov som ligger längre

petensförsörjningen också delas upp i kunskaper, förmågor och färdigheter som är generella

framåt i tiden.

och sådana som är mer företagsspecifika, dvs. bundna till den arbetsplats man befinner sig på.
En viktig aspekt är att produktionsordningen och arbetsorganisationerna utsätts för en allt
Området personalutbildning eller on-the-job training är ett exempel på att dimensionerna är

starkare internationell konkurrens som gör det nödvändigt för företagen att ta till sig den

överlappande. Personalutbildning kan ju nämligen utföras både i företagens egen regi och

bäst anpassade tekniken och organisationsformerna för att överleva och utvecklas. Därför

inom utbildningsinstitutioner eller skolor. Finansieringen av personalutbildning brukar åligga

är det i de mest konkurrensutsatta delarna av ekonomin vi ser de första tecknen på det

företaget, men det kan också ske offentligt. Kompetensen som inhämtas kan även vara både

nya. Globaliseringen möjliggör en omfattande teknikspridning varigenom industriländerna

generell och företagsspecifik (Ericson 2004).

förlorar sitt traditionella kunskapsmonopol. Med hjälp av informationsteknik och dekomponering av produkterna i moduler kan produktionen koordineras från en plats över alltmer

I viss mån är olika typer av kompetens ersättnings- eller substituerbara. Så kallat kompen-

komplexa värdekedjor. Tillverkning och tillhörande industrinära tjänster kan därmed förläg-

serande lärande i arbetslivet (Grannas & Oscarsson 2001) innebär att individer kan kompen-

gas till olika platser varigenom man kan utnyttja skal- och kostnadsfördelar i allt högre grad

sera en bristande skolutbildning med lärande i arbetet, alltså erfarenhet samt genom kurser

(Eliasson 2007).

och utbildningar knutna till arbetsplatsen. Personer som då kan betraktas som underutbildade för sitt arbete kan därigenom kompensera för sin bristande utbildning genom erfarenhet

Konsekvenserna för kompetensförsörjningen är att omställningshastigheten i produktionen

på arbetsplatsen. Det betyder att underutbildade byter jobb mera sällan än överutbildade.

ökar och i och med att värdekedjorna bryts upp behövs fler människor för att samordna

Därigenom blir den kompetens som individen utvecklar på arbetsplatsen mer företagsspeci-

produktionen. Med detta blir arbetsuppgifterna mer otydligt definierade och föränderliga

fik och således svårare att utnyttja i en anställning på ett annat företag.

och måste i hög grad definieras av arbetstagaren på egen hand. Under ett arbetsliv blir man
därigenom konfronterad med en mer varierad produktionsmiljö där det krävs att man lyckas

Erfarenhet och färdigheter man tillägnar sig på jobbet kan också vara komplementära, dvs.

lära och lära om från tidigare yrkeserfarenheter (Eliasson 2007).

addera till redan befintliga kunskaper och färdigheter som man tillägnat sig i skolutbildningen. Mycket talar för att det krävs just kvalitet, effektivitet och relevans i utbildnings-

Ofta betonas att den nya ekonomin också är kunskapsintensiv. Till skillnad från det tradi-

systemet för att denna komplementaritet ska kunna uppstå. Komplementär kompetens är

tionella tayloristiska mer hierarkiska sättet att organisera arbetet så uppstår nya arbets-

även ett viktigt begrepp inom den litteratur som behandlar hur olika arbetsplatser kan skapa

organisationer som i allt högre grad är anpassade till de anställdas kompetens, kreativitet

dynamik och innovationer. Centralt är då att avståndet mellan befintlig och nytillkommen

och egna initiativ. Arbetsorganisationerna skulle också ställa större krav på mångsidighet

kunskap inte får vara för stort för att uppnå de positiva synergieffekterna (Cohen & Levinthal

och samarbete eftersom produktionen och arbetsmoment inte längre var specialiserade

1990; Nooteboom 2000). Det vanligaste måttet på kompetens är formell utbildning, men

och uppstyckade i mindre enheter. Ofta anses att kraven på arbetskraftens kvalifikationer

det måttet tar inte hänsyn till allt som sker efter avslutad utbildning. I denna rapport ses den

då riktas mot mer av generalister och mer allmän kompetens och snarare en förmåga till

formella utbildningen endast som en, om än central, plattform för vidareutveckling. Men den

anpassning. Därmed skulle personal med teoretisk utbildning och bred kompetens vara mer

formella utbildningen behöver således kompletteras med erfarenhet och utbildning under

användbar. Även de som traditionellt har arbetat manuellt i produktionen skulle då behöva

arbetslivet för att kunna utvecklas och inte tappa i värde (Ds 2000:49).

mer teoretiska kunskaper för att kunna hantera det större informationsflödet (Lundh 2010).
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En ofta uttalad uppfattning är att kvalifikationskraven stiger på arbetsmarknaden i takt med

bygger på att ny teknik, exempelvis informationsteknologi, kan ersätta arbetskraft i rutinar-

att ny teknik införs, med att arbetet organiseras annorlunda och som följd av globaliseringen

tade arbetsuppgifter, dvs. sådana som kan programmeras eller sönderdelas i mer repetitiva

(Acemoglu 2002; Lindbeck & Snower 2000; Feenstra & Hansson 2003). Fler människor får

moment. Likaså ökar efterfrågan på högkvalificerad arbetskraft som utför icke-rutinartade

högre kvalificerade uppgifter som kräver mer kunskap och fler färdigheter än tidigare. Detta

uppgifter vilka inte går att ersätta med datorer. Så långt liknar detta SBTC-ansatsen. Skillna-

sker tack vare att den nya tekniken kräver mer kunskap för att kunna utföra arbetsuppgifter-

den ligger i vad som händer med de minst kvalificerade jobben. Om dessa ofta manuella

na. De arbetsorganisatoriska förändringarna ger ett behov av bredare kunskaper när tayloris-

jobb i servicesektorn inte kan ersättas av datorer och maskiner på samma sätt behöver de

mens lösningar ersätts av mer integrerade holistiska organisationer. Globaliseringen påverkar

inte minska i antal. Tvärtom finns det skäl att tro att nya mer sofistikerade konsumtionsmöns-

på så sätt att den globala arbetsfördelningen av produktion omformas, varigenom mindre

ter som följd av ökade realinkomster snarast kommer att öka efterfrågan på manuell service.

kvalificerade jobb slås ut och försvinner till låglöneländer.

Även svenska undersökningar tyder på att det snarare har skett en polarisering av jobben
under de senaste årtiondena. Adermon & Gustavsson (2011) har resultat som visar att jobb

Teorin om den tekniska utvecklingens betydelse brukar ofta kallas för skill-biased technolo-

som fordrar rutinartade kvalifikationer minskar i omfattning. Jobb som däremot kräver icke-

gical change (SBTC), se Card & DiNardo (2002) och Berman & Bound & Machin (1998), ett

rutinartade kvalifikationer ökade kraftigt mellan 1990 och 2005, men däremot inte mellan

begrepp som myntades bland ekonomer på 1990-talet (Machin 1994). Ny teknik är kom-

1975 och 1990. Tesen om en polarisering av jobben under den allra senaste tiden stämmer

plementär gentemot högutbildade arbetstagare, men substitut gentemot lågutbildade. I

också med resultat från USA av Autor & Katz & Kearney (2008) där denna polarisering på-

takt med teknisk utveckling kommer därför jobb för lågutbildade att ersättas av datorer och

träffas under 1990- men inte 1980-talet. Detta resultat pekar på att 1990-talet, som ju var

maskiner medan högutbildade är de som utvecklar, programmerar och styr dessa komplexa

det årtionde då datoriseringen av många kontor och andra arbetsplatser på allvar tog fart,

maskiner och program (Machin 2001).

bidrog till att krympa antalet rutinartade jobb i mogna industriländer.
Data från Asplund et al (2011) som jämfört tre nordiska länder med USA pekar också på att

Kompetensbehovens faktiska utveckling

polariseringen är betydande i Finland, Norge och delvis i Sverige. Tack vare vår öppenhet för

Hur har då arbetets genomsnittliga kvalifikationsnivå utvecklats? Att undersöka kvalifika-

handel och exportberoende kan de nordiska länderna snarast förväntas vara mer utsatta i

tionskrav och behov av kompetens för att klara av sina arbetsuppgifter är inte lätt eftersom

och med att en viktig drivkraft tycks vara globaliseringen som då åstadkommer dessa struk-

jämförbarheten över branscher och yrken är liten. Systematiska empiriska analyser av dessa

turförändringar. Av de fyra undersökta länderna i diagram 1 hade samtliga, utom i viss mån

förändringar är således få, men av de studier som finns på svensk data finns ingen drama-

Sverige, ett och samma mönster. Sysselsättningstillväxten skedde i de båda yttre grupperna

tisk förändringstakt att notera. Utvecklingen mot ett arbetsliv med högre kvalifikationer och

med högt kvalificerade och avlönade jobb samt lågt kvalificerade och därmed lågt avlönade

arbetsinnehåll är långsam och sker i mindre skala än vad som ibland hävdas i debatten. På

jobb. Mellangruppen krympte dock i storlek eller ökade betydligt mindre, som i Sveriges fall.

längre sikt tycks en nivåhöjning ske där strukturomvandlingen i näringslivet, när branscher
och yrken med höga kvalifikationer växer i omfattning, bidrar. Inom de befintliga jobben är
kvalifikationsutvecklingen däremot måttlig. (Le Grand & Szulkin & Tåhlin 2001).
Samtidigt finns modern forskning som indikerar att det inte bara är de högst utan också de
lägst betalda – och därmed kvalificerade – jobben som tycks öka i omfattning. I såväl USA
(Autor & Dorn 2012), som i Storbritannien (Goos & Manning 2007) och övriga Europa (Goos
& Manning & Salomons 2009) finns data som tyder på att det snarare sker en polarisering
av arbetskraften dit de mest och minst kvalificerade jobben finns. Denna tes om polarisering
20 – Kompetensens strategiska betydelse för tillväxten
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Diagram 1. Sysselsättningstillväxt under senare tid för olika yrkesgrupper
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ATT ETABLERINGSÅLDERN HAR STIGIT I SVERIGE från dryga 20 till knappa 30 år är en utsaga

som har fått fäste i den allmänna debatten där partsföreträdare, politiker och forskare använder denna uppgift som slagträ. Men vad innebär det att etableringsåldern har stigit och vilka

-4

grupper är primärt påverkade.

-6

Etableringsåldern kan påverkas och har påverkats av ett flertal olika faktorer. När den allmänna värnplikten gradvis avskaffades under 1990- och 2000-talen kan man anta att eta-

Källa: Asplund et al (2011) Den undersökta perioden är 1997-2006 för Norge, 1999-2005 för Finland,
2001-2006 för Sverige och 1995-2005 för USA. Totalt är genomsnittet för dessa fyra länder.

bleringsåldern minskade som följd. När de tvååriga gymnasieutbildningarna blev treåriga
i början av 1990-talet ökade rimligen istället etableringsåldern. Dessa två politiska beslut
illustrerar att lagar och regler har stor påverkan på etableringen på arbetsmarknaden.

I och med att tidsperioden som illustrerades i diagram 1 är kort och mönstret med jobbpola-

Hur har etableringsåldern utvecklats?

risering inte tycks ha förekommit längre än sedan 1990, enligt befintlig forskning, finns det

Mycket talar för att övergången från skola till arbete har blivit längre och mer komplex under

anledning till viss försiktighet om slutsatserna. Om mönstret med polarisering istället för en

de senare decennierna. Ungdomar går under sin ungdomsperiod in och ut ur studier, arbetslöshet,

krympning av de lägst kvalificerade jobben, håller i sig får detta konsekvenser för vilken kom-

mer eller mindre tillfälliga arbeten, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och utlandsvistelser. Därmed

petens som kommer att behövas framledes. Jobb – och då kanske främst servicejobb – med

etablerar de sig allt senare på arbetsmarknaden, vilket också får konsekvenser för deras inkomster,

relativt sett låga kvalifikationskrav tycks inte försvinna utan snarare vara ett växande segment

karriärmöjligheter, etablering på bostadsmarknaden och familjebildning. Det som tidigare var

på en modern arbetsmarknad.

en kortare övergångstid är numer en utsträckt fas i livet (Furlong, et al 2003; Wolbers 2003).
Traditionellt har etableringsmönstret gått från fullgjord utbildning, till arbete och sedan bostad. Det finns dock ett flertal studier som visar på en ökad variation i etableringsmönstret,
och framförallt hos de yngre. Den ordning de olika faserna i etableringsprocessen kommer i
har blivit allt mer varierad (Hörnqvist 1994; Salonen 2003; Walther et al 2004).
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Vad beror den försenade och försvårade etableringen för just ungdomar på? Till ungdomars

ninkomsten för en 45-åring. Fördelen med det måttet framför SCB-definitionen är att indivi-

fördel på arbetsmarknaden talar det faktum att de har en mer aktuell och uppdaterad utbild-

der som jobbar mycket få timmar per vecka, och övrig tid gör annat, exkluderas. Nackdelen

ning i bagaget när de träder in på arbetsmarknaden. Å andra sidan har de mindre arbets-

med måttet är att vissa lågavlönade grupper som dock arbetar full tid riskerar att exkluderas.

livs- och yrkeserfarenheter och kan därför förväntas ha lägre produktivitet. Från företagens

Man kan alltså vara yrkesverksam hela livet, men om man aldrig når den satta årsinkomsten

perspektiv är det genomsnittligt högre risk att anställa en yngre arbetstagare. Om vi antar

räknas man inte som etablerad. Andra undersökningar har i sin tur kombinerat krav på sys-

att unga kan förväntas ha en lägre produktivitet på grund av bristande arbetslivs- och yrkes-

selsättning och lön.

erfarenhet och därtill vara en mer riskfylld satsning på grund av färre referenser, så skulle
lönerna behöva anpassas utifrån detta faktum. Därför kan man förvänta sig att fler unga blir

Alla de mått som används för att beskriva etableringsåldern visar liknande resultat. Etable-

visstids- och provanställda för att arbetsgivare ska kunna hantera den risken.

ringsåldern har stigit rejält. Under perioden 1990-2010 steg etableringsåldern, enligt SCB:s
definition, från 21 år 1990 till hela 28 år 2010. I ett mer långsiktigt perspektiv har debutåldern på arbetsmarknaden förskjutits dramatiskt uppåt, samtidigt som skillnaderna mellan

Olika sätt att mäta etableringsålder

män och kvinnor minskat avsevärt. Kvinnors etableringsålder har varierat mer än männens,

Med etableringsålder avses här den ålder då inträde och etablering på arbetsmarknaden

förmodligen beroende på större variation i både sysselsättning och studier under den aktu-

äger rum. Valet av etableringsmått är viktigt och anledningen till att flera olika mått används

ella perioden.

är att begreppet etablering är otydligt och svårt att fånga.
De olika metoderna för att mäta etableringsålder har alla sina för- och nackdelar. Inget enskilt mått är att betrakta som perfekt och inget mått är heller utan meriter. De faktorer som

Diagram 2. Etableringsåldern mellan 1987 och 2011

de olika måtten bygger på är främst sysselsättningsgrad i en årskull eller andelen som har en
lön över en viss nivå. Ett närliggande alternativ för att göra jämförelser över tid är att mäta
etableringsgraden för vissa åldersgrupper, till exempel i vilken utsträckning 25-åringar har

29

etablerat sig på arbetsmarknaden.

27
Det mest etablerade måttet som används är SCB:s, som definierar en årskull eller födelsekohort som etablerad när minst 75 procent av årskullen är sysselsatt (SCB 2002). Begreppet

25

inträdesålder, som ibland också används, definieras som den ålder vid vilken 50 procent av
en födelsekohort är sysselsatt. Just att SCB:s mått är det mest använda gör att flerdimensio-

23

nella (generationella och temporala) jämförelser, som är det intressanta i sammanhanget,
medges i större utsträckning. En brist med måttet är att man inte tar hänsyn till i vilken ut-
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sträckning en individ är sysselsatt, utan enbart till huruvida en individ arbetar eller ej. Likaså
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enligt den definitionen.

87

bör det poängteras att det räcker med att arbeta en timme i veckan för att vara sysselsatt

IFAU-rapporten ”Ungdomars och invandrares inträde på arbetsmarknaden 1985-2003”
(2007:18) definierar en individ som etablerad när årsinkomsten överstiger hälften av media24 – Ungdomars etablering på arbetsmarknaden
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Etableringsåldern ökade, som framgår av diagram 2, kraftigt under 1990-talet men har le-

Unga i arbetskraften

gat mer stabilt under 2000-talet. Uppdelat på olika grupper framträder dock ett intressant

Om vi tittar på arbetskraftsdeltagandet för tonåringar (15/16-19 år) och unga vuxna (20-24

mönster. Om man som, i diagram 3, delar upp unga efter utbildningsnivå: förgymnasial,

år) från 1960-talet och framåt så framgår de dramatiska förändringarna tydligt. Under 1960-

gymnasial och eftergymnasial är skillnaderna i etableringsålder avsevärda. I gruppen som

och 1970-talen hade män en betydligt högre andel etablerade på arbetsmarknaden, främst

endast fullgjort grundskolan (förgymnasial utbildning) är etableringsåldern kraftigt stigande

bland de något äldre ungdomarna. Likaså befann sig en avsevärd andel av tonåringarna i

under 2000-talet. Här når man upp till 75 procent i sysselsättning först i 40- eller t.o.m.

arbetskraften ända fram till 1990-talskrisen, men därefter har den gruppen blivit alltmer

50-årsåldern. Sysselsättningsgraden faller för 20-åringarna från nivåer kring 50 procent till

sällsynt. Bland tonåringarna har arbetskraftsdeltagandet sjunkit från omkring 60 procent i

nivåer kring 30 procent.

början av 1960-talet till under 50 procent från och med 1980-talets ingång och därefter till
strax över 30 procent i början av 2010-talet. För de äldre ungdomarna steg däremot arbets-

Bland dem som har gymnasial utbildningsnivå oavsett inriktning ligger sysselsättningsgraden

kraftsdeltagandet fram till 1990-talskrisen. Därefter sjönk den dramatiskt varpå en partiell

mer stabilt och följer då konjunkturvariationerna med ett dramatiskt fall under finanskrisen

återhämtning skedde under 2000-talet.

2008-10. De med eftergymnasial utbildningsnivå, vilket också inkluderar yrkes- och påbyggnadsutbildningar, är mindre känsliga för konjunkturerna och även här är sysselsättningsgraden relativt stabil under 2000-talet.

Diagram 4. Arbetskraftsdeltagande bland män och kvinnor, 15/16-19 år och 20-24 år,
1963-2011

Diagram 3. Etableringsåldern för olika utbildningsinriktningar mellan 2001 och 2011
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Utvecklingen i diagram 4 speglar i hög grad de betydande förändringar som skett i utbild-

Diagram 5. Ungdomsarbetslöshet 1976-2011

ningssystemen och i arbetsmarknadsläget för unga människor. Inledningsvis förlängdes
grundskolan för alla i början av 1960-talet från tidigare 6 eller 7 till 9 år. I början av 1970-ta-

30

let startade den nya integrerade eller sammanhållna gymnasieutbildningen i Sverige. Fackoch yrkesskolorna avvecklades och delar av deras kursutbud integrerades i de nya tvååriga

25
Arbetslöshet gamla
definitionen (16-24)

yrkesförberedande linjerna (Ds 2000:62). Under 1980-talet byggdes så gymnasieskolan ut
och omfattade uppemot 90 procent av en årskull i början av 1990-talet. Vid samma tid-

expanderade utbildningsplatserna, och därmed studentantalet kraftigt, i slutet av 1960-talet och därefter i en ytterligare våg under 1990- och 2000-talet då antalet studenter mer
än fördubblades.
Arbetsmarknadsläget för ungdomar försämrades också gradvis under 1970- och början av

Procent

vuxenutbildningen växte kraftigt i och med Kunskapslyftet. Inom den högre utbildningen

Arbetslöshet nya
definitionen (15-24)
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punkt byggdes också de tvååriga yrkesutbildningarna ut till treåriga och den kommunala
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betskraftsdeltagande kan dock spåras till 1990-talskrisen. Ungdomsarbetslösheten (16-24
erna.1 Samtidigt skedde andra samhälleliga processer som förändrade arbetskraftsdeltagandet. Alltfler kvinnor klev in på arbetsmarknaden under 1960- och 1970-talen. Unga kvinnor

Källa: SCB AKU.

valde att i allt högre grad skjuta upp barnafödandet och valde yrkesarbete och (högre) studier framför hemarbete (Schön 2000).

En samhällsförändring som påtagligt borde ha ökat arbetskraftsutbudet bland unga män och
sänkt etableringsåldern är den allmänna värnpliktens gradvisa borttagande under 1990- och
2000-talet. Värnpliktens påverkan på etableringsåldern och ungas sysselsättning minskade troligen från och med 1980-talet, och än mer från början och mitten på 1990-talet då endast
mellan 20 procent och 30 procent av åldersgruppen 19-åringar genomförde värnplikt. Från
och med år 2010 är värnplikten avskaffad och ingen genomgår längre denna utbildning.

Olika gruppers etableringsmönster
Överlag har ungas etableringsprocess blivit svårare. Fler unga står utanför arbetsmarknaden i 20-årsåldern, även då hänsyn tagits till de förlängda studietiderna. Vad finns det då
1

Glappet i serien (2005) illustrerar när definitionen av arbetslöshet förändrades till att även inklu-

dera studerande som söker jobb. Därtill förändrades åldersintervallet från 16 till 15 som lägsta
ålder. Den hypotetiska arbetslösheten är den arbetslöshet som skulle ha varit enligt den gamla
definitionen med en konstant skillnad.
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för mönster för vilka som etablerar respektive inte etablerar sig på arbetsmarknaden under
ungdomsåren? I stort sett samtliga som studerade på grundskolan har sedan 1980-talet gått
över till gymnasiestudier (Dahlgren 1985). Därför är de intressanta frågorna kopplade till hur
etableringen efter gymnasie- och högskoleutbildningar fungerar.
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Som bekant har andelen förvärvsarbetande och sysselsatta av befolkningen i åldrarna 16-

Diagram 6. Status 2005 fem år efter påbörjade studier

64 år minskat avsevärt sedan 1990. Detta delvis som en följd av utbildningsexpansionen
Icke fullföljt
gymnasieutbildning

eftersom fler i utbildning betyder färre i sysselsättning. Men sysselsättningsgraden har också

Fullföljt
gymnasieutbildning

minskat rejält bland dem med lägst utbildning, alltså förgymnasiala och icke avslutade gymnasiestudier. Inom den gruppen sjönk sysselsättningsgraden från strax under 70 till ca 50
procent i mitten av 1990-talet och den har inte återhämtat sig nämnvärt sedan dess. Även

38

för dem med gymnasieutbildning, men utan högskolestudier, föll sysselsättningsgraden kraftigt i början av 1990-talet, från 85 till 70 procent, men återhämtade sig hyggligt under

27
28

1990-talets senare hälft och under 2000-talet. En annan problematisk grupp när det gäller

32

17
47

Studier
Etablerad
Ej/svagt etablerad

sysselsättningsgrad är de som studerat mindre än två år i högre utbildning, och således inte
har examen eller fullgjord utbildning.

Källa: SCB.

När det gäller etableringen på arbetsmarknaden efter gymnasiet bör man skilja mellan de

Gymnasium och yrkeshögskola
Ungdomar med en avbruten gymnasie- eller grundskoleutbildning har föga förvånande sämre chanser till arbete och egen försörjning och deras övergångsproblem tycks förstärkas ju
längre tid de befunnit sig utanför både skola och arbetsliv (SOU 2003:92). År 2002 hade så
många som en fjärdedel av landets 20-åringar avbrutit en gymnasieutbildning varav flertalet
under det tredje året (SCB 2003; Murray 2007).
SCB (2007) påvisade att ungdomar utan fullgjort gymnasium löpte betydligt större risk att
inte etablera sig på arbetsmarknaden. Av de som påbörjat en gymnasieutbildning år 2000
men inte avslutat densamma 2005 befann sig nästan 4 av 10 i kategorierna svagt eller inte
alls etablerade. I jämförelse med gruppen som hade fullgjort gymnasium var skillnaderna påtagliga eftersom mer än dubbelt så många hade stora etableringsproblem. De som hade fullföljt gymnasieskolan uppvisade år 2005 en etableringsgrad på 44 procent, mot 26 procent
bland dem som inte slutfört studierna. Etableringsvägen för ungdomar som under lång tid
stått utanför arbetsmarknaden tycks i huvudsak gå via tillfälliga anställningar (SOU 2003:92;
Franzén & Kassman 2007).

studie- och yrkesförberedande programmen2, även om dessa blev mer likställda efter gymnasiereformen 1991–94 då alla program blev treåriga och högskoleförberedande. De yrkesförberedande programmen har generellt haft en större andel som hoppat av och avhoppen
ökade i omfattning i och med att yrkeslinjerna blev treåriga och högskoleförberedande efter
1991 (Hall 2009).
Efter fullgjord gymnasieutbildning har elever från studie- och yrkesförberedande program
olika vägar mot arbetsmarknaden. Året efter examen hade omkring hälften av eleverna från
de studieinriktade programmen börjat vid högskola/universitet, medan andelen i arbete var
omkring en tredjedel. Från de yrkesinriktade programmen gick nästan två tredjedelar ut i
arbetslivet, medan en femtedel befann sig i studier. Generellt var också en betydligt högre
andel från de yrkesinriktade programmen arbetslösa (SCB 2012b).
Av dem som tog examen läsåret 2006/7, oavsett studieinriktning, hade hälften varit arbetslösa någon gång sedan de avslutade sin utbildning. I denna grupp hade flertalet en arbetslöshetsperiod kortare än ett halvår, men så många som nästan 4 av 10 hade varit arbetslösa
2

Till de studieförberedande programmen hör Estetiska programmet, Naturvetenskapsprogram-

met, Samhällsvetenskapliga programmet, Teknikprogrammet och International Baccalurate. Till de
yrkesinriktade programmen hör Barn- och Fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Elprogrammet,
Energiprogrammet, Fordonsprogrammet, Handels- och Administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, Hotell- och Restaurangprogrammet, Industriprogrammet, Livsmedelsprogrammet,
Medieprogrammet, Naturbruksprogrammet och Omvårdnadsprogrammet.
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mer än ett halvår. Av hela populationen på ca 87.000 examinerade gymnasieelever från

upplever att arbetet överensstämmer med utbildningen. Detta är även dessa studenter som

2006/7 hade alltså hälften varit arbetslösa och uppskattningsvis 16.000 hade varit arbets-

i högst grad anger arbete som huvudsaklig sysselsättning året efter examen. De studenter

lösa ett halvår eller längre (SCB 2010b).

som i lägst grad upplever att deras arbete överensstämmer med utbildningen är de som har
studerat inom området säkerhetstjänster, och det är dessa som i lägst utsträckning arbetar

Betydande skillnader fanns också i utfallet beroende på vilket gymnasieprogram studenten

ett år efter examen (Myndigheten för yrkeshögskolan, 2011).

genomgått. SCB (2011) visade att etableringsgraden varierade kraftigt tre år efter gymnasieskolan. Allra sämst klarade sig elever från medie- och estetiska programmet där hela 20
procent av de utexaminerade hade en mycket svag ställning eller helt stod utanför arbets-

Universitets- och högskolestudenter

marknaden, samt andra studier, efter tre år. Andra undersökningar som Olofsson & Östh

Vad gäller etableringen från högskole- och universitetsstudier är det genomgående mönst-

(2007) samt LO (2004; 2007) gav också likalydande resultat, dvs. att andelen med låga lö-

ret, som vi återkommer till i rapporten, att svenska studenter etablerar sig sent. Främst bero-

neinkomster var stor och arbetsmarknadsframgången var liten från dessa båda utbildningar.

ende på att man börjar studera sent och tar lång tid på sig. Den huvudsakliga sysselsättning-

För övrigt är det också värt att notera att män generellt hade etablerat sig i betydligt högre

en tre år efter examen är dock arbete. Över 90 procent av dem examinerade 2006/07 hade

grad tre år efter examen än vad kvinnor hade gjort.

arbete under minst en timme och 82 procent hade arbete som dominerande sysselsättning.
Även här hade män högre etableringsgrad än kvinnor.

Björklund et al (2010) visar att det fanns stora skillnader mellan olika yrkesprogram och arbetsmarknadsframgång mätt i arbetsinkomst efter fullgjord utbildning, kontrollerat för kön

De som blivit examinerade från en språk- eller humaniorautbildning hade arbete i lägre grad

och grundskolebetyg, såväl på kort som på lång sikt. Traditionella yrkesprogram såsom bygg-

än andra. Bara 70 procent hade arbete eller företagande som huvudsaklig verksamhet tre år

och fordonsprogrammet faller bäst ut och därnäst program orienterade mot industrin såsom

efter sin examen. Betydligt fler utav dem befann sig i arbetslöshet, gjorde annat eller hade

el-, energi- och industriprogrammet. Sämst klarade sig media- och hantverksprogrammen

fortsatt att studera efter sin tidigare examen (SCB 2010, SCB 2012b).

vars elever har låga inkomster även sju år efter examen.
Omkring 9 av 10 bland de högskoleexaminerade hade jobb, helt eller delvis, inom det omMönstret med dramatiska skillnader i arbetsmarknadsframgång mellan olika program tycks

rådet de var utbildade för. Andelarna som hade ett arbete varierade dock mellan olika utbild-

vara återkommande och undersökningar från 2000-talets första år ger en liknande resultat.

ningsinriktningar. Lägst var andelarna bland högskoleexaminerade från humaniora och språk-

Fyra år efter slutförda studier på olika yrkesprogram hade program inom industri och vård

vetenskap där omkring en tredjedel av dem som examinerades 2006/7, och hade ett arbete,

en hög andel sysselsatta, hyggliga inkomster och många heltidsarbetande. Utbildningar som

var verksamma inom ett annat område än det som utbildningen var inriktad mot (SCB 2012b).

barn och fritid, media och estetik hade däremot bara hälften eller ännu färre utav sina tidigare elever i sysselsättning. De hade också lägre inkomster och många som endast jobbade
deltid kontinuerligt under 2000-talet (Mårtensson & Wennemo 2007; SCB 2011).

Unga som hamnar utanför
Störst etableringssvårigheter har de ungdomar som inte fullgör eller ens påbörjar en gymna-

För de som tagit en examen i kvalificerad yrkesutbildning eller har en yrkeshögskoleutbild-

sieutbildning. Gruppen unga som vare sig studerar eller arbetar brukar kallas ”unga utanför”

ning är chanserna att få ett jobb påfallande goda. Av de studenter som slutförde sin examen

och den gruppen ökade kraftigt under 1990-talskrisen och särskilt bland kvinnor. Efter en

under 2010 hade 86 procent ett jobb eller ett eget företag inom sex månader efter examen.

nedgång i början av 2000-talet har gruppen unga som står utanför ökat igen (Socialstyrelsen

Nästan hälften anger dessutom att deras arbete helt eller till största del överensstämde med

2010). Flera studier pekar på att det finns avsevärt högre risk att hamna utanför bland dem

utbildningen. De som har en examen inom något av områdena hälso- och sjukvård samt

som inte klarat av grundskolan eller inte har fullgjort gymnasiet. Denna nackdel är större

socialt arbete, eller inom samhällsbyggnad och byggteknik, är de som i störst utsträckning

för de äldre än för de yngre, oavsett kön, social bakgrund, boendeort, utländsk härkomst
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eller konjunktur (SOU 2003:92; Socialstyrelsen 2010). Den andra sidan av myntet är dock

för potentiella arbetsgivare utan att problemen som hör till etableringsåldern snarare borde

att goda skolprestationer i grundskolan tycks skydda barn och ungdomar som annars kunde

belasta individen och samhällsekonomin. Av olika skäl kan dock den höga etableringsåldern

kategoriseras som riskgrupper för att hamna utanför både jobb och studier (Socialstyrelsen

innebära svårigheter också för företagen.

2010).
Ett sådant är att etablering i 30-årsåldern minskar tiden för lärande på arbetsplatsen. En
Enligt SOU 2003:92 går det att urskilja en grupp ungdomar utan vare sig arbete eller utbild-

potentiell arbetsgivare kan förväntas ha mindre incitament att satsa på en nyutexaminerad

ning, som i början av 2000-talet storleksmässigt uppskattades till ca 25.000–30.000 per år.

28-åring än en 22-åring utan tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter. Ett annat pro-

Den gruppen innehöll alltså dem som varit utanför två år eller längre, alltså mycket påtagliga

blem är att etablering i 30-årsåldern riskerar att krocka med andra livsprojekt såsom famil-

etableringssvårigheter. Den viktigaste skillnaden mot andra i samma ålder är att gruppen

jebildning, vilket ger mindre tid och engagemang för den nyanställde. Slutligen kan man

som varit utanför i minst två år inte hade fullständiga grundskolebetyg i samma utsträckning

förvänta sig att relativt äldre nyanställda ställer högre krav på arbetsinnehåll och ersättningar

som genomsnittet. Denna grupp var alltså inte del av en ungdomskultur med långa (utlands)

– krav som en arbetsgivare kan ha svårt att leva upp till givet att den nyanställde ännu inte

resor och frivilligt jobbshoppande. Anmärkningsvärt är att mycket få av dem som hamnar

har erforderlig kompetens.

utanför mer permanent hittar tillbaks till reguljärt arbete via studier. Istället tycks etableringsvägen för dem som var utanför två år eller mer gå via tillfälliga anställningar och detta gäller
i synnerhet för de inaktiva 20–24-åringarna (SOU 2003:92).

Tappar man i kompetens av arbetslöshet?
Utebliven eller försenad etablering har också konsekvenser för individens möjlighet att vida-

Värt att notera från Skolverket (2002) är att andelen utan arbete efter fullgjord gymnasie-

reutveckla och behålla sin grundkompetens. Tidigare forskning om individer som befinner

utbildning tycks vara högst för dem som gjort s.k. otraditionella val till gymnasiet. Högst

sig utanför arbetsmarknaden har ofta pekat på att frånvaron påverkar framtida jobb- och

andel arbetslösa fanns bland några grupper, män och kvinnor som var i klar minoritet inom

inkomstmöjligheter negativt. Arbetslöshetens negativa konsekvenser har då också spelat

sina program. Allra högst, över 20 procent, var arbetslösheten för kvinnor som fullföljt in-

en viktig roll för bland annat teorierna om hysterisis och arbetslöshetens persistens (Phelps

dustriprogrammet tätt följda av de kvinnor som gått fordons- eller naturbruksprogrammet.

1972; Pissarides 1992; Blanchard & Summers 1986). Men frågan om varför arbetslösa per-

Bland männen var arbetslösheten högst för de män som fullföljt omvårdnadsprogrammet,

soner får lägre framtida löneinkomster och arbetsmarknadsutfall har två ingångar. Dels en

15 procent.

faktisk förlust av humankapital och färdigheter, dels att det kan vara en signaleringseffekt.
Således tror man då att potentiella arbetsgivare använder tidigare arbetslöshet som en ne-

Konsekvenser för kompetensförsörjningen av försvårad etablering

gativ signal vid beslut om anställning.

Konsekvenserna för en individ av att inte arbeta skiljer sig naturligtvis åt beroende på alternativet. Om en person går direkt från gymnasiet till en eftergymnasial utbildning som ger

Längre perioder av arbetslöshet bidrar till att det kan vara svårt att övertyga framtida arbets-

hög sannolikhet till anställning är detta knappast problematiskt, även om etableringen på

givare om vilken kompetens och kapacitet man förfogar över. Om arbetslöshet också leder

arbetsmarknaden fördröjs. Det vi däremot kan observera är ungdomar som efter avslutade

till faktiskt förlorad kompetens innebär det inte bara att individen går miste om framtida

gymnasiestudier har mycket svårt att få en första anställning, och/eller studerar i flera år

inkomster. Därtill går företag miste om deras kunskaper. Speciellt om de behöver hålla igen

med inriktningar som i låg utsträckning genererar den kunskap som arbetsgivare efterfrågar.

kapaciteten på grund av brist på kompetent personal.

Detta innebär kostnader för individen i termer av studielån och uteblivna inkomster under
en period. Kostnaderna för samhället uppkommer i form av att stora resurser läggs på utbild-

Resultaten från Edin & Gustavsson (2008) indikerar att man uppenbarligen förlorar kompe-

ning och uteblivna skatteintäkter, samt för företagen som mister potentiellt humankapital.

tens och förmågor vid utanförskap från arbetsmarknaden, i detta fall undersöktes läsförstå-

Man kan tycka att den höga etableringsåldern i sig inte skulle behöva ställa till bekymmer

else med fyra års mellanrum. Man presterar, kort uttryckt, sämre resultat på förmågan att för-
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stå och praktiskt använda skriftlig information efter att ha varit borta från arbetsmarknaden.
Ett år utanför arbetsmarknaden förflyttar individen nedåt i rangordningen och längre tider
leder till än större förluster i kompetens och lägre framtida lön.

4. Klarar utbildningssystemet
av kompetensförsörjningen?

Vad betyder det ifall man inte får arbete efter en fullgjord utbildning? På svenska data har
Nordström-Skans (2004) och Gartell (2009) undersökt detta fenomen. Nordström-Skans studerade i vilken utsträckning arbetslöshet i tonåren hade effekter på arbetsmarknadsutfall de
följande 10 åren. Resultaten visar att ungdomsarbetslöshet efter gymnasiet hade kraftiga
och långvariga effekter men att det avtog med tiden. Gartell (2009) visar att arbetslöshet efter examen från högskola eller universitet också hade ett negativt samband med den
framtida arbetsmarknadsframgången och att ju längre arbetslöshetsperioden var desto lägre
blev den framtida arbetsinkomsten. Individer som upplever arbetslöshet vid examen har i

UTBILDNINGSSYSTEMET ÄR EN AV DE VIKTIGA KOMPONENTERNA för att ge företagen tillgång

genomsnitt 30 procent lägre årlig arbetsinkomst fem år efter examen, jämfört med individer

till adekvat kompetens – om än inte den enda. Såväl gymnasieskolan som yrkes- och annan

som får ett arbete i samband med examen. Sambandet är nästan dubbelt så starkt som för

vidareutbildning samt högre utbildning spelar en viktig roll som bas för kompetensförsörj-

Nordström-Skans (2004) och avtar inte heller med tiden.

ningen på olika nivåer. Hur utbildningen utformas är naturligtvis också ytterst viktigt när det
gäller ungdomars möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Mot bakgrund av före-

En rimlig förklaring till detta är att arbetslösa förlorar värdefull kompetens, dels genom att

gående kapitel som diskuterade ungas etableringssvårigheter och stigande etableringsålder

de inte erhåller någon arbetslivserfarenhet eller on-the-jobtraining under den period de är

finns det all anledning att granska hur utbildningssystemen klarar av att leverera kompetens.

arbetslösa, dels eftersom de kan förlora vissa förmågor som de inhämtat under utbildningen

Här kommer aspekter av utbildningssystemet att granskas: dess kvalitet, effektivitet och re-

eftersom de inte kommer till användning efter examen. Gartells resultat stöds också av inter-

levans. Att befolkningen i Sverige är mer utbildad idag än, låt säga, år 1990 eller 1970 är

nationell forskning på området såsom Oreopoulos et al (2008) och OECDs sammanställning

tydligt. Frågan är dock om kompetensnivån har följt med utbildningsnivån, eller om det finns

på området (OECD 2009).

brister. Innan vi ger oss på den frågan ska dock en översiktlig bild av utbildningssystemets
expansion i Sverige under de senaste decennierna presenteras.

Avslutningsvis kan konstateras att den höjda etableringsåldern beror på att både tonåringar
och unga vuxna har haft en försenad etablering sedan 1990-talets inledning. Sämst var
utvecklingen för dem utan fullgjord utbildning, men även för dem som fullgjort gymnasium

Utbildningens expansion i Sverige

eller högskolestudier finns problem med försenad etablering.

En viktig förklaring till att etableringsåldern har stigit kraftigt är att fler och fler människor
utbildar sig allt längre. Avsevärda resurser läggs ned på utbildning varje år i Sverige och de

I nästa kapitel vänder vi blicken mot utbildningsväsendet och den kraftiga expansion som

direkta offentliga utgifterna för utbildning uppgick till 6,3 procent av BNP år 2008 vilket var

skett där. Detta är intressant av flera skäl. Dels för att expansionen kan förklara en betydande

en ökning från 6,0 procent år 1995. OECD-genomsnittet3 har under samma period stigit från

del av etableringsålderns ökning, dels för att expansionen syftade till att underlätta etable-

5,6 till 5,8 procent av BNP. Därutöver tycks det som att utgifterna för utbildning har fortsatt

ring och höja kompetensnivån i arbetskraften och göra dem mer anställningsbara. På flera

att öka, även som andel av BNB, fram till 2010. Sveriges nivå var dock inte exceptionellt

punkter finns det forskning och fakta som tyder på att utväxlingen av utbildningen inte är
den förväntade, utan att de kompetenser som efterfrågas i näringslivet inte förmår att gene-

3

OECD omfattar i denna jämförelse 27 av dess medlemsländer.

reras inom utbildningsväsendet.
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hög jämfört med våra nordiska grannländer där såväl Norge, Danmark och framförallt Island

Diagram 7. Antal högskolenybörjare efter kön 1986/87-2010/11

hade avsevärt högre utgifter för utbildning. Endast Finland hade lägre utgifter (OECD 2011).
De högre utgifterna i Sverige beror delvis på större satsningar på grundskolan där utgifterna
per elev är ungefär en fjärdedel av de totala utgifterna för utbildning medan OECD-snittet
var en femtedel. Resurserna har också ökat stadigt sedan mitten på 1990-talet. Mellan 1993
och 2007 har ökningen varit 8 procent per elev. Dock är det en mindre del av kostnaderna
för utbildning som verkligen går till skolans kärnverksamhet, dvs. undervisning, i Sverige jäm-
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I Sverige, såväl som i andra länder, har det skett en kraftig ökning av befolkningens utbilddet sammanlagda skol- och yrkesutbildningen varat för respondenterna ifråga. Mellan 1968
och den senast publicerade undersökningen år 2000 hade antalet år ökat med nära 50
procent, eller från 8,7 år till 12,7 år (Richardsson 2004).
Expansionen har främst skett vid landets universitet och högskolor där två vågor av expansion har stått för en betydande del av ökningen. Först och främst under 1960-talet då an-
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ningsnivå. I Levnadsnivåundersökningen har man sedan 1968 ställt frågan om hur många år

talet studerande växte från 36000 till 127000 mellan 1960 och 1970. Under den stora
högskolereformen 1977 vidgades högskolebegreppet och vissa tidigare icke-akademiska ut-

Källa: SCB Utbildning.

bildningar som sjuksköterskor och förskolelärare lades in under högskolorna. Därmed växte
studentantalet från ca 100000 till 150000 via denna förändrade klassificering. Nästa våg av
nya studenter kom under 1990- och 2000-talen då antalet registrerade steg från 203000

Som diagram 6 illustrerar så ökade antalet högskolenybörjare kraftigt från och med slutet

under läsåret 1990/91 till hela 441000 läsåret 2010/11. Under samma period steg antalet

av 1980-talet, men med speciellt kraftiga volymökningar omkring år 2000 och efter 2007,

nybörjare från 51000 till 105000 och antalet examina från 30000 till 70000 (Richardsson

med undantag för det senaste läsåret 2010/11. Därmed tycks inte högskolornas expansion

2004; SCB 2012).

ha något direkt samband med den höga (ungdoms)arbetslösheten under 1990-talets första

4

hälft. Expansionen har skett inom samtliga utbildningsinriktningar men med den största ökningen inom områden som humaniora och konst. Om man räknar på antalet examina mellan
läsåren 1993/94 och 2010/11 mer än fördubblades antalet högskoleexamina totalt medan
ökningen var hela 190 procent för humaniora och konstområdet.
Den absoluta huvuddelen av dem som påbörjade högskolestudier under 1990- och 2000-talen kom från studieförberedande program och linjer, trots att de treåriga yrkesprogrammen
Denna statistik är bruttoräknad, dvs. samtliga examensbevis är medräknade. En person kan såldes

sedan reformen 1991 gav samma högskolebehörighet. Även om de yrkesorienterade gym-

ta ut flera examensbevis under ett läsår. Antalet examina är alltså inte detsamma som antalet exa-

nasieelevernas andel i högskolestudier ökade kraftigt mellan 2001/02-2002/03 berodde

minerade personer.

det nästan enbart på det nya treåriga teknikprogrammet.

4

38 – Klarar utbildningssystemet av kompetensförsörjningen?

Klarar utbildningssystemet av kompetensförsörjningen? – 39

Diagram 8. Övergångsfrekvens till högskola inom tre år för avgångna från gymnasieskolans liner/program 1987/88-2006/07

Diagram 9: Utbildningsnivå i befolkningen mellan 25 år och 64 år mellan 1985 och 2010
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Källa: SCB Utbildning.

Källa: SCB Utbildningsregistret UREG.

I och med de demografiska förändringarna, dvs. att äldre mindre välutbildade generationer

Även med internationella mått mätt har svenskar en hög formell utbildningsnivå och denna

lämnar förvärvslivet, förändras arbetskraftens utbildningssammansättning. Diagram 8 visar

har alltså ökat kraftigt under de senaste två decennierna. Orsakerna till denna kraftiga expan-

utbildningsnivån för svenskar mellan 25 och 64 och synliggör den dramatiska utveckling som

sion ska vi inte fördjupa oss i, men dock nämna att utbildningsvalen har både ett element av

ägt rum. Så sent som 1985 hade nästan fyra av tio i arbetsför ålder inte ens gymnasieutbild-

konsumtion och investering. Å ena sidan är utbildning ett livsval som möjliggörs av välstånd

ning, bara 25 år senare var den andelen mindre än 15 procent. Likaledes hade bara 17 pro-

och en hög inkomstnivå. I annat fall finns inte resurser för att stora grupper människor ska

cent en eftergymnasial högskoleutbildning år 1985 och ett kvartsekel senare är den andelen

kunna utbilda sig. Å andra sidan kan man i likhet med Abramowitz (1995) poängtera att ut-

nästan fyra av tio. Proportionerna är alltså omvända 1985 jämfört med 2010. Likväl är den

bildning ger individer en förmåga att utveckla ny teknik och organisera arbetet mer effektivt

vanligaste utbildningsnivån fortfarande en tvåårig gymnasieutbildning, trots att denna utbild-

vilket ger en förutsättning för ökat välstånd. Centralt är att utbildning ger en potential för

ningsnivå inte längre finns inom gymnasieskolan sedan början av 1990-talet. År 2010 hade

nytt lärande och nya färdigheter som höjer tillväxtpotentialen i ekonomin (Olofsson 2007).

46 procent av befolkningen endast gymnasieutbildning och av dem hade flertalet tvåårigt

Flertalet av de satsningar som gjorts på utbildning under senare decennier har i varierande

gymnasium. Under ett år deltar så många som en miljon människor, i åldern 16–64, i någon

utsträckning motiverats med att utbildning är ett medel för att kunna bredda och fördjupa

form av reguljär utbildning vilket motsvarar 16 procent av den totala gruppen (SCB 2012).

arbetskraftens kunskaper och ge större möjlighet att vara anpassningsbar. Detta underlättar i
sin tur byten av arbetsuppgifter i takt med teknisk och organisatorisk utveckling. Avsikten är
att ge individen verktyg för att bli anställningsbar och företagen välutbildad arbetskraft som
kan höja tillväxttakten i näringslivet.
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Råder en överutbildning i Sverige?

deras studier. Böhlmark (2003) påpekar dock att en dålig matchning mellan utbildning och

Att kraven i arbetslivet har stigit i Sverige och andra mogna industriländer tycks vara fallet,

arbete dock är övergående, i takt med arbetslivserfarenhet kommer andelen överutbildade

även om förändringen inte ska överdrivas (Green 2006). Likaså har utbildningsnivån stigit för

att minska gradvis.

arbetstagarna. Frågan om kvalifikationskraven i arbetslivet matchar utbildningsnivån är dock
en intrikat fråga. Såväl påståendet att det råder överutbildning som att arbetskraften är un-

Flera andra studier pekar också på fenomenet med överutbildning i Sverige. Johansson &

derutbildad har röster i debatten. Anledningen kan vara att såväl arbetsuppgifternas kvalifika-

Katz (2007) undersökte över- och underutbildning under perioden 1993-2000. Resultaten

tionsnivå som arbetskraftens kompetens är svår att mäta och saknar vedertagna definitioner.

indikerar att andelen överutbildade hade ökat och att genomsnittet för perioden var 31

Följande redogörelse vittnar om att det råder en viss osäkerhet i hur resultaten ska bedömas.

procent överutbildade varav flertalet i jobb som inte krävde ens gymnasieutbildning. Åberg,
(1999, 2002) studerade också balansen mellan arbetskraftens utbildningsnivå och jobbens

Vissa hävdar att utbildningsnivån har stigit än mer än kraven i arbetslivet. Tåhlin (2007)

kvalifikationskrav och hur lågutbildade klarat sig på den nya arbetsmarknaden. Även hans

som forskat om överutbildningen pekar utifrån data från Levnadsnivåundersökningar 1974-

resultat visar att andelen jobb med låga kvalifikationskrav har minskat, men att förändringen

2000 på att individers genomsnittliga utbildningslängd har stigit i snabbare takt än jobbens

är långsam och har stannat av under 1990-talet. Åberg fann också att okvalificerade jobb i

genomsnittliga krav på utbildningslängd. LNU-undersökningarnas unika tidsserie mäter indi-

allt högre grad hade gått till individer med högre utbildning än jobbens krav.

vidernas skolgång och jobbens krav i antal skolår efter grundskolan. Av dessa data framgår
att de anställdas utbildningsnivå har stigit klart snabbare än jobbens kvalifikationskrav mellan

Men resultaten är inte självklara. Grannas & Oscarsson (2001) avsåg att kartlägga och jämföra

åren 1974 och 2000. Löntagare vars utbildningslängd överskred jobbets kvalifikationskrav

kvalifikationsnivån på arbetsuppgifter inom näringslivet med de sysselsattas utbildningsnivå

med minst två år definierades som överkvalificerade och vice versa. Med den definitionen

och undersökte perioden 1990-99. Deras resultat visar att matchningen mellan utbildning

har andelen anställda som är välmatchade med kvalifikationstiden minskat från 68 till 49

och jobb varken har blivit bättre eller sämre under 1990-talet. De totala andelarna under-

procent medan andelen överkvalificerade hade stigit från 17 till 36 procent. Andelen un-

och överutbildade, respektive adekvat utbildade inom näringslivet, är i princip oförändrade.

derkvalificerade hade däremot inte förändrats mer än marginellt. Resultatet har blivit att en

Sammansättningen bland de under- respektive överutbildade har dock förändrats. Det tycks

växande grupp på arbetsmarknaden är välutbildade personer (i utbildningsår räknat) som

främst vara bland dem som har en kortare högskoleutbildning som matchningen är svag.

har enkla jobb.

Åtskilliga med en kortare högskoleutbildning har antingen ett jobb som motsvarar gymnasiekompetens eller en längre högskoleutbildning. I gruppen som bara har genomgått grundsko-

Tåhlin (2007) pekar på att överutbildningen dock inte tycks bero på att de anställda är fel-

la är flertalet underutbildade, men den gruppen minskade stadigt under 1990-talet. Match-

matchade med sina jobb vad avser utbildningarnas inriktning. Matchningen tycks bäst inom

ningen av individens utbildningsnivå mot jobbens kvalifikationsnivå visar enligt Grannas &

teknik och vård och omsorgsarbeten och sämre bland samhällsvetare och humanister, men

Oscarsson (2001) att 35 procent av de sysselsatta är underutbildade för sina jobb, medan

förändringarna över tiden är små och kan inte förklara överutbildningen. De okvalificerade

en av tio är överutbildad.

jobben blir färre i ekonomin i stort men skillnaderna är betydande mellan olika sektorer. Nedbrutet på sektorsnivå så syns det att det är tillverkningsindustrin som har tappat okvalifice-

Vad säger då detta resonemang om över respektive- underutbildning i Sverige? Klart är att

rade jobb (netto) dramatiskt mellan 1974 och 2000. Minskningen inom vård- och omsorgs-

Sverige har genomgått ett stort kunskapslyft vad avser formell utbildning sedan 1990 och

sektorn är också stor, medan minskningen bland övriga tjänster såsom handel, restaurang,

data från den tidigare refererade OECD-studien om läsförståelse tyder också på att svensk-

och kommunikation är liten. Fortfarande är över en fjärdedel av det totala antalet jobb i

arna har stora och i många fall goda kunskaper och kompetenser. En ingång är då att fråga

Sverige lågkvalificerade och trenden går bara svagt nedåt givet hur tillgången på enkla jobb

sig varför inte den höga baskompetensen tillvaratas. Kan det bero på att Sverige har för få

ser ut i olika branscher. Också Böhlmark (2003) och Le Grand & Szulkin & Tåhlin (2004) har

sådana jobb och att vi av olika skäl inte har fått så många kunskapsintensiva jobb som man

nyttjat LNU och resultaten i riktning mot växande överutbildning i Sverige påträffas också i

kan förvänta sig. En annan förklaring kan vara att hög kompetens inte värderas speciellt
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högt och individen får därigenom inte tillräckligt starka incitament att hamna på rätt plats

har centrala prov. Detta gör att betygsnivåerna inte motsvarar faktiska kunskaper utan sna-

och nyttja sina kunskaper och förmågor. Eller är det Sveriges utbildningssystem som brister i

rare är ett resultat av en ökad konkurrenssituation för skolorna samt att löner och belönings-

kvalitet, effektivitet och relevans?

system är kopplade till resultaten i skolorna (Skolverket 2012b).
Resultaten vid centrala prov för årskurs 9 mellan 1998 och 2011 indikerar att matematik-

Kvalitet i utbildningssystemet

kunskaperna kan ha försämrats. Andelen som inte når upp till godkänt stiger, från omkring

När det gäller resultat som kan mätas utifrån utbildningarnas kvalitet finns huvudsakligen

10 till 20 procent. Andelen som inte når godkänt i svenska och engelska har däremot rört

två dimensioner att mäta. Först och främst hur utbildningskvaliteten står sig i relation till de

sig mycket lite (Skolverket 2012). Centrala prov har dock den olägenheten att de inte är

uppsatta målen för respektive utbildning, därtill hur kunskapsnivån står sig internationellt –

utformade för att mäta trend. Problem med jämförbarheten över tid finns således. Även om

hur svenska elever klarar sig i förhållande till elever från andra jämförbara länder. Att mäta

Skolverkets bedömning är att det inte finns några tydliga indikationer att prov och uppgifter

kvalitet, och inte minst då utveckling över tid, är dock en intrikat uppgift och därför finns ett

för matematik skulle ha förändrats på ett sätt som skulle minska kraven, finns det ändå skäl

visst mått av osäkerhet om vilka slutsatser man kan dra.

att vara försiktig med slutsatserna (Skolverket 2012b).
En annan indikator på hur kunskapsutvecklingen sett ut ges av den nationella utvärderingen

Fallande kunskapsnivåer inom grund- och gymnasieskola

NU2003 som är den mest omfattande utvärderingen av kunskapsnivån i svensk skola. Förde-

I Ds (2000:58) konstaterades det att resultaten för såväl grund- som gymnasieelever hade

len med NU är att de ger ett bättre underlag för att bedöma kunskaper över tid Jämförelser

försämrats påtagligt under 1990-talet, trots att omfattande resurser lades ned på denna

kan då framförallt göras med en tidigare nationell utvärdering som genomfördes 1992 och

form av utbildning. Kvalitetsbrister fanns på flera områden och de bristande kunskaperna på

i båda fallen deltog så många som ca 10 procent av landets elever. Resultaten visar på en

lägre nivåer kunde sedan fortplanta sig genom utbildningssystemet med förlängda studieti-

nedgång i matematikprestationerna i åk 9 mellan 1992 och 2003 och skillnaderna i resultat

der som följd. Bland resultaten märktes att ca 15 procent av eleverna lämnade grundskolan

mellan låg- och högpresterande elever tycks ha ökat över tid. Också inom naturvetenskap

utan att ha erforderliga kunskaper för vare sig gymnasiestudier eller arbetslivet. Gymnasie-

hade resultaten sjunkit mellan 1992 och 2003 och främst då i fysik och kemi. Även läsförstå-

skolan hade också kvalitetsbrister och där lämnade allt fler utbildningarna utan att ha fått

elsen tycks ha försämrats under samma period, medan resultaten i engelska är mer spretiga

behörighet för högre utbildning, omkring en tredjedel under läsåret 1998/99. För de yrkes-

och svårtolkade. Sammanfattningsvis tycks dock resultatnivån ha sjunkit inom flera områden

orienterade programmen fanns brister både vad gäller baskompetensen och färdigheter i de

(Skolverket 2004b; Skolverket 2009b; Skolverket 2012b).

respektive karaktärsämnena.
När det gäller de internationella jämförelserna bekräftas bilden av att kvaliteten i skolsysVad har då hänt sedan dess? Moderna studier av kvaliteten i grund- och gymnasieskolan och

temet sjunkit. Alltsedan 1960-talet har ett drygt 20-tal studier genomförts av IEA (Interna-

resultaten från centrala prov och utvärderingar signalerar att brister finns. Betygsnivåerna

tional Association for the Evaluation of Educational Achivement) och ytterligare ett antal

är ett sätt att mäta resultatutvecklingen och här har nivåerna stigit för såväl grund- som

studier av OECD. Tre områden har undersökts: läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

gymnasieskola sedan slutet av 1998 då det nuvarande meritbaserade systemet infördes. De

Att jämföra resultaten över tid är vanskligt eftersom såväl mätmetoder som urval av länder

målrelaterade betygen brister dock i jämförbarhet över tid och det finns god anledning att

och undersökta åldrar skiljer sig åt väsentligt över tid. Vissa prov, såsom TIMSS, är mer läro-

ifrågasätta den betygsutveckling som skett de senaste två decennierna.

plansbaserade, medan andra, såsom PISA, betonar kunskaper i vardagslivet.

En förklaring till detta som framförts är att betygsinflation råder i systemet och Skolverkets

Det övergripande mönstret är att Sverige klarade sig väl eller mycket väl i samtliga om-

egna studier indikerar att så troligen är fallet. Inflationen är som högst för ämnen som inte

råden fram till slutet av 1990-talet. Speciellt goda var resultaten i naturvetenskap, alltså
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över genomsnittet, medan matematikkunskaperna var svaga på grundskolenivå och starka

från vardagslivet. Sverige utmärkte sig också genom att ha högst baskompetens oavsett ut-

på gymnasiet. När det gällde läsförståelse presterade svenska elever väl på grundskolenivå,

bildningsnivå och hade dessutom mindre spridning i resultaten än övriga länder.

men genomsnittligt på gymnasienivå (Skolverket 2004). I internationella undersökningar har

Omkring 75 procent av den vuxna befolkningen i Sverige klarar av att läsa och tolka skriven

Sverige historiskt sett således hamnat mycket högt när det gäller naturvetenskap och därnäst

text samt göra beräkningar i vardagssituationer och bara 8 procent hade påtagliga svårig-

läsförståelse medan matematikkunskaperna var mer varierande.

heter. I flertalet övriga undersökta länder hade 15 procent eller fler påtagliga svårigheter
(OECD 2000). I Lindén & Kvarnström (1999) visade det sig att Sverige också hade högre

Dock tycks det som att resultaten har sjunkit under 2000-talet. De senaste undersökning-

baskompetens om man grupperar efter kategorierna: arbetslösa, studerande och sysselsatta.

arna (PISA 2003, 2006, 2009, PIRLS 2006 och TIMSS 2003, 2007) ger en nedslående bild.

I många fall hade de arbetslösa i Sverige högre kompetens än sysselsatta och studerande i

Det bör noteras att det finns vissa skillnader i resultaten från TIMSS och PISA där svenska

andra länder.

elever tycks nå bättre resultat i PISA-proven. Generellt uppvisar svenska elever en signifikant
försämring i jämförelse med andra länder. Från att vara över genomsnittet i flertalet under-

Diagram 10. Baskompetens utifrån OECD-studier 1994-1998

sökningar presterar svenska elever under 2000-talet likvärdigt ett genomsnittsland. När det
gäller naturvetenskap presterar de under genomsnittet i PISA 2009 och i matematik under
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kunskaper på de tre undersökta områdena. I absoluta mått har resultaten också försämrats
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en minskning som dock inte var signifikant (Skolverket 2003; 2006; 2009).
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tion (Fölster & Morin & Renstig 2009; Skolverket 2003b).

Hög genomsnittlig baskompetens i befolkningen
Hur ser det då ut med kompetenserna för hela befolkningen? I OECD-projektet International

Källa: Lindén & Kvarnström (1999).

Adult Literacy Survey (ILAS) som genomfördes 1994-98 visade att Sverige5 låg högst av de
deltagande 20 länderna när det gällde att läsa och förstå löpande text, tolka dokument och
göra beräkningar. Därefter placerade sig övriga nordiska länder som också hade en hög nivå
och jämn fördelning. Förmågan som testades – läskunnighet – handlade om att läsa och
förstå olika svåra texter och att kunna göra numeriska beräkningar utifrån problem hämtade
46 – Klarar utbildningssystemet av kompetensförsörjningen?

5

Här bör noteras att bortfallet i den svenska studien uppgick till 40 procent och även om bort-

fallsanalysen inte visade på några signifikanta skillnader mellan svarande och bortfall finns det ett
frågetecken för det stora bortfallet.
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I avsnittet om det råder överutbildning i Sverige eller inte diskuterades huruvida arbetskraf-

kar varje år svenska akademiska utbildningar utifrån olika kriterier, såsom samarbete med

ten i Sverige har högre eller lägre kvalifikationer än vad arbetsuppgifterna motiverar. Då

arbetslivet och studenternas möjlighet till att få ett (kvalificerat) jobb efter examen. Högsko-

noteras att sambandet mellan arbetsuppgifter och baskompetenser är dubbelriktat. Basfär-

leverket genomför just nu ett fyraårigt projekt för att undersöka hur väl 1600 akademiska

digheter i läsförståelse och matematik behövs i och underlättar förmågan att klara av mer

utbildningar uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna, samt hur väl

kunskapsintensiva jobb. Samtidigt förvärvas respektive bibehålls dessa kunskaper ofta just

studenternas studieresultat överensstämmer med de förväntade resultaten.

på arbetsplatser med mer komplexa arbetsuppgifter. OECD-undersökningen bekräftar också
detta dubbla samband mellan arbetsplatser och basfärdigheter. I det sammanhanget är det

Underlaget för Högskoleverkets granskningar är lärosätenas självvärderingar, studenternas

dock intressant att anställda i Sverige inte tycks utföra arbetsuppgifter som utnyttjar befint-

självständiga examensarbeten, enkäter till alumner samt studenternas uppfattning om utbild-

liga baskompetenser i högre grad än anställda i de andra undersökta länderna (OECD 2000;

ningens resultat i förhållande till målen i examensbeskrivningarna (Högskoleverket, 2012).

Ds 2000:49).

Hittills har nio olika ämnesområden med närliggande områden huvudområden granskats6.
Av de närmare 300 undersökta utbildningarna har knappt två tredjedelar fått mittenbetyget

En jämförelse mellan ILAS-studien som riktade sig till vuxna, och undersökningarna på

”hög kvalitet”, runt 15 procent har fått det högsta betyget ”mycket hög kvalitet” medan

skolelever i bl.a. PISA och TIMSS indikerar att Sverige hade ett gott utgångsläge i mitten

ungefär 21 procent blev underkända (Högskoleverket 2012). Jämfört med en liknande ut-

av 1990-talet. Därefter har utvecklingen varit bekymmersam under 10-15 år och detta

värdering av Högskoleverket 2001–2006 av 1700 akademiska utbildningar fick då runt tio

bekräftas också av nationella kunskapsundersökningar. Även om stora delar av arbetskraften

procent sin examensrätt ifrågasatt.

rimligen fortfarande har hög baskompetens finns en påtaglig risk att Sverige har tappat mark
när det gäller arbetskraftens baskvalifikationer. På vilket sätt kan man då anta att de kun-

De problemområden som iakttogs var i princip desamma oberoende utav vilket ämne el-

skaper och färdigheter som ska inhämtas i grund- och gymnasieskolan påverkar ungdomars

ler vilken utbildning som utvärderades. Den vanligaste kritiken var att utbildningsmiljön var

etablering? Ett rimligt antagande är att de som underpresterar i grund- och gymnasieskola

för liten och splittrad, brist på kreativitet samt att lärarkompetens var för låg. Det framkom

har mycket större risk att hoppa av eller inte få fullständiga betyg. Här läggs grunden till

även kritik mot att relationen mellan grundutbildning och forskning uppfattades som luddig

gruppen unga som blir inaktiva.

och att progressionen i utbildningen kom in på ett för sent stadium. Bristen på ekonomiska
resurser samt ett ökat antal studenter ledde även till färre undervisningstimmar samt gjorde

Vi kan således konstatera att kunskapsmätningarna i flera av de viktigaste ämnena ger

att lärarkåren var hårt belastad. Överlag var dock resultaten positiva och utifrån ett interna-

mycket oroande signaler. Jämfört med andra liknande länder tycks svenska elevers läsförstå-

tionellt perspektiv höll den svenska högre utbildningen god kvalitet. Det är då värt att no-

else, matematikkunskaper och kunskaper i naturkunskap falla sedan, åtminstone, slutet av

tera att den nuvarande granskningen hittills indikerar på större kvalitetsproblem än tidigare

1990-talet. Spridningen i resultat mellan olika elever tycks också öka kontinuerligt och alar-

(Högskoleverket 2007; 2012).

merande är att en så stor andel är mycket lågpresterande. Detta innebär att övergången till
gymnasiestudier försvåras eller förhindras och som resultaten i kommande avsnitt indikerar

Vad gäller övergången till arbetslivet, visade Svenskt Näringslivs i sin senaste studie att 82

hämmar detta också effektiviteten i utbildningssystemet.

procent av de examinerade 2010/11 var sysselsatta sex till tolv månader efter avslutade
studier (Svenskt Näringsliv 2012). Lättast att få ett arbete hade de som studerat inom området vård och omsorg, medan de som läst naturvetenskap respektive humaniora och teo-

Kvalitet i den eftergymnasiala utbildningen
För att få en indikation av hur hög kvaliteten på de eftergymnasiala utbildningarna är, kan
man dels undersöka hur bra det går för studenterna efter avslutad utbildning, dels granska
hur väl utbildningarna klarar av de kvalitetskrav som ställs på dem. Svenskt Näringsliv ran48 – Klarar utbildningssystemet av kompetensförsörjningen?
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De hittills undersökta ämnena är arbetsvetenskap, ekonomisk historia, företagsekonomi, geove-

tenskap och kulturgeografi, journalistik, kognitionsvetenskap och kognitiv neurovetenskap, medieoch kommunikationsvetenskap, nationalekonomi, psykologi.
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logi hade svårare. I genomsnitt hade 67 procent ett kvalificerat jobb, alltså ett arbete som

Examens- och inträdesåldern internationellt och historiskt

motsvarade deras kompetenser. På både grund- och avancerad nivå var det enklast att få

Man kan i likhet med bilagan till LU 2011 lyfta fram två faktorer som är värda att uppmärk-

ett kvalificerat jobb inom områdena vård och omsorg samt inom medicin och odontologi,

samma när det gäller den svenska examensåldern. Bland OECD-länderna har Sverige den

medan det var svårast för de som avlagt examen i humaniora och teologi.

tredje högsta åldern för inträdande studenter, bara Island och Israel har äldre studenter som
påbörjar sin utbildning. Statistik från OECD visar att svenska studenter år 2009 var i genom-

Effektivitet i utbildningssystemet

snitt 22,1 år när studierna inleddes. Genomsnittet för OECD låg då på 20,5 år – en skillnad
på ett och ett halvt år. Av hela årskullen är det mellan 40 och 50 procent som påbörjar högre

Effektiviteten i utbildningssystemet handlar om vägen genom skola och utbildningar. Ju kro-

studier innan de fyllt 25, men färre än hälften av dessa påbörjar studierna inom ett år efter

kigare väg man tar och därmed längre tid som åtgår, desto lägre blir effektiviteten i syste-

gymnasieavgången (Holmlund et al 2006).

met. Som vi varit inne på påverkas effektiviteten av kvaliteten på lägre nivåer i systemet.
Brister kvaliteten leder detta nästan ofelbart till omvägar och förseningar och därmed till

Diagram 11. Genomsnittlig ålder för nybörjare vid högre utbildning (tertiary A) år 2009

högre ålder för etablering på arbetsmarknaden. Alla slags förseningar är nu inte av ondo utan
yrkeserfarenheter eller erfarenheter från studier i andra länder kan vara värdefullt för möjligheten att utveckla sin kompetens och därmed framtida jobbmöjligheter (Ds 2000:58).
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Varför studerar svenska studenter längre än andra?
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Medelåldern för svenskar som tar examen från universitet och högskolor är omkring 29 år.

20

Det är en högre examensålder än alla OECD-länder utom två. Studenterna påbörjar också

19

livsprojekt såsom familjebildning. En sänkt examensålder och därmed inträde på arbetsmarknaden skulle därför vara ett sätt att underlätta företagens kompetensförsörjning.
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sina studier sent. Genomsnittsåldern på drygt 21 år är också bland de högsta inom OECD-

Källa: Eurostat.

Vad är då orsakerna till att genomsnittsåldern för svenska ungdomar är så pass hög? Kompo-

Medelåldern för svenska studenter var dock avsevärt högre än vad som kan förklaras av

nenterna i förklaringen är två: ungdomar inleder studierna senare och tillbringar längre tid i

skillnaderna i inträdesåldern. Svenska studenters medianålder låg år 2009 på 25,3 år medan

studier i Sverige jämfört med flertalet andra länder. Däremot finns inte samma belägg för att

genomsnittet för EU27 låg på 22,1 år. Dessa skillnader tycks inte ha uppstått under det

studenter inte får jobb efter utbildningen. Avståndet mellan Sverige och andra länder, när

senaste decenniet utan stora differenser förelåg redan i slutet av 1990-talet. Men medan

det gäller examinationsålder, tycks inte heller bli mindre utan snarare vidgas över tid.

genomsnittsåldern för svenska studenter steg med nästan ett helt år mellan 1998 och 2009
steg genomsnittsåldern inom EU27 bara marginellt.
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Diagram 12. Examensålder från högre utbildning år 2009 för OECD-länderna

under 1960- och 1970-talen och en förklaring kan vara den kraftigt växande studenttillströmningen och inflödet av nya grupper. De äldre nybörjarna som var fåtaliga 1960 blev
gradvis många fler och hade dessutom väsentligt lägre examensfrekvens. Men även de yngre

31

studenternas genomströmning försämrades (SCB 1985). Efter högskolereformen 1977, då
all eftergymnasial utbildning samlades i högskolorna och utbildningen gavs i form av utbild-

29

ningslinjer som skulle leda fram till specifika yrken eller yrkesområden, torde genomströmningen ha ökat. Med 1993 års reform då det centralt reglerade linjesystemet avskaffades

27

och kurser, som organiserades i program för yrkesutbildningar, blev dominerande i högsko25

leväsendet fanns två typer av examina: generella och yrkesexamina (Högskoleverket 2009).
Examensfrekvens tycks då vara det mått som bäst lämpar sig för att beskriva genomström-

23

ning i utbildningar som leder fram till en examen i s.k. legitimationsyrken av typen sjuksköterska. Anmärkningsvärt är att skillnaderna mellan examensfrekvens mellan olika utbildningar

21

varierar kraftigt. Enligt Högskoleverket (2009) var skillnaderna mellan olika yrkesexamensprogram så stor som mellan 37 och 91 procent. Generellt hade utbildningar som leder fram

19

till legitimationsyrken en högre examensfrekvens än andra.

17
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Källa: Eurostat, egna beräkningar.

SCB:s och Högskoleverkets data och sammanställningar. Generellt gäller att studenter på
fristående kurser som siktar på en generell examen har betydligt lägre examensfrekvens än
de på yrkesexamensprogram, delvis beroende på att studentgrupperna skiljer sig åt i avsikt
med studierna. Av dem på yrkesexamensprogram hade utbildningar som ledde fram till legitimationsyrken en högre examinationsfrekvens än övriga. Kvinnor hade oavsett utbildningsinriktning en högre examensfrekvens och poängproduktion (SOU 2004:29, Högskoleverket

Också vad gäller examensåldern skiljer sig Sverige från övriga. Även Island och Finland hade

2009).

en hög examinationsålder för universitetsstudier så de nordiska länderna bildar en gemensam grupp på den övre delen av fördelningen. Skillnaden mellan examinationsåldern för

När det gäller utbildningarnas inriktning hade yrken inom hälso- och sjukvården generellt

svenska studenter och ett urval OECD-länder var omkring 3 år, drygt 26 år gentemot drygt

hög examinationsfrekvens (över 80 procent) enligt Högskoleverket (2009). Flertalet av

29 år. Detta innebär att svenska studenter också tar längre tid på sig att klara och avsluta

dessa var också legitimationsyrken. Bland de yrken som låg lägre än 70 procent fanns flera av

sina studier. I korthet tar en genomsnittlig student sex år på sig att genomföra en utbildning

de antalsmässigt största utbildningarna såsom lärare, högskoleingenjörer och civilingenjörer.

som omfattar fyra år.

Speciellt högskoleingenjörsutbildningarna hade ytterst låga andelar, endast 37 procent examinerade i ”rätt” tid.

Genomströmning i utbildningssystemet

Nu ska inte dessa siffror tas till intäkt för att, exempelvis, högskoleingenjörer har extremt låg

Genomströmningen i högre utbildning har mätts på ungefär samma sätt sedan mätningarna

genomströmning. Tvärtom finns det flera faktorer som nyanserar bilden. För det första beror

inleddes på 1960-talet. I ett historiskt perspektiv så försämrades genomströmningen kraftigt

de långa studietiderna delvis på att studenterna inte är registrerade under examenstermi-
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nen och således återvänder till programmet för att ta ut sitt examensbevis. För det andra

Prognoserna från SCB om framtida arbetskraftsbehov signalerar också att med nuvarande

förekommer det att högskoleingenjörsstudenter tar ut annan examen såsom en teknisk kan-

sökmönster till olika utbildningar kommer stora under- eller överskott att finnas i flertalet

didatexamen. Högskoleverket hävdar därför att statistiken tycks underskatta effektiviteten i

utbildningsinriktningar. Således kommer det att finnas ett stort underskott på arbetskraft

den högre utbildningen (Högskoleverket 2009; 2010).

inom teknik, tillverkning, vård och omsorg och omvänt ett stort överskott inom humaniora
och konst (Fölster & Kreichbergs & Sahlén 2011).

En viktig anledning till den låga genomströmningen i den högre utbildningen är avhopp och
studieavbrott, men även i detta fall bör dock statistiken tolkas med försiktighet. Orsakerna

Vi kan således konstatera att utbildningssystemet tycks ha problem med att matcha utbild-

till studieavbrotten tycks huvudsakligen ligga i själva utbildningen, hela två tredjedelar av

ningsinriktningar mot den framtida arbetsmarknaden. Delvis för att dimensioneringen av

avhopparna anger det som orsak. Anmärkningsvärt är att 3 av 10 av de som avbrutit en ut-

utbildningar inte anpassas till arbetsmarknadens krav, delvis för att sökandetrycket mot vissa

bildning mot yrkesexamen angav att ”utbildningen hade fel inriktning” och lika många hade

utbildningar är för lågt för att kunna matcha efterfrågan.

svårt att klara sin utbildning (Högskoleverket 2010). Här finns det skäl att peka på studie- och
yrkesvägledningens viktiga roll för att skicka rätt signaler till de sökande.

Relevans i utbildningssystemet
Vad avser relevansen, dvs. om utbildningen är användbar och anpassad för arbetslivet, så är

Bristande koppling mellan utbildningsval och framtida arbetskraftsbehov

den svårare att utvärdera och jämföra. I viss mån är man hänvisad till indirekta indikatorer

Utmaningen för utbildningssystemet är att både kunna matcha utbildningarnas inriktning

vi också mäta och jämföra hur involverade näringsliv och företag är i olika utbildningar och

med det framtida behovet av kompetent arbetskraft och dessutom dess omfattning. När

rimligen är detta en indikator på relevansen för framtida arbetsliv. Inledningsvis ges dock en

efterfrågan på t.ex. veterinärer minskar så bör också tillströmningen av veterinärstuderande

bild av den svenska utbildningsmodellen med avseende på dess koppling till och relevans

minska. Ett sätt att åstadkomma detta är genom information om arbetsmarknadsläget och

för arbetslivet.

såsom företagens uppfattning om hur utbildningarna är anpassade för arbetslivet. Därtill kan

prognoser över framtida arbetskraftsefterfrågan. Om informationsflödet fungerar ger det en
möjlighet för utbildningsanordnare att minska volymen på utbildningarna och för studenter
att avstå från att söka. Hur ser det då ut vad gäller efterfrågan på och tillströmningen till

Yrkesutbildningen avlägsnar sig från näringsliv och företag

högskoleutbildningar samt utflödet till arbetsmarknaden?

Länge hade det svenska utbildningssystemet vissa inslag av det tyska s.k. duala systemet
med näringslivsförankring och separata institutioner för teoretisk och praktisk utbildning.

SCB:s årliga enkätundersökning Arbetskraftsbarometern har redovisat detta och indikerar

Yrkesutbildning gavs i form av lärlingsutbildning i privata företag parallellt med de offentliga

att vissa utbildningar har en påtaglig obalans i efterfrågan och faktiskt söktryck till utbild-

skolorna för yrkesutbildning. Från och med omkring 1950 omorienterades yrkesutbildningen

ningarna. Under nästan hela perioden 1997-2009 rådde brist på civilingenjörer och dessa

gradvis varvid organisering och finansiering sköttes offentligt medan utbildningens utform-

spåddes ljusa framtidsmöjligheter enligt arbetsgivarna. Trots detta har antalet sökande till

ning fortsatte att influeras av parterna. Elevvolymerna som genomgick yrkesutbildning växte

civilingenjörsutbildningar inte ökat generellt, utan tvärtemot så har antalet förstahandssö-

därmed. I första hand skedde expansionen inom kommunala yrkesskolor och verkstadsskolor

kande till vissa inriktningar istället minskat. För sjukgymnaster har bilden i stort sett varit den

och inte genom lärlingsutbildning i företagens regi.

motsatta under samma period, alltså dåliga framtidsutsikter men ett högt sökandetryck. För
andra utbildningar har tillgången på nyutexaminerade varit god och i balans med arbets-

Det stora steget i denna process togs när yrkesskoleundervisningen integrerades med an-

kraftsbehovet. Sammanfattningsvis är bilden av hur efterfrågan på och tillströmningen till

nan utbildning i det nya linjegymnasiet vid början av 1970-talet. Det teoretiska innehållet

högskoleutbildningar matchar varandra blandad (SCB 2010c).

ökade då i förhållande till färdighetsämnena. Därmed förlades den praktiskt inriktade delen
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av utbildningen till skolan istället för hos företagen och yrkesutbildningen blev på så sätt

rekta länkar mellan utbildningar och arbetsgivare. Större tyngd vid specifikt yrkeskunnande

”förskolad”. Med 1991-års gymnasiereform blev yrkesprogrammen också högskoleförbere-

och bryggor mellan skolor och företag leder generellt till en enklare etablering eftersom det

dande och därmed förstärktes de teoretiska inslagen i undervisningen. Å andra sidan innebar

sänder en mycket tydlig signal till potentiella arbetsgivare om produktiviteten hos någon

reformen också en större företagsanknytning genom att viss del av utbildningen, 15 veckor,

som söker anställning (Müller & Shavit 1998; Breen 2005).

skulle förläggs till en arbetsplats (Olofsson 2005; Olofsson 2010; Skolverket 1998).
Vi vänder nu blicken mot några aspekter av utbildningarnas relevans, dvs. användbarhet och
I svensk utbildningspolitik har det alltsedan 1970-talet funnits en tydlig ambition att få yr-

anpassning för arbetslivet. Frågorna som ställs är; om samverkan finns och fungerar mellan

kesutbildningarna att passa in i samma mall som den teoretiska utbildningen. Innan yrkes-

näringsliv och utbildning, om kunskaperna från den högre utbildningen är relevanta för nä-

utbildningen blev en del av gymnasieskolan varierade längden på yrkesskolans utbildningar

ringslivets behov och slutligen om utbildningssystemet kan tillgodose företagens behov av

från några veckor till flera år. Efter denna reform blev utbildningarna tvååriga, för att sedan

kompetens.

förlängas till tre år. Yrkesutbildningen på gymnasial nivå har generellt haft avsevärt svagare
arbets- och näringslivsanknytning jämfört med länder som exempelvis Tyskland, Danmark
och Schweiz som har lärlingssystem. Utbildningarnas innehåll har gradvis breddats och blivit

Fungerar samverkan mellan näringsliv och utbildning?

mindre yrkesspecifika och i allt högre grad mer allmänteoretiska (Olofsson 2010; Olofsson

Det finns en flora av organ och program för att initiera eller fördjupa samverkan mellan

2012).

företag/näringsliv och utbildning. Inom universitet och högskoleväsendet finns samverkan
såväl om hur utbildningarna ska organiseras och genomföras som samverkan i själva utbild-

Inom den kommunala vuxenutbildningen som organiserades vid slutet av 1960-talet fanns

ningarna. På exempelvis Högskolan Kristianstad och Högskolan Väst förekommer betydande

inledningsvis en hög grad av yrkesinriktade kurser och påbyggnadsutbildningar, men sedan

inslag av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vilket innebär att teori och praktik integreras

1990-talet har denna alltmer kommit att omfatta ren gymnasieutbildning (Richardsson 2004).

och studenten får sin utbildning delvis förlagd på en arbetsplats. Dessvärre finns ingen utvär-

Inom den kommunala vuxenutbildningen skedde en kraftig omsvängning från ambitionen att

dering ännu av hur studenternas arbetsmarknadschanser påverkas.

tillgodose behoven hos en studiebegåvad grupp till en princip om utbildning efter behov och
att kompensera åsidosatta grupper. De kompetensinriktade ambitionerna skuffades därmed

Teknikcollege är en variant som innebär en nationell kvalitetsstämpel med tio kriterier. Tan-

åt sidan. Nästa stora omvälvning för den kommunala vuxenutbildningen blev Kunskapslyftet

ken är att skolor och företag ska samarbeta med varandra och utforma utbildningarna till-

under 1990-talet som innebar en massiv utbyggnad av vuxenutbildningen i syfte att ge gym-

sammans. Speciella företagsgymnasier av företag som exempelvis PEAB, Scania, Volvo, och

nasieutbildning åt i första hand lägre utbildade arbetslösa efter 1990-talskrisen.

Astra Zeneca är en annan form av samverkan där företag startat friskolor. Ett skäl kan vara att
företagsgymnasierna snabbare kan anpassa undervisningen till förändringarna på arbetsmark-

Generellt tycks alltså Sverige ha haft mindre inslag av färdighetsträning och större tyngd har

naden och ge en tydligare integration mellan den teoretiska utbildningen och den praktiska

lagts vid teoretiskt högskoleförberedande studier. Perspektivet har varit att den gemensam-

tillämpningen av kunskaperna (Kvarntorp 2012; Olofsson 2007; Olofsson & Panican 2012).

ma utbildningen ska vara bred och generell och strävan har varit att undvika differentiering
av elever. Motivet har då varit att undvika återvändsgränder i systemet som inte kan leda

När det gäller samverkan mellan utbildning och företag finns många olika dimensioner att mäta

vidare till nya nivåer (Abrahamsson & Wikström 2007).

och olika aktörer att tillfråga om inställningen till och resultatet av samverkan. Generellt brukar
samverkan mellan företag, näringsliv och utbildning vara högt efterfrågat och eftertraktat. Det

Från forskningen vet vi att två av de faktorer som spelar störst roll för etableringen på ar-

är nästan alltid något som såväl studenter, elever, lärare och näringsliv brukar lyfta fram som en

betsmarknaden för unga efter avslutad utbildning är i vilken grad som utbildningarna har

väsentlig framgångsfaktor. Drivkraften från företagens sida beskrivs av Plewa & Quester (2007)

medfört specifika snarare än generella kompetenser och i vilken utsträckning det finns di-

som tillgången till kunskap, kompetens och teknologi som annars inte finns på företaget.
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Flera större undersökningar av samverkan mellan utbildningar och näringsliv finns. Rekryte-

Får man relevanta kunskaper från utbildningssystemet?

ringsenkäten (2012) från Svenskt Näringsliv gav ett gott resultat när det gäller företagens

När det gäller studier av hur avnämarna, dvs. mottagarna till unga som kommer från gymna-

bedömning på om samverkan med utbildningarna fungerade bra. Visserligen var det bara

sium eller eftergymnasial utbildning, värderar utbildningar finns också flera undersökningar

knappt hälften av de tillfrågade företagen som hade samverkan, men av dessa tyckte en

av främst olika arbetsgivarorganisationer. Industriförbundet (1999) påvisade att bara ett

övervägande majoritet att detta fungerade väl. Mellan 67 och 88 procent av de tillfrågade fö-

företag av tre tyckte att gymnasieutbildningen stämde överens med uppgifterna på arbets-

retagen svarade jakande. De något mindre positiva svaren fanns bland dem som samverkade

platsen. Därför hade flertalet företag en introduktionsutbildning som gav vägledning till ar-

med forskarutbildningen. Här var det å andra sidan relativt få företag som aktivt samarbetade.

betsplatsen och arbetsuppgifterna. När det gällde yrkesinriktade program svarade så många
som hälften att gymnasieutbildningen inte alls anknöt till arbetsuppgifterna.

Rapporten Högskolekvalitet av Svenskt Näringsliv undersöker sedan sex år tillbaka i vilken
form och omfattning olika utbildningar samverkar med arbetslivet och vad detta resulterar

Den utvärdering som gjordes av Skolverket (2005) lade fokus på hur förberedda studenterna

i. Resultaten indikerar att samverkan har ökat något över tid. Dock visar även den senaste av

är på tiden efter gymnasieskolan. Undersökningen baserades på en grupp med nära 1000

dessa rapporter (2012) att varannan student upplever att kontakten med arbetslivet under

arbetsledare med egen erfarenhet av ungdomar som anställda. Gruppen tillfrågades om

utbildningen var bristfällig. Flest missnöjda fanns inom områdena humaniora, teologi, juri-

vilken betydelse mottagarna ansåg att förhållningssätt, förmågor och kunskaper på olika om-

dik och samhällsvetenskap medan samverkan inom medicin, vård och omsorg var påtagligt

råden hade för att klara olika arbetsuppgifter. De ombads också bedöma i vilken grad som

större. Sambandet mellan utbyggd samverkan, mellan arbetslivet och utbildningarna, och

de unga innehade dessa förmågor.

förbättrade chanser på arbetsmarknaden har funnits alla sex år som Svenskt Näringsliv har
gjort undersökningen. En god samverkan ökar sannolikheten för studenter att både få jobb
snabbt, få kvalificerade jobb och dessutom få högre ingångslöner.

Generellt var kraven från de intervjuade arbetsledarna höga på förmågor som att hålla tider, följa regler och samarbeta medan kraven på t.ex. konkreta ämneskunskaper såsom
engelska och matematik var betydligt lägre. I allmänhet ansågs ungdomar ha många av de

Industriförbundet genomförde 1999 en undersökning av 500 företag inom industrin för att

egenskaper som hade att göra med ordning och reda, men vad gäller noggrannheten brast

ta reda på vad företagen anser om ungdomarnas kunskaper och förmåga, samt hur samarbe-

förmågan inom delar av servicesektorn. För flertalet av de undersökta förmågorna var upp-

tet mellan skolan och industrin fungerar. Den vände sig till företag med minst 10 anställda,

fattningen att ungdomarna hade dessa i hög grad.

verksamma inom tillverkningsindustrin och industrinära tjänster. Den helhetsbild som framträder är att nuvarande samarbete mellan skola och arbetsliv visserligen fungerar bra på sina

Diskrepanserna var störst på områden som att planera sitt arbete och lösa problem där fler

håll, men den behöver generellt sett utvecklas mycket mer för att få önskad effekt.

än genomsnittet menade att de unga inte hade erforderliga kunskaper. När det gäller helhetsbedömningarna som de intervjuade gjorde på de unga medarbetarnas förmågor så var nöjd-

Flera av branschorganisationerna på arbetsgivarsidan har frågat sina medlemmar om sam-

heten ganska hög. Var fjärde arbetsledare var mycket nöjd och andelen som tycks missnöjd var

verkansklimatet mellan medlemsföretagen och utbildningar. Almega (2011) menade att det

liten. Om unga förmågor blivit bättre eller sämre rådde det skilda uppfattningar om. Ungefär

bara var genom samverkan som näringslivet/tjänsteföretagen kunde få medarbetare med

30 procent vardera uppfattade ungas förmågor som bättre eller sämre idag än för 5-10 år

korrekt och efterfrågad handlingskompetens. Ansvaret för detta låg enligt Almega delvis

sedan medan fyra av tio ansåg att kunskaper och färdigheter var ungefär på samma nivå.

hos politiker och myndigheter som behövde avsätta resurser för att gynna samverkan mellan
utbildning och näringsliv men också utveckla undervisningen för att de kompetenser som ef-

Uppdelat sektorsvis fanns vissa betydelsefulla skillnader. Exempelvis hade nästan hälften av

terfrågas i arbetslivet ska få plats. En del av ansvaret låg också på skolor och företagen själva

arbetsledarna inom hotell- och restaurangnäringen uppfattningen att de unga hade sämre

som måste lära sig att samverka mer.

kunskaper och färdigheter än för 5-10 år sedan. Inom exempelvis byggsektorn var skillnaderna mellan kraven på arbetsuppgifterna och de ungas förmågor påfallande stor när det
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gällde tilltron till den egna förmågan. Jämfört med vad personal vid universitet och hög-

Diagram 13. Utbildningsnivån motsvarar kompetensbehoven/kraven

skolor ansåg om unga studenters kunskaper och förmågor var arbetsledarna dock mer nöjda
med unga arbetstagare än lärarna var med unga studenter.
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motsvarar företagens behov. Även om endast den senaste versionen av Rekryteringsenkäten
(2012) frågade explicit om hur väl olika utbildningar motsvarade företagens behov finns det
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indikationer på att utbildningsväsendet inte klarade av att ge relevant kompetens för de krav
och kvalifikationer som jobbet innebar. Omkring hälften av företagen hävdade 2004, 2007,
och ännu fler 2010, att de saknade personer med rätt utbildning vid rekryteringar (Svenskt

Källa: Rekryteringsenkäten 2012.

Näringsliv 2004, 2007, 2010). Även i den senaste Rekryteringsenkäten från 2012 flaggade

Diagram 13 illustrerar att för fyra utav fem utbildningsnivåer anger runt 60 procent utav de

de intervjuade företagen för att relevansen för olika utbildningar var ett omfattande problem

tillfrågade arbetsgivarna att de examinerade motsvarar deras kompetensbehov ganska eller

på olika utbildningsnivåer.

mycket bra. Motsvarande siffra för forskarutbildningen ligger på 18 procent. Noterbart är
dock att en hög andel utav de arbetsgivare som besvarade enkäten inte vet utifall de som
har examinerats från de olika utbildningsnivåerna motsvarar deras behov eller ej. Detta gäller hela 69 procent utav de 2121 arbetsgivare som har erfarenhet utav arbetstagare som
har genomgått en forskarutbildning. Samma siffra för de övriga utbildningsnivåerna ligger
mellan 15 och 30 procent.
Arbetsgivarna fick även ange vilka de anser vara de främsta anledningarna till att de olika
utbildningsnivåerna är ganska eller mycket dåliga på att motsvara deras kompetensbehov,
se diagram 14. Den främsta anledningen till att de praktiska gymnasieutbildningarna och de
eftergymnasiala utbildningarna/specialistutbildningarna inte motsvarade kraven var att kvaliteten avseende praktiska moment är för låg. För övriga utbildningsnivåer var den främsta
anledningen att de kunskaper som lärs ut på utbildningarna är irrelevanta för arbetsgivarnas
behov.
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Diagram 14. De främsta orsakerna till att utbildningen är dålig på att motsvara kraven

överlag var gymnasieskolan mycket viktig för tjänstesektorn. Två tredjedelar av alla företag i
tjänstesektorn sade att de anställer personer med enbart gymnasiekompetens.
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I rapporten från utbildningsrådet för hotell och restauranger från 2007 ”Gymnasieskolans
hotell- och restaurangprogram – Hur väl harmonierar den nationella läroplanen, lärarnas
utbildningsmål och branschens krav?” framkommer att såväl lärarna som branschföreträdare
anser att mer tid ska läggas på moment såsom attityd och servicekänsla och utbildningsmoment som utvecklar elevernas kommunikativa förmåga. Det anses också att läroplanen på
ett systematiskt sätt underprioriterar ekonomiska utbildningsmoment i relation till lärarnas

I Rekryteringsenkäten (2012) framhålls ungdomars inställning och vilja till arbete som en ne-

och branschens synpunkter. Exempelvis är datorer och internet avsevärt mera aktuellt än

gativ faktor i rekryteringsprocessen. Sammanlagt 8082 företagsledare blev tillfrågade om vad

när läroplanen skrevs. Branschen och lärarna poängterar dessutom säkerhet mera än vad

de anser är de främsta skälen till att ungdomar har svårare att få jobb än äldre personer. Hela

läroplanen gör. Uppfattningen är att den studerandes roll som duktig hantverkare överbeto-

90 procent av de som fyllde i det öppna svarsalternativet (19 procent) påpekar att det är just

nas medan rollen som förebild, gästkommunikatör och ledare mer eller mindre osynliggörs.

bristen på sociala kompetenser hos ungdomar som är den främsta anledningen. Yngre personer anses vara dåliga på att passa tider, ha en negativ inställning eller ha en ren ovilja till arbete.

Om en uppdelning av utbildningsbehoven görs i branschspecifika och mer generella så framträder en intressant bild. Två tredjedelar av mest önskade utbildningsområdena avser generella utbildningar, medan en tredjedel är branschspecifika. Om lärare och elever exkluderas

Relevans och kvalitet från företagens perspektiv

blir dessa resultat ännu tydligare (UHR 2007).

Utöver Rekryteringsenkäten har flera arbetsgivarorganisationer också undersökt utbildningars kvalitet från mottagarnas, dvs. företagens perspektiv. Almegas undersökning Kompeten-

Även Teknikföretagen (2009) ”Ingenjören – utbildad gör yrkeslivet” undersöker vilka kun-

ser för handlingskraft (2011) är ett exempel. Där fokuserade organisationen på vad med-

skaper som lärosätena respektive företagen anser vara viktiga för studenterna. En intressant

lemsföretagen tyckte att gymnasiet och högskolan skulle bli bättre på, och vilka kompetenser

iakttagelse är att programansvariga respektive företagen har olika uppfattningar om vilka

man saknade hos dem som söker jobb direkt efter gymnasiet eller högskolan. Kraven på

kunskaper och färdigheter som krävs av en nyexaminerad ingenjör och vad som alltså bör

utbildningsnivå varierade ganska kraftigt mellan olika branscher inom tjänsteföretagen, men

vara ingenjörsutbildningens viktigaste innehåll. Företagen i branschen anser att studenterna
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behöver förberedas bättre för de villkor som styr verksamheterna inom arbetslivet, De mjuka
kompetenserna inte är tillräckliga, så som projektledning och försäljningsfärdigheter. Lärosätena inriktar sig mer mot baskunskaper i teknik.
Samtliga programansvariga och mottagare av ingenjörer som Teknikföretagen varit i kontakt
med upplever att arbetslivsanknytning utgör en viktig del av utbildningen. Båda parter önskar även en ytterligare utveckling av samverkansarbetet och praktik är ett önskvärt inslag.

5. Bättre incitament och
information är avgörande

Både Teknikföretagen och högskolorna uppfattar olika former av arbetsintegrerat lärande,
AIL, som något positivt. Det finns dock många praktiska svårigheter när det gäller att få sådana inslag att fungera kontinuerligt. Värt att notera är att praktik är ett obligatoriskt moment
på ingenjörsutbildningar i länder som Frankrike och Tyskland, men däremot inte Sverige
(Eklund & Kirsch 2005).

FÖR ATT KUNNA FATTA RATIONELLA BESLUT som individ eller inom en organisation krävs att

det finns rimliga incitament och tillgång till korrekt information om val och möjliga utfall.
När det gällde bank och revisionsbyråer finns det indikationer på att sociala förmågor upp-

Det finns goda skäl att tro att utbildningssystemen och individerna som agerar däri saknar

skattas mycket högt när företag inom branschen får frågan om vilka kompetenser man vär-

både incitament och information i tillräcklig utsträckning. Därför blir bristerna i kvalitet, ef-

desätter hos studenter som ska ut i yrkeslivet. Likaså kan noteras att man från redovisnings-

fektivitet och relevans inte åtgärdade och därmed sprids inte goda exempel på det sätt som

branschen inte tycker att den utbildning man får inom universitetsväsendet är tillräcklig. De

skulle kunna göras.

första åren är något av läroår med stort fokus på interna utbildningar för att bygga upp den
kompetens som behövs för arbetsuppgifterna (Afzal & Kilickiran 2008).

Det behövs ett förstärkt investeringsperspektiv på såväl individens val av, som skolors och
universitets utbud av utbildningar. Relevansen för arbetslivet måste öka så att det lönar sig

Sammanfattningsvis kan noteras att behovet av ”mjuka kompetenser” är betydligt större i fö-

för både individ och samhälle att satsa tid och resurser på ny kunskap. Likaså behöver san-

retagens värld än vad utbildningssystemet levererar. Kompetenser som attityd, servicekänsla,

nolikt de praktiska inslagen öka. Med ett förstärkt investeringsperspektiv kommer också ge-

noggrannhet och förmågor kring arbetsledning och samarbete tycks värderas högt. Brister

nomströmningen och examensfrekvensen att öka.

i samverkan mellan utbildningar och företag dyker också ofta upp när företagen själva får
peka ut bristerna i utbildningssystemet. Således tycks det som att också relevansen av utbild-

En viktig lärdom från ekonomisk och annan samhällsvetenskaplig forskning är att alla system

ningssystemet har utmaningar att hantera.

och regler får beteendeeffekter och anpassningsmekanismer som förr eller senare slår till.
Individer och organisationer tycks anpassa sig till uppbyggda system vilket gör att regler
får en annan effekt än den avsedda. Aktörer kodar snabbt av regelverken och gör sina egna
kalkyler av potentiella kostnader och intäkter beroende på vilket beteende man anammar.
Flera tidigare utredningar såsom LU 2008 och LU 2011 har tagit upp incitamentens betydelse för möjligheten att göra rationella utbildningsval för studenter. Därutöver finns det anledning att påpeka att de som ordnar utbildningarna också måste ha rimliga incitament för
att erbjuda utbildningar som har hög kvalitet, effektivitet och relevans. Också för att kunna
allokera resurser effektivt inom en organisation krävs korrekta incitament.
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Utbildningssystemet som en kedja av länkar

När det gäller utbildningarnas relevans för den framtida arbetsmarknaden finns liknande

Det finns all anledning att se på utbildningssystemet från ett helhetsperspektiv när man ana-

problem att hantera inom nuvarande system. Anslagen som delas ut till skolor och andra

lyserar kompetensförsörjning och etablering för unga. Utbildning är kumulativ och för att

utbildningsanordnare är inte på något sätt kopplade till elevernas eller studenternas framtida

då kunna bygga på höjden måste basen vara solid. Systemen hänger således ihop vilket gör

arbetsmarknadsframgångar. Därigenom saknas ett viktigt redskap för att tillse att dimensio-

att brister på ett håll – i kvalitet, effektivitet eller relevans – mycket väl kan fortplanta sig i

neringen av utbildning och dess innehåll passar till de behov av kompetens som finns hos

systemet och dyka upp på annat ställe (Ds 2000:58).

företag och organisationer.

Ett exempel är när kvalitetsbrister i grund- och gymnasieskola leder till långsammare stu-

Om vi vänder oss mot elever och studerande finns det en låg utbildningspremie i Sverige

dietakt och fler avhopp i högskolestudier. Ett annat exempel är när samverkan mellan nä-

av idag på grund av en sammanpressad lönestruktur och relativt sett höga marginalskatter.

ringsliv och skola är så pass svag att elever gör mindre genomtänkta val till gymnasium och

Således är avkastningen låg på gjorda utbildningsinvesteringar. Med avgiftsfrihet på utbild-

högskola. Med detta synsätt blir det också helt centralt att arbeta med de tidigare länkarna

ningar i kombination med ett studiemedelssystem som innebär låg investeringsrisk för indi-

i kedjan som håller samman utbildningssystemet. Följderna av, exempelvis, kvalitetsbrister

viderna kan detta innebära en överefterfrågan på utbildning. Dessutom kommer troligtvis

och effektivitetsbrister i grund- och gymnasieskola blir då högprioriterade att åtgärda.

inte studenternas efterfrågan på olika inriktningar stämma överrens med företagens kompetensbehov.

Incitamentsystemets uppbyggnad

Incitamentsstrukturen inom svenskt utbildningsväsende tycks lite hårddraget ge elever och stu-

På de sätt som regler för studiefinansiering och resurstilldelningssystemet för högskolor och

denter signaler att utbilda sig mycket, länge och att inte specialisera sig för tidigt. Inriktningsval

andra utbildningar idag är utformade finns det otillräckliga ekonomiska incitament att efter-

ska göras så sent som möjligt och det ska alltid finnas möjligheter att ändra sitt redan gjorda

fråga kvalitet, effektivitet och relevans i utbildningen. Detta gäller både för de som ordnar

utbildningsval eller påbörja en ny utbildning. Följderna av långa studietider eller val av utbild-

utbildningen och för de som genomgår densamma.

ning med bristande kvalitet eller relevans får ofta inte effekter förrän på lång sikt. Just strävan
efter att ge människor möjlighet att göra om och göra nya val hämmar enligt Ds 2002:58

Utbildningsanordnare – skolledning och lärare på olika nivåer – har förvisso incitament att

effektiviteten i systemet och ger inte incitament att satsa helhjärtat på sin utbildning i unga år.

tillse att elever och studenter blir examinerade, men inte att upprätthålla kunskapsnivåerna
på samma sätt. Betygsinflationen i grund- och gymnasieskolan kan vara ett tecken på detta.
På universitetsnivå innebär resurstilldelningssystemet också en risk för generösa bedömning-

Informationsasymmetrier och informationsbrister

ar av studenternas resultat, eftersom medel avräknas från anslaget i takt med att studen-

Genom att ge korrekt och saklig information skulle delar av rekryteringsproblemet kunna

terna godkänns i sina kurser. Detta ställer höga krav på välfungerande kvalitetssäkring för att

hanteras. Studie- och yrkesvägledningens roll på olika nivåer inom utbildningssystemet har

inte kvaliteten ska urgröpas (RRV 2012:4).

lyfts fram av flera utredningar. Studie- och yrkesorientering omfattar alla aktiviteter som genomförs för att eleverna ska kunna göra väl underbyggda studie och yrkesval.

Som påpekats av Olofsson & Panican (2012) kan det finnas incitamentsproblem även i lärlingsutbildningarna. Där ersätts de enskilda företagen idag inte för att de tar emot lärlingar

Avsaknad av styrning, ledning och kvalitetssäkring har påvisats vara återkommande problem.

medan skolorna kan tjäna på att låta företag sköta delar av deras utbildningsuppdrag. På

Det kan tyckas vara en paradox att yrkes- och studievägledningen har så pass allvarliga pro-

detta sätt saknas idag möjligheten att ställa krav på företag som tar emot lärlingar att upp-

blem och ägnas förhållandevis lite uppmärksamhet inom utbildningssystemet när utbudet

rätthålla utbildningskvaliteten.

av utbildningar, också utländska, är så pass omfattande och komplexiteten i att välja kan
förväntas vara större än tidigare.
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Diehl (2006) visade utifrån en intervjustudie från 18 lärosäten att högskolan inte prioriterar
att underlätta övergången från studier till arbetslivet eller att rådge studenter vid studieval. En
intervjustudie från Skolverket (2005b) pekar på att lärare ytterst sällan eller aldrig har studie- eller yrkesorientering. Vid sidan av avsevärda skillnader mellan skolorna tycks det som att studieoch yrkesorienteringen inte lever upp till styrdokumentens intentioner. Vägledarna hade inte
alltid utbildning och eleverna fick därigenom ingen överblick över hur vare sig arbetslivet eller
utbildningsväsendet är organiserade. Skolverket (2007) bekräftade i princip den bilden. Där

6. Slutsatser och
sammanfattning

påvisades att det fanns få exempel på väl fungerande verksamhet och granskningen ger en bild
av att eleverna inte får den studie- och yrkesvägledning de har rätt till.
I information ligger också att motverka problematiska attityder gentemot vissa utbildningsval.
Det tycks finnas attityder till vissa typer av utbildningar som handlar om statusskillnader och

DEN HÄR UNDERSÖKNINGEN har haft som syfte att belysa företagens kompetensförsörjning

statusmarkörer vilket hindrar elever från att göra rationella och genomtänkta val. På gymna-

i anslutning till ungas växande utanförskap på arbetsmarknaden. I rapporten har en översikt

sieskolor finns en outtalad hierarki bland elever och lärare, där både elever och lärare på de

av tidigare forskning och studier på området gjorts. Utgångspunkten var att etableringsål-

studieförberedande programmen har högre status än de som arbetar och studerar på de yrkes-

dern har stigit kraftigt i Sverige – från 21 till 28 år – enligt SCBs definition om att 75 procent

förberedande programmen (Johansson 2008; Petersson & Grahn 2008; Ambjörnsson 2007).

av en ålderskohort ska vara sysselsatta.

Enligt Johansson (2009) är det skolan själv som ytterligare förstärker de statusskillnader som

I hög grad kan den kraftigt stigande etableringsåldern under främst 1990-talet förklaras

eleverna har med sig redan när de kommer till gymnasieskolan. Gymnasieskolan har troligen

med den väldiga expansion som skett inom utbildningsväsendet. I olika former har många

en uppläggning och målsättningar som missgynnar elever vid yrkesprogram (Lindberg 2003).

fler givits möjlighet att studera betydligt längre än för bara några decennier sedan. Ända från

Malmgren (1992) pekar på att lärarna vid yrkes- och studieförberedande program hade olika

gymnasieskolan och uppåt mot den högre utbildningen har volymerna i utbildning vuxit. Det

inställning till eleverna. En gemensam inställning var att eleverna på de yrkesförberedande

stora flertalet av de tonåringar och unga vuxna som under 1960-, 70- och 80-talen hade

programmen inte gick att ”nå” med det vanliga kursstoffet. Också i Broady & Börjessons

arbete och egen försörjning finns i motsvarande mån inom skol- och utbildningsväsendet

(2006) ”sociala karta” hamnar de yrkesförberedande programmen långt ner i hierarkin. För-

idag. En mindre, men ändock påtaglig, del av de unga vare sig etablerar sig eller genomgår

fattarna menar att det kan finnas många orsaker till att eleverna, lärarna och föräldrarna till-

utbildning utan är inaktiva eller arbetslösa.

sammans bidrar till att föra vidare ett kulturellt och socialt arv, generation efter generation.
De omfattande satsningar som gjorts på utbildningsväsendet har i hög grad motiverats med
ett mer kunskapsintensivt näringsliv och framtida arbetsmarknad som kräver beredskap inför
snabba omställningar. Visserligen tycks kunskaps- och kvalifikationskraven inom näringslivet
vara på väg att stiga och kraven på kunnande kan bli mer diversifierat framledes. Detta behöver dock inte innebära att de mindre kvalificerade arbetena tar slut. Tvärtom tycks behovet
av lågt kvalificerade servicejobb vara stort och snarare växa än sjunka.
Kraven på mer utbildning åt ännu fler måste därför kvalificeras och kanske även ifrågasättas.
I ett internationellt perspektiv har Sveriges befolkning generellt sett en hög utbildningsnivå
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med generösa lärandemöjligheter för såväl yngre som äldre. Därför borde man snarare över-

förlängs och examinations- samt etableringsåldern ökar. Utbytet av gjorda utbildningsinves-

väga vilken typ av utbildning som bäst kan underlätta etablering på arbetsmarknaden och

teringar blir då mindre för såväl individen som framtida arbetsgivare och samhället i stort.

företagens kompetensförsörjning och hur den utformas. Mycket talar då för att kvaliteten,
effektiviteten och relevansen i utbildningar på olika nivåer bör granskas. Mycket talar för att
den omfattande satsningen på utbildning inte har gett förväntad avkastning.

Vad kan man göra?
Generellt gäller att man bör stärka investeringsperspektivet inom all utbildning. Kvalitet, ef-

För att kunna utnyttja resurserna i ekonomin effektivt är det mycket viktigt att etableringen

fektivitet och relevans kan och behöver stärkas genom incitament och information. I vidare

på arbetsmarknaden går smidigt och att den kompetens som formats inom utbildningssyste-

studier kommer mer genomarbetade förslag att läggas och här kommer några tentativa

men kan nyttiggöras i företag och organisationer. Eftersom utbildning och kunskapsinhämt-

punkter tas upp som relaterar till denna förstudie.

ning tar tid och strukturomvandlingen är snabb blir det ännu viktigare att individer, utbildningsanordnare och näringsliv har vettiga incitament och god information för att kunna göra

När det gäller att öka elevernas och studenternas genomströmning i utbildningsystemen,

rationella val och allokera resurserna effektivt.

exempelvis sänka studenternas examensålder, finns det två komponenter. Dels att få studenterna att börja studera tidigare, dels att snabba på själva studierna och således öka ge-

Genomgången i kapitel 4 av kvalitet, effektivitet och relevans inom utbildningssystemet gav

nomströmningstakten. Viktigt att notera är att den snabbare studiegången bör ske utan att

för handen att problem fanns i alla tre dimensionerna. Tydliga brister i såväl utbildningars

kvaliteten i studierna försämras vilket får vissa implikationer på förslagen. Utifrån befintlig

kvalitet och effektivitet, som brister i deras relevans för arbetsmarknadens faktiska behov

forskning på området finns det olika metoder att påverka examensåldern för studenter.

tycks medverka till att höja etableringsåldern och därtill bidrar de till problemen som finns
med kompetensförsörjningen inom näringslivet.

Ett sätt att sänka examinationsåldern genom att få ett snabbare tillträde till högskola och
universitet är att öka incitamenten att söka tidigare än idag. Här spelar antagningssystemet

För det första tycks det finnas rejäla kvalitetsproblem av utbildningar på olika nivåer. Kun-

en viktig roll. Med det svenska utbildningssystemets kännetecken, dvs. inga studieavgifter

skapsnivåerna stagnerar eller faller på olika områden och Sverige halkar efter omvärlden i

och ett generöst studiefinansieringssystem, samtidigt som utbildningspremien för studier är

kunskapsnivå. Vissa belägg finns också på att den absoluta kunskapsnivån är fallande. Likaså

liten, blir det attraktivt att studera. Därmed blir det viktigt att fördela utbildningen på sådant

ökar spridningen i resultat som innebär att en avsevärd del av de som går på gymnasiet inte

sätt att de med goda förutsättningar att ge samhällsekonomisk avkastning – samt bidra till

avslutar sin utbildning eller erhåller fullgoda kunskaper.

företagens kompetensförsörjning – bör ges prioritet.

Effektiviteten i utbildningssystemet är också påfallande svag. Många hoppar av, byter ut-

Två huvudsakliga urvalsindikatorer finns efter 2008 i utbildningssystemet: gymnasiebetyg

bildning eller dröjer med att ta ut examen och detta är en avsevärd förklaring till den höga

och högskoleprov. Av dessa har betygen det största prediktionsvärdet för studieframgång

etableringsåldern i Sverige idag. Slutligen finns problem med relevansen. Anläggningsytorna

och examensbenägenhet. Forskningen på området indikerar att examensbenägenheten

mellan utbildning och framtida arbetsmarknad är små i och med att samverkan är svagt

skulle kunna öka om man slopade högskoleprovet som urvalsgrund. Likaså finns goda skäl att

utvecklad på många områden. Kunskaperna som elever och studenter inhämtar är inte alltid

inte återinföra arbetslivserfarenhet som urvalskriterium eftersom detta definitivt höjer inträ-

användbara i arbetslivet utan delvis andra kunskaper och färdigheter efterfrågas där.

desåldern för högre studier, då det finns ett samband mellan ålder för högskoleinträde och
examinationsbenägenhet. Sambandet är mycket svagt för programstudenter men starkare

Till yttermera visso hänger dessa dimensioner ihop och problem på ett område resulterar ofta

för studerande vid fristående kurser som hade lägre sannolikhet att ta examen efter 5 års

i problem på ett annat. Brister i kvalitet på lägre nivåer resulterar då i att man måste kompen-

studier. Således kan man genom att sänka inträdesåldern till högskolor och universitet också

sera genom åtgärder i exempelvis kommunal vuxenutbildning som i sin tur gör att studietiden

i viss mån öka genomströmningen och därmed effektiviteten.
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Slutligen finns det anledning att ifrågasätta det nuvarande systemet för finansiering av hög-

Vi har tidigare varit inne på betydelsen av adekvat och korrekt information för att kunna göra

skolor och universitet. Om lärosäten skulle få en del av sin studentpeng utifrån hur väl de

rationellt grundade val i syfte att utbilda sig. Därför måste studie- och yrkesvägledningens

lyckades få ut studenter till arbetslivet och hur hög grad av kvalificerade jobb dessa får, skulle

roll betonas. Om incitamenten är diffusa och svårtolkade måste vägledningen genom sys-

incitamentsstrukturen ändras väsentligt. Då skulle det bli lönsamt att samverka med närings-

temen hålla hög kvalitet, ge tydliga signaler och ha som främsta syfte att hjälpa unga att

och arbetsliv vilket skulle borga för ökad relevans i utbildningarna.

etablera sig på arbetsmarknaden.

Ett viktigt mål i det svenska utbildningssystemet idag är att ge människor ”en andra chans”.

En grundbult i att utforma utbildningssystemet för tidig etablering och kompetensförsörj-

Den kommunala vuxenutbildningen som ska ge möjlighet till gymnasiekomplettering och

ning är att syftet med utbildningarna riktas om. Ansatsen att använda utbildningssystemet

strävan efter att ge vuxna möjligheter att läsa vid universitet och högskolor betonas ofta

för att leverera annat än ordentliga kunskaper som syftar till arbetsmarknadsetablering kan

i styrdokument av olika slag. Dock finns här ett problem eftersom det såväl ur samhälls-

lätt slå fel. En risk är exempelvis att vissa värdefulla (yrkes)utbildningar nedprioriteras. Skola

ekonomisk synvinkel som från ett kompetensförsörjningsperspektiv är mest gynnsamt om

och utbildningar måste snarare i än högre grad bli en språngbräda mot arbete och för att

individerna väljer att utbilda sig så tidigt som möjligt. Då kan deras kompetens nyttiggöras

kunna bygga kompetens i företagen.

under längre tid och deras investering i utbildning får maximal utväxling samtidigt som produktionsbortfallet under utbildningstiden blir mindre.
Om vi antar att individer anpassar sig efter systemens utformning och ekonomiska incitament, finns det en påtaglig risk att beslut om utbildningar skjuts upp. Alternativt att tillräckliga ansträngningar inte görs första gången man genomgår en utbildning – i förvissning om
att det kommer en andra chans. Här finns en intrikat avvägning att göra mellan två lovvärda
målsättningar. Såsom systemen idag är utformade underlättar man på olika sätt för dem som
skjuter upp sitt studieval till mognare ålder eller inte slutför utbildningar i tid av olika skäl.
När det gäller lärlingsutbildningarna utmärker sig Sverige genom att ha haft svaga traditioner och svagt utbyggda institutioner för detta. Därmed har utbildningsformen omfattat
mycket begränsade volymer, även om de senaste regeringarna har gjort satsningar på detta
område. Mycket talar för att lärlingsutbildningarna hittills har varit en förbisedd möjlighet i
Sverige då erfarenheten från andra länder med starka lärlingstraditioner är uppmuntrande.
Två målsättningar tycks ligga bakom vurmen för lärlingsutbildningar. Å ena sidan framhålls
lärlingsutbildningen som instrument för att underlätta ungdomars arbetsmarknadsetablering. Särskilt betonas då betydelsen för ungdomar med sämre förutsättningar socialt och
kunskapsmässigt. Å andra sidan framhålls lärlingssystemet som ett sätt höja attraktiviteten
i traditionella industriyrken och långsiktigt bygga kompetens. En utmaning är då att lyckas
förena dessa båda målsättningar.
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Appendix 1.
Arbetskraftsundersökningarna
AKU
Vi använder oss av mycket statistik från SCB:s statistikdatabas Arbetskraftsundersökningarna (AKU). AKU är det den vanligaste källan för kunskap om arbetsmarknaden i Sverige.
Det är statistik som sträcker sig långt bak i tiden vilket möjliggör jämförelser över långa
tidsserier, samtidigt är det statistik som uppdateras månatligen vilket medger kortare jämförelseperioder på månads- och kvartalsbasis. Eftersom SCB har ett omfattande metoder
för att genomföra undersökningarna och genomför väldigt många intervjuer är trovärdigheten för statistiken hög och den används av bland andra Konjunkturinstitutet, Riksbanken
och Finansdepartementet.
AKU har även arbetat för att förändra sina definitioner av exempelvis arbetslöshet och sysselsättning för att i större utsträckning kunna göra internationella jämförelser. På grund av
detta och vissa andra förändrade definitioner som har gjorts kan jämförbarheten över tid
försämras. Detta är viktigt att ha i åtanke när man tittar på de längre tidsserierna.
De största förändringarna skedde 2007. Då ändrades den officiella arbetslöshetsdefinitionen. Heltidsstuderande som sökt arbete ingår därefter i gruppen arbetslösa och därmed i
arbetskraften. Tidigare ingick dessa i ”ej i arbetskraften”. Detta höjer den synliga nivån på
framförallt ungdomsarbetslösheten. Även åldersgruppen är ändrad i AKU till att gälla 15-74
år istället för som tidigare 16-64 år.
De förändringar som inträffat tidigare har främst rört detaljer om vissa arbetsmarknadspolitiska program vars deltagare ingår i arbetskraften. Under den tidsperiod som vi huvudsakligen studerar, från inledningen på 1990-talet till idag, är de enda väsentliga förändringarna
som skett de som gjordes 2007.
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Internationellt finns också diskrepanser i statistiken. För att ta ett exempel: I Danmark och i
Norge där stora ungdomsgrupper följer lärlingsutbildning blir sysselsättningsandelen avsevärt högre eftersom lärlingar registreras som anställda medan elever i skolförlagd yrkesutbild-

Appendix 2.
Nationsförkortningar

ning som dominerar i Sverige och Finland (länder utan mer omfattande lärlingsutbildning)
inte räknas till arbetskraften. Enligt uppgifter från EU:s statistikorgan Eurostat är Danmark vid
sidan av Nederländerna det land som har högst andel sysselsatta i åldrarna 15-64 år, ca 65
procent. Av dessa är ca 40 procent lärlingar och andra studerande.

At – Österrike

No – Norge

Au – Australien

Nz – Nya Zeeland

Be – Belgien

Pl

– Polen

Bg – Bulgarien

Pt

– Portugal

Ch – Schweiz

Ro – Rumänien

Cy – Cypern

Si

Cz – Tjeckien

Sk –

Slovakien

De – Tyskland

Tr

Turkiet

Dk – Danmark

US –

– Slovenien
–

USA

Ee – Estland
Es – Spanien
Fi

– Finland

GB – Storbritannien
Hr – Kroatien
Hu – Ungern
Ie

– Irland

It

– Italien

Jp –

Japan

Kr – Korea
Li

– Liechtenstein

Lt

– Litauen

Mt – Malta
Mx – Mexiko
Nl – Nederländerna
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Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden

I ”Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden”,
som är en förstudie i Ratios kompetensförsörjningsprojekt, gör Henrik Lindberg en
översikt av tidigare forskning och studier på området. I centrum för analysen står utbildningsväsendet och dess uppgift att försörja näringslivet med kompetent personal
samtidigt som ungas etablering på arbetsmarknaden ska underlättas.
Ett viktigt resultat av förstudien är att utbildningssystemet har brister i kvalitet, effektivitet och relevans. Följderna av detta är högt utanförskap och ett försenat inträde på arbetsmarknaden samt att många företag har svårt att rekrytera kompetent
personal. Den stigande etableringsåldern i Sverige beror främst på den kraftiga utbyggnaden av utbildningsväsendet under 1990- och 2000-talen, men på grund av
bristerna däri har inte gjorda satsningar gett önskat resultat.
Bristerna i utbildningssystemen finns på olika nivåer och utbildningar. Inte minst saknas det ofta relevans eftersom samverkan mellan utbildning och framtida arbetsmarknad är liten. Kvalitetsmässigt tappar Sverige också mark gentemot andra länder
inom områden som läsförståelse, naturkunskap och matematik. Kvalitetsbrister på
lägre nivåer gör att studietiderna förlängs på högre nivåer vilket medför att effektiviteten eller genomströmningen i Sverige är låg jämfört med andra länder.
Det som framförallt behöver åtgärdas är att tillhandahålla god tillgång till information och vettiga incitament så att det lönar sig för både individ och samhälle att satsa
resurser på ny kunskap. Mer utbildning räcker inte för att lösa problemen. Snarare
bör man se över vilken typ av utbildning som bäst kan underlätta etablering och hur
den ska utformas.
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