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Thessaloniki, den 13 maj 2021 

 
 

PRESSMEDDELANDE 

 
Svenskar efterlyser ökade investeringar i vuxenutbildning 

Minst två tredjedelar av de vuxna i varje medlemsstat håller med om att deras regering borde 
prioritera investeringar i vuxenutbildning. Enligt en undersökning som Cedefop har gjort 
uppgår siffran till 91 procent i Sverige, vilket är samma som för Tyskland och bland de högsta 
i EU. 

Argumenten för att prioritera vuxenutbildning förstärks av de 80 procent vuxna svenskar som 
uppger att deras arbete ständigt kräver att de håller sina färdigheter uppdaterade. Detta är 
den högsta andelen i EU och kan jämställas med Norge. Undersökningen visade också på 
eventuella kompetensbrister då 24 procent av de vuxna i Sverige uppgav att de saknar vissa 
tekniska färdigheter och 18 procent att de saknar vissa allmänna färdigheter för att kunna 
utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Omkring 47 procent höll med om att 
vuxenutbildning kommer att bli viktigare under de kommande 10 åren, vilket är högre än EU-
genomsnittet på 39 procent. 

Vuxna svenskar är positiva till vuxenutbildning. Omkring 9 av 10 tycker att vuxenutbildning ger 
verkliga fördelar och är viktigt för att hitta ett arbete, för karriärutveckling, för bättre lön och för 
att minska arbetslösheten. Uppfattningen om vuxenutbildningens kvalitet är också positiv. Av 
de vuxna anser 85 procent att kvaliteten är god eller ganska god, jämfört med 69 procent i 
EU. 

I Sverige håller 93 procent av de vuxna med om att de har många möjligheter till lärande och 
utbildning, jämfört med 72 procent i hela EU. Omkring 79 procent håller också med om att det 
är lätt att hitta information om sådana möjligheter. Trots det hör svenska vuxna till dem som 
varit minst benägna att söka information om möjligheter till lärande och utbildning. Omkring 
24 procent letade efter information under de 12 månader som föregick undersökningen, 
jämfört med 40 procent i hela EU. 

I andra länder, t.ex. Danmark, Norge och Finland, som precis som Sverige har ett relativt högt 
deltagande i vuxenutbildning, är den andel vuxna som söker information om vuxenutbildning 
också relativt låg. Detta kan vara ett tecken på att dessa länder bedriver en aktiv 
informationspolitik snarare än att bara göra informationen tillgänglig för människor. Av de 
vuxna i Sverige höll dock 87 procent med om att bättre information och vägledning skulle 
uppmuntra fler människor att delta. 
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I 22 av de 30 europeiska länder som ingick i undersökningen, däribland Sverige, uppger vuxna 
att det främsta skälet till att de inte deltar i utbildning är att de inte har något behov av det. 
Detta skäl uppges av 40 procent av de vuxna i Sverige, jämfört med 56 procent i Finland och 
36 procent i hela EU. 

I Sverige, där vuxnas deltagande i utbildning är högt, är det logiskt att människor uppger att 
de inte har något omedelbart behov. Men det finns hinder. Omkring 81 procent uppger att mer 
stöd vad gäller barnomsorg och annat socialt ansvar och familjeansvar skulle uppmuntra fler 
vuxna att delta i utbildning. Dessutom uppger omkring 90 procent även att ett utökat 
ekonomiskt stöd, flexiblare arbetstider, certifiering av utbildning och en större anpassning av 
utbildningen till individens behov skulle uppmuntra fler vuxna att delta i utbildning. 

Sverige har goda resultat vad gäller vuxenutbildning och dess hårda arbete lönar sig. Snabba 
förändringar i arbetsinnehåll, behovet av nya färdigheter och de hinder som vissa vuxna möter 
för att delta i utbildning understryker dock att arbetet måste fortsätta. Det förklarar också varför 
människor anser att investeringar i vuxenutbildning bör prioriteras. 

Anmärkningar 

• Cedefops andra opinionsundersökning, som publicerades 2020, ger en inblick i vad européerna tycker 
om vuxenutbildning och fortsatt yrkesutbildning. Undersökningen fungerar som underlag för politiken 
som syftar till att göra yrkesutbildningen till ett mer attraktivt och effektivt utbildningsalternativ. Den 
genomfördes mellan maj och juli 2019 och omfattade 40 466 telefonintervjuer med personer över 25 år 
som bodde i EU, Island och Norge. Undersökningsresultaten är uppdelade i två delar. I den första delen 
tittar man på medlemsstaterna och i den andra delen, som ska offentliggöras 2021, lyfter man fram 
åsikter från demografiska och socioekonomiska grupper i hela EU. 

• Se Eurostats information om livslångt lärande för EU:s mål på detta område. 
 

• Läs Cedefops pressmeddelanden här. 
• Skapa ett användarkonto på vår webbplats och prenumerera på Cedefops övriga 

medieprodukter (nyhetsbrev, tidskrift, informationsmeddelanden osv.). 
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