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• Välkomnar tjänstemän i privata 
sektorn i de branscher där Unionen 
organiserar sina medlemmar.

• Vi är över 685 000 medlemmar på 
88 000 
olika arbetsplatser där alla kan vara 
med 
oavsett befattning, utbildning eller lön.

• 2 500 fackliga klubbar på arbetsplatser 
och 27 000 förtroendevalda.

• 23 regionkontor runt om i Sverige.

• Unionen är ett partipolitiskt obundet 
fackförbund.

• Medlem i TCO.

Det här är Unionen



Kompetensutveckling skapar trygghet



Trygghet. Både nu 
och i framtiden.
Den nya överenskommelsen 
innebär en breddad syn på 
anställningstrygghet. Framför 
allt handlar det om 
förbättringar som gäller 
individens möjligheter att 
utveckla kompetens för det jobb 
man har eller för det jobb man 
vill ha i framtiden.



Det ekonomiska stödet

Bidrag med upp till 80 procent av 
lönen

1.

2.
3.

Möjlighet komplettera med 
CSN-lån

Två terminers heltidsstudier, eller 
länge på deltid



80 procent av 
inkomster upp till 26  
625 konor i 
månaden för alla

80 procent av 
inkomster 
upp till 32 542 
kronor i månaden 
om man omfattas av 
kollektivavtal, 
därefter 
65 procent upp till 
71 000 kr

Möjlighet till 
studielån 
på upp till 12 500 kr 
per månad 

Vad innebär det nya 
studiestödet?



Utbildningskriterier
• Stöd får lämnas för utbildning som 

kan antas stärka den sökandes 
framtida ställning på 
arbetsmarknaden med beaktande 
av arbetsmarknadens behov

• Utbildningar som syftar till ett yrke 
för vilket det råder hård 
konkurrens eller överetablering ger 
inte rätt till stöd
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Utbildningskriterier (forts.)
Omställningsstudiestöd får inte lämnas för 
utbildning 

1. som enbart syftar till att möta kompetensbehov hos 
en specifik arbetsgivare

2. som den sökandes arbetsgivare skäligen borde 
tillhandahålla för att den sökande ska klara av att 
utföra sina ordinarie arbetsuppgifter

3. som den sökande har genomgått och har slutbetyg, 
examensbevis eller motsvarande utbildningsbevis 
ifrån
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Utbildningarnas omfattning
• En utbildning ger rätt till stöd om den 

sammantaget motsvarar minst en 
heltidsvecka

• Till och med det år den studerande 
fyller 39 år lämnas stöd för utbildningar 
som motsvarar högst 80 heltidsveckor 
(2 år) 

• Från och med det år den studerande 
fyller 40 år finns inte någon begräsning 
av utbildningars längd



Utbildningarnas omfattning
• En utbildning ger rätt till stöd om den 

sammantaget motsvarar minst en 
heltidsvecka

• Till och med det år den studerande 
fyller 39 år lämnas stöd för utbildningar 
som motsvarar högst 80 heltidsveckor 
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• Från och med det år den studerande 
fyller 40 år finns inte någon begräsning 
av utbildningars längd



Kontakt med 
omställningsorgani
sation

Yttrande från 
omställningsorganisat
ion

Prövning och 
beslut från CSN

Från kontakt till beslut…



Så går det till

Studie- och karriärvägledning från din 
omställningsorganisation1.

2.
3.

Ansök om stöd hos CSN och 
omställningsorganisationen

Ansök om utbildning och 
informera din arbetsgivare



Så vad vill de yrkesverksamma
tjänstemännen plugga?



35 % av tjänstemännen –
potentiellt 290 000 nya 
studenter

Källa: Unionens
Novusundersökning, maj 2022



Universitet och högskola 
mest populärt

Källa: Unionens
Novusundersökning, maj 2022



Orsak till studier

Källa: Unionens
Novusundersökning, maj 2022



Efterfrågade ämnesområden

Källa: Unionens
Novusundersökning, maj 2022



Men finns det utbildningar
för yrkesverksamma?



Fristående kurser har 
minskat över tid



Ett förändrat 
utbildningssystem
• Utbildningarna måste passa 

yrkesverksammas behov
• Tillgängliga
• Relevanta
• Flexibla
• Kunna läsas på distans

• Validering av den kunskap man har 
behöver finnas tillgänglig i syfte att 
korta utbildningarna 



Vad ser lärosätena för 
hinder?



Tack!
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