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Till statsrådet och chefen för

arbetsmarknadsdepartementet

chefen förGenom beslut den april 1990 bemyndigade regeringen arbets-5
tillkallamarknadsdepartementet, Mona Sahlin, kommitté medatt en upp-

förslag kompetensutveckling igift lämna till åtgärder för stimuleraattatt
arbetslivet, särskilt personalutbildning. maj 1990 förord-vad Den 11avser

TCOs ordförande Björn ordförande.nades Rosengren som
Som övriga tillkallades 10 september 1990 sektionschefledamöter den

Catharina Landstingsförbundet, riksdagsledamoten BjörkmanBlom Jan
Birgit Kommunförbundet, riksdagsledamotens, sekreterare Dahlman

Göran avdelningschefen Hansson TCO, lärareEngström c, Bengt
Holmberg riksdagsledamoten Eivor Husing riksdagsleda-lanthe v, s,

förbundsdi-Birgitta Johansson direktör Rolf Lindholm SAF,s,moten
Ulfrektören Sven SACO, riksdagsledamoten Melin m,Magnusson

riksdagsle-förbundsordföranden Curt Statsanställdas Förbund,Persson
Leif LO,damoten Siw fp, ombudsmannen Pettersson denPersson

1990 förhandlingschefen Stare SAV och den 145 november Peter
1990 oppositionsrådet Niels ledamöter.november Hebert mp Densom

1990 förordnades sakkunniga departementsrådet Mona25 september som
Danielson civildepartementet, departementsrådet Arne Eriksson indus-

finansdeparte-tridepartementet, departementssekreterare Lil Ljunggren
departementsrådet utbildningsdepartementetLevi Svenningssonmentet,

departementssekreteraren Wijkström arbetsmarknadsdeparte-och Inger
mentet.

varit professori kommittén har, den oktober 1990,Experter 1mo
denTorsten Björkman KTH och docenten Peter Docherty IMIT, o m

professor1990 avdelningsdirektören Ahrens SIND,22 oktober Hans
Gustafsson StatensGonäsLena Arbetslivscentrum, direktören Lennart

SÖ, byråchefenFömyelsefonder, Skolrådet Anders Franzén Kenneth
avdelningsdirektö-Herder AMS, generaldirektören Jeding SIPU,Lars

UHÄ, professor Lennerlöf Arbetsmiljöinsti-Benny Jonsson Lennartren
1990 professorn Kerstin Lärar-den 26 november f Mattssontutet, to m

1990 personaldirektören Göran Kris-högskolan, den 3 decembero m
toffersson Ericson Radio fr.0.m. april 1991 ombudsmanSystem AB, 1
Eva-Maria Danvind TCO.

Marking13 1990 civilingenjör ChristerDen augusti förordnades som
3 1990 förordnades ombudsman Eva-huvudsekreterare, den september

Maria Danvind 1991 oktober 1990 pressekreterare313 och den 1t.o.m.



Lars Grönkvist sekreterare t 306 1991, den 3 december 1990som .0.m.
ÅsañLkand. Pettersson bitr. sekreterare 12 augustioch den 1991 ñLdr.som

Anders Forsman sekreterare. Sonja varit assistentArzt har i utred-som
ningen.

Genom det delbetänkande kommittén lägger fram, SOUsom nu
199156 Kompetensutveckling utmaning, kommittén tillkänna sinen ger-
uppfattning kompetensutveckling i arbetslivet problemområde,om som
beskriver kortfattat hur andra länder hanterat likartade frågor och hur parter
och partier i Sverige på kompetensutvecklingen i arbetslivet.ser

Stockholm den 16 augusti 1991
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Inledning

Kompetensutveckling i arbetslivet 1990-talets viktigaste frågor.är en av
Detta citat kunde hämtat från vilket OECD-land helst idag.vara som
Arbetskraftens kompetens har blivit de viktigaste frågorna för för-en av
bättringen levnadsstandarden, konkurrenskraften, den enskildes arbets-av
tillfredsställelse och för tillvara människors Detta gäller iatt ta resurser.
hög grad i Sverige.även

Detta delbetänkandeär i kompetensutredningens arbete. Kommitténett
har till uppgift föreslå åtgärder för stimulera kompetensutvecklingatt att
i arbetslivet, särskilt vad personalutbildning. Utredningen omfattaravser
så skilda frågor de enskildas studiemotivation, arbetsorganisatorisksom
förnyelse, den svenska industrins internationella konkurrenskraft samt en
nödvändig effektivisering inom den offentliga sektom. Med denna rapport
vill utredningen belysa förhållanden i arbetslivets förändring har bety-som

arbetel.delse för utredningens vidare
I den internationella ekonomiska debatten två framträdande.är teman

Det denär snabba omvandlingstakten i företag och förvaltningar, detena
andra de förändringarär i kraven på arbetskraftens kompetens dettasom

upphov till. Sedan drygt årtionde tillbaka träder allt färre ungdomarettger
in i arbetskraften. Arbetskraftens medelålder ökar. Vid sidan vissaav
grundkunskaper blir många utbildningar allt snabbare överspelade denav
tekniska utvecklingen, vilket kräver förnyadeständigt kunskaper. Inom
OECD och EG talas det också alltmer livslångt lärande.om

Inom EG har frågorna utbildning, kunskaper och kompetens iom
arbetskraften hög prioritet. Arbetskraftens kompetens blir i framtiden det
främsta för stärka gemenskapen i konkurrensen USAmed ochvapnet att
Japan. EG har flera för nå detta mål.attprogram

Utbildningsnivån i Sverige internationellt hög. Sverigeär har dess-sett
avanceradezkanske världens förutom vuxenutbildning ochmest system

det land kommitär idealet livslångtnärmast med lärande. I Sverigesom
finns också fortlöpande samarbete mellan arbetsmarknadensett parter som

unikt i världen.är Mycket förändringar har kunnat genomföras for-istora
varit socialt acceptabla, den kraftiga utslagning har skettutanmer som som

i andra länder.
Sverige saknar dock inte problem det gäller arbetskraftensnär kunskap

och kompetens. I några Sveriges viktigaste konkurrentländer har arbets-av
kraften minst lika god utbildningsnivå den svenska. De tekniskaen som
förändringarna minst lika snabbaär här i andra länder. Samtidigt harsom
svensk industri mycket fömyelsebehov. småDe och mindre företagenstora



många gånger otillräcklig kompetensnivå för framtida krav. Fömy-har en
elsekraven på den offentliga sektorn betydande.är

Sverige och många andra länder inom OECD har problemett gemen-
Satsningarna på kompetensutveckling i arbetslivet helt otillräck-ärsamt.

för ställs kommande årtionden. förändrings-liga de krav under Närsom
fåökar blir allt fler människors kompetens otillräcklig. Det kantakten stora
teknik.effekter på sysselsättningen och möjligheterna användaatt ny

direktiv lyfter olika motiv för stimulansåtgärderUtredningens fram
rörande kompetensutveckling

utvecklingenstärka den ekonomiskaatt-
demokratinstärkaatt-

fördelning utvecklingsmöjligheterbidra till rättvisatt aven-

finns för arbetsgivarna bör öka sinan-det mycket talar attsom---
för kompetensutveckling i arbetslivet. sådana insatserinsatser I utgör per-

väsentlig Personalutbildning tillhör arbetsgivamassonalutbildning del.en
ansvarsområde. betydelse för tillväxt, jämlikhet ochMot bakgrund dessav

också viktigt samhällsintresse. motiverarjämställdhet den Dettaär ett
omfattningen, inriktningen fördelningenåtgärder för påverka ochatt av

utbildningen.
ekonomiskaproblemområden fram tydligast bland deträderDe som

bådeförnyelse. förnyelse inommotiven handlar Behovet är stortom av
näringslivet offentliga Problemen olika inom sektorer-och den sektorn. är

förnyelse bådeinför krav på verksam-de ställs ett gemensamt avna, men
anställdas kompetens.heterna och de

förutsätter sådan förnyelse.bra ekonomisk utveckling i SverigeEn en
inte tillräckligt deStrukturen inom industri och offentlig sektor motsvarar

rådde problem både i Sverige ochkrav fram. Förr andrahöga växersom nu
vilket inom de båda sek-i de viktigaste exportländema, präglat strukturerna

torema.
inför 2000-talet.Arbetslivets förnyelse viktig i Sverige Kompetens-är

kämfråga. skall denförsörjningen Vilken kompetens behövs och hurär en
utvecklas

olika områden uppenbaraNågra är
förnyelse inomnödvändigt för bredBättre baskunskaper. Det är en-

arbetslivet.
i europeiska huvudspråken engelska, franskaFörbättrade kunskaper de-

och tyska.
blir viktigare inom alla områden.Bred yrkeskompetens allt-

arbetslivet.Social kompetens blir viktig inom hela-

10



framförallt inom industrin.utbildade öka,behöver andelen högtDessutom

på arbetsmark-yrkesområde för mångavarje ochiInom settstort grupper
kompetensen öka.på utveckling och förnyelsenaden kommer kravet attav

krä-kommerdetalj vilken kompetensomöjligt iDet säga attär att somny
förutsätt-skapainom verksamheternanödvändigtdäremotDet är attvas.

Även tidigare räckt medpå områden där detsådan utveckling.ningar för en
förlärande i arbetetframtiden alltutbildning krävs iformell attmer aven

nå tillräcklig kompetens.
ibetydelse för lärande arbe-utformningArbetsorganisationens har stor

slags kompetensvilketorganisationsfonn bestämmerValettet. somav
kundensockså viktigareOrganisationsform blir allt närbehövs. Valet av

flexibilitetkvalitet, ochvadföretag och förvaltningar Ökarkrav på avser
fömyel-produktivitet ocharbetsorganisation kanutveckladsnabbhet. I en

förmågakunskaper och kanmänniskorsförbättrasseförmåga attgenom
förviktig roll dettanivåer hartill sin Chefer på olikakomma rätt. atten

inte skekommer detvilja ledningendet insikt och hossker. Om saknas att
någon utveckling eller förnyelse kompetensen.av

samband mellan bra produk-positivtfinns ingenDet tvekan ett enom
tillmänniskans förmåga lärandevilkativitetsutveckling arbetsformer ioch

mångafinns det braSverigekommer till sin Ioch rätt. exem-engagemang
arbetsformertraditionellaarbetsplatser därpel finns samtidigtdetta Det

.
råder fömyelsen går långsamt.och

uppgiftDirektiven utredningen omfattandeger en
påutvecklingenförväntadeKommittén bakgrund denskall mot av

för ochmotiveni arbetslivet analysera närmarearbetsmarknaden och pre-
brister iBådekompetensutveckling i framtiden.cisera behovet nuva-av
från såvälutgångspunkt denrande och framtida behov bör medsystem ses

Personalutbildning-förvaltningarna och samhället.enskilde företagen,som
denbakgrunduppgift i helhetsperspektivroll och sedd motett sam-avens

vuxenutbildningen klargöras ---hälleliga skall
arbets-områden och sektorerinom vilkaKommittén skall belysa av

särskilt angelägna,personalutbildningarmarknaden insatser äravsom
ställs speciella krav bero-behövs detvilka utbildningslag samt omsomav

skillnader i utbildningsbehovEventuellapå regionala förhållanden.ende
Kommittén skall beakta dekvinnor och skall belysas. ävenmellan män

iintemationaliseringenförbundna medmöjligheterproblem och ärsom
förvaltning.näringsliv och



Bakgrunden till behovet personalutbildning formuleras i direktiven påav
följande sätt.

För kunna bibehålla den höga sysselsättningen och utveckla väl-att
färden i vårt land under 1990-talet krävs Stabilisering ekonomin ochen av

ökad tillväxt. Av särskilt betydelse för företagens möjligheterstor atten
hävda sig i hårdnande internationell konkurrens blir kompetens ochen
utbildning hos arbetskraften. Kompetens och utbildning blir också väsent-
ligt för uppnå nödvändiga effektiviseringar inom förvaltningarna, dvs.att

offentligaden sektom.
Förändringar i teknik och arbetsorganisation innebär kraven på såvälatt

grundläggande kunskaper förmåga tillägna sig kunskaperattsom nya
skärps i allt fler arbeten. Samtidigt innebär befolkningsutvecklingen att
andelen ungdomar dem arbetar minskar, vilket kunskapgör attav som ny
tillförs produktionen i mindre utsträckning tidigare. Detta ökar viktenän

och arbetsgivamas intresse för kompetensutveckling utbildningochav av
redan anställda.

För den enskilde medför kompetensutvecklingen bättre möjligheter att
byta arbetsuppgifter och arbetsgivare och därmed valfrihet. Idagstörre
finns skillnader i utbildningsnivå mellan olika arbetsta-stora grupper av

Nivåskillnadema riskerar förstärkas i det framtida arbetslivet medattgare.
Ävenökad utslagning lågarbetstagare med utbildning följd. arbets-av som

växande anspråk på utveckling och variation i arbetet ställer ökadetagarnas
krav på kompetensutveckling för möjliggöra förändringar arbetsin-att av
nehåll och arbetsorganisation.

beslutat4Sedan direktiven har regering och riksdag åtgärdergavs om
betydelse för kompetensutveckling i arbetslivet. Det viktigaste beslutenav

har fattats i anslutning till propositionema näringspolitik, denom nya gym-
nasieskolan och vuxenutbildningen kompletteringspropositionensamt
våren år 1991. Dessa har på olika betydelse för långsiktiga kompetens-sätt
behov, kompetensförsörjning skolan och vuxenutbildningen samtgenom

olika åtgärder kompetensutveckling arbetsplatserna.rörgenom som
För stimulera personalutbildning, i den nuvarande situationen medatt

minskat kapacitetsutnyttjande i företagen och offentligaden sektornnär
ställer sin verksamhet, riksdagenhar beslutat arbetsgivare skall fåattom

avdrag på arbetsgivaravgiftema, de efter anvisning arbetsför-göra om av
medling anställer på heltid för går iden utbildning.ersättareen som

fårAvdraget för del lönekostnaden för Om utbildning-göras ersättaren.av
ökar arbetstagarens förutsättningar utföra arbetsuppgifter kanatten nya

arbetsgivarna få avdrag på arbetsgivaravgiftema föräven delgöra en av
utbildningskostnadema. Utöver de nämnda åtgärderna förenklas deäven
nuvarande kriterierna för bidrag till utbildning i företag fr.o.m budgetåret
199192. Följande kriterier ska gälla

12



rekrytering ochellermedverkar till internUtbildningar externsom
förhållanden,till ändradekompetensanpassning personalens t.ex. nyav

arbetsorganisation.teknik eller ny
permitteringar ellerförhindratillmedverkarUtbildningar attsom

uppsägningar.

kompetenshöjande insatsernaförstärks desidan åtgärderVid dessa ävenav
inom arbets-upphandling kurserförökning avresursernagenom en av

för ungdomarutbildningsbidragethöjsmarknadsutbildningen. Dessutom
högskoleutbildningen medförstärkning20 år. skerunder Därutöver aven

tillträdeungdomarför flerbudgetåret 199192, dels5000 förplatser att ge
högskoleutbil-stärkapåbyggnadskurserförtill högskolan, dels att genom

bristyrken5.vissa lokalakompetens inomdades
i arbetslivet. Detkompetensutvecklinggäller ärUtredningens uppdrag

förän-viakompetensbehov bestäms,arbetslivetspå arbetsplatserna som
också deninriktning,karaktär ochdringar i verksamhetens genommen

utredningensianvänds. Kompetensteknikarbetsorganisation och den som
huvudsak på arbetsplatsen.ii samspel med arbetet,mening utvecklas

anpassningi vilkenmeningen resultateti denKompetens är processav en
förutsättning-Därför stårviktig del.villkor i arbetettill förändrade utgör en

fokus.i utredningenskompetensutvecklingförarna
resul-arbetsliv skerkunskapsrikare ärförändringDen mot ett som nu

förändringar påfaktorer. handlarmånga samverkande Det etttatet omav
handlar ocksådetoch i samhället. Menövergripande plan i omvärlden om

organiseringen arbetet.iarbetsplatser ochförändringsprocesser av
frånorganisation kommeromvandling ipådominerande kravetDet en

och konsumenter.krav från kunderomgivning, konkurrens,dess genom
också skekanreaktion detta. DetförändrasArbetsplatsen genomsom en

Samtidigt skerteknik förändras.inriktning, affärsidé ochverksamhetensatt
arbetsorganisationenförändring inomofta fortlöpande en anpass-somen

förutsättningar.ochning till interna krav
dvsarbetsplatsen,utveckling står aktörernaför dennaI centrum

utvecklingsmöjlig-sina förutsättningar ochanställda medarbetsgivare och
förDeras kompetens gränserkunnande och sätterheter i engagemang.

Utvecklingeneller förnyelse.möjligheter till anpassningverksamhetens av
viktigmycketframgång. Arbetsplatsenavgörande förofta ärkompetens är

utanförockså definnskompetensutveckling. Men detför denna resurser
ii förvaltningar ochbranschorganisationer,ienskilda arbetsplatserna,
ioffentliga,både privata ocholika slag, ävenutbildningscentra menav

olika arbetsplatser.mellan aktörersamverkan
beskriv-tilldelbetänkandevalt begränsa dettaUtredningen har att en

arbetslivet. Analysenkompetensutveckling iförutsättningarna förning av
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för förslaggrund de till åtgärderär utredningen fortlöpande disku-en som
och skall redovisas i slutbetänkandet.terar som

Beskrivningar, analyser och redovisningar exempel i detta betän-etc.av
kande inte förslag till åtgärder från utredningens sida. Menrepresenterar
delbetänkandet redovisar grundsyn på de problem och utma-en gemensam
ningar kompetensutveckling i arbetslivet utgör.som

Kapitel två beskriver de mycket starka impulser frånkommernu som
omvärlden. Internationell konkurrens, skärpta krav på kvalitet i ochvaror
tjänster teknikoch traditionella positioner och invanda produk-utmanarny
tionslösningar. Mot bakgrund beskrivning de decenniemassenasteav en av
strukturomvandling tolkas bilden förändringskrav där kompetensutveck-av
ling den faktornavgörande för bibehålla konkurrenskraftutgör och ökaatt
lönsamheten i näringslivet, för åstadkomma nödvändigäven attmen en
strukturomvandling effektivitetsproblemoch lösa i offentlig sektor.

Kapitel fyra och fem beskriver de olika i vilkasammanhangtre, tre
kompetensutveckling för arbetslivet sker. påDet arbetsplatsen, iär vuxen-
utbildningen och samverkan på lokal nivå där företag förvalt-ochgenom
ningar verksamma. iDet dessa sammanhangär de kompetenskravär som
måste klaras beskrivs i kapitel två.av som

Kapitel beskriver den inre dynamiken på arbetsplatsen arbets-och itre
organisationen. Kapitlet behandlar några förutsättningar för kompetensut-
veckling, arbetsorganisation ioch lärande arbetet. I kapitlet berörst.ex.
också de brister i arbetsorganisationen kan leda till den kompetensattsom

redan finns i organisationen inte kommer till nytta.som
Kapitel fyra redovisar arbetskraftens utbildningsnivå offentligaoch det

utbildningssystemets kapacitet med grundskola, gymnasium högskola,och
såväl Grundvux, Komvux och arbetsmarknadsutbildning. Kapitletsom
behandlar dessutom personalutbildningens omfattning fördelning, såoch
långt statistiska kartläggningar detta möjligt.gör

Kapitel fem skildrar försökantal exempel, hur gjorts påett attgenom
lokal och regional nivå samutnyttja för kompetensutveckling iresurser
arbetslivet. Det handlar här både privata offentligaoch Detom resurser.
handlar initiativ från skilda håll från enskilda företag frånellertagnaom -

offentligaenstaka utbildare, till omfattande projekt. Erfarenheter frånmer
framgångsrika exempel talar för denna samordning inte kan kom-att typ av
menderas fram. iställetDen bygger lokala aktörer positiva möj-att ser
ligheter i samverkan och det skapas förutsättningar föratt gynnsamma en
sådan samverkan.

Kapitel genomgång internationella erfarenheter kom-ärsex en av av
petensutveckling i arbetslivet. genomgång visarDenna skillnaderstora
både i utformning grund- och yrkesutbildning i formerna för denav som
arbetsplatsanknutna utbildningen. Kapitlet bidrar också med sammanfatt-
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formats inom EG ochkompetensutvecklingstrategier förningar de somav
OECD.

politiska partiernas ochredovisning deKapitel sju är parternasaven
målsättningar det gäller kompetens-formuleradepå arbetsmarknaden när

utveckling.
utmaningar avseendeproblem ochformulerar några viktigaKapitel åtta

i de tidi-bakgrund vadkompetensutveckling i arbetslivet sagtsmot somav
gäller utredningensdetkapitlen. kapitlet dras inga slutsatserI när syngare

kompetensutveckling.förpå åtgärder

Fotnoter

frå-Några viktigaförändring.huvuddragen i dennaBetänkandet berörl
utvecklas, behand-till ochinvandrares kompetenshur tast.ex. varagor,

kommande betänkande.las i ett
19912 Källa OECD

dirl99025, bilaga ldirektiv;3 Utredningens se
16Prop.l9909l 150, bil4

355l9909l150, bil. UbUl2, rskrI5,Prop.5
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förändringArbetslivets

Inledning2.1

interna-fömyelseproblem. Denbesvärligastår idag inför mycketSverige
handlingsfrihetinternadenintegrationen begränsarekonomiskationella

i sektorer.omställningsbehov allatillhaft. ledertidigare DetSverigesom
stårNäringslivetsnabbt.förändrasoffentliga sektorndenStora delar av

itjänstekaraktärökandeförändringar, delsinför omfattande pro-engenom
för-industrin harviktiga delarduktionen och dels att svagenavgenom

nyelseförmåga.
nivåerolikabåde utbildningenperspektivutredningensSett ärur

betydelsearbetslivetikvalificeringen skerlöpandeoch den storavsom
för-vilken karaktäremellertidövergripande fråganför framtiden. Den är

blir.dessafår och hur snabbaändringarna

omvandlings-ökadeställerProduktionsförhållandena2.2

krav

arbetslivet.påmedfört kravharproduktionsförhållandenDagens nya
blivit tydligare detutvecklingen harövergripande drag iNågra senaste

1990-talet.utmärka helasannoliktdecenniet. De kommer att
sker snabbvärldsekonomin ökar. I EuropaIntemationaliseringen enav

ekonomiasiatiskamerikansk ochharintegrering.ekonomisk Dessutom
starktinnebär1980-talet. DetSverige underbetydligtkommit ettnärmare

industrialiserade länderna,från nyligenminst dekonkurrenstryck, inteökat
låga imed lönerlängre baraintekonkurrerarNIC-ländema. Dessade s.k.

industriell produk-avanceradmedmassproduktiontraditionell ävenutan
andra ländersnågraSveriges ochförrföretagstjänster.tion och Det varsom

avanceradarbetskraft ochhögutbildadövriga,jämfört medfördel enen
snabbareteknik blirländer. Nyi flerregel alltteknologisk utveckling, är nu

fler nationer.tillgänglig för allt
huvudsakligentillfredsställs inte längreoch tjänsterEfterfrågan varor

blivitBehoven harprodukter.standardiserademassproducerade,med mer
Ny tek-kvalitetsmedvetna.kunniga ochkonsumenternakomplexa och mer

rimliga kostnader.tillprodukterkundanpassamöjligtnik gjort dethar att
offentliga ochsåväl privataindividualiseringtillhar lettDet varorsomav

blivit alltmerKvalitetsutveckling harkvalitetskrav.ökadetjänster med
kunskapsinnehållökatförutsätteröverlevnad ochför företagensavgörande
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både i produkterna och produktionsprocessema. Investeringar i kompetens-
inte kvalitet i produk-utveckling därför nödvändiga och avkastar baraär

produktionsprocesser.ävenutanterna, genererar nya
traditionella, massproduktionenInom den standardiserade kunska-är

knuten maskinkapitalet tekniska Kunskapentill och till de systemen.pen
blivit till organisationen.har alltmer bunden de anställda och Detta kun-nu

nande ofta underförstått integrerat i Kunskap i denoch verksamheten.är
meningen, kunskap, utvecklas i direkt anknytning tilllärs ocht.ex. tyst pro-
duktionen.

förändring produktionen produktionsprocessema innebärDenna ochav
också fått starkt ökat inslag tjänsteproduktion. Villkorenarbetetatt ett av

iför produktion och tjänster har blivit likartade takt med attvarorav mer
utrednings-blivit kunskapsintensiva, vilket inte minst Industrinsde mer

lika hårtinstitut påvisat i rad studier. Arbetsinnehållet inte längrestyrsen
problemlösning,de tekniska samord-översyn,systemen utanav mer av

ning. Arbete har tjänstekaraktär näringsgren.oavsett
teknologiska förändringstakten har varit snabb och ingenting tyderDen

på denna under l990-talet. uppmärksammad MIT-Iatt avstannar en
studiel framhålls bioteknologiinformationsteknologi, material ochnya

områden finnsmed särskilt snabb utveckling. Redan idag känd tek-som en
nologi hittills i omfattning fått ibara begränsad genomslag produk-som
tionsprocesser Kontorsdatoriseringen förvän-och produkter. har länget.ex.

innebära förändringar i arbetsinnehåll arbetsorganisation,ochtats stora
det först under åren teknologi fått betydandede dennaär senastemen som

genomslag. På motsvarande har snabb teknologisk utveckling inomsätt en
förändratmedicinen vårdens organisation.Tjänsteproduktionen hart.ex.

således blivit tekniskt också likberoende och därmed modernmer mer
industriell tillverkning.

helt flexibla produktionssystemen långtifrån fullt utnyttjade.De är ännu
Många företag fortfarande kvar i traditionell tillverkning, där de anställ-är

maskinen ensidiga förslitande arbetsuppgifter.da bundna till ochärgenom
frihetsgrader följaktligenDe och ställer kom-systemen stora storanya ger

petenskrav på de anställda arbetsorganisationen. Alltför ofta ändrasoch
tekniken, däremot inte arbetsorganisationen, vilket resulterar i mono-men

övervakningsjobb och begränsad produktivitetsökning.tona
mångtI och mycket uppvisar alltså moderna tillverkande företag större

tjänsteproducerandelikheter med företag och organisationer med denän
traditionella fabriken. Följaktligen offent-ställs privata tjänsteföretag och

förvaltningar införliga motsvarande omvandlingskrav. Denna omvandling
på framför infonna-beror starkt teknologiskt förändringstryck allt viaett

tionsteknologi, frånökade krav kvalitetsmedvetna konsumenter och bru-
kare, ökad internationell konkurrens, svårigheter rekryteraatten genom
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särskilt vidtill utarmande arbeten,arbetskraft, främst kanske ungdomar,
full sysselsättning.

idagutvecklingsdrag haromfattning dessakan diskuteras hurDet stor
emellertid knappastproduktionen berörs. Detoch hur del ärstor somav

få dominerandeförändringsdrag kommerdessanågon tvekan attattom
ocksåproduktivitet på 1990-talet kommerKonkurrenskraft ochbetydelse.

fönnågaförvaltningensoffentligaföretagens och denavgöras attatt av
förändringar.sig till dessaanpassa

arbetskraftNäringsstruktur och2.3

SverigeTjänstesamhällets2.3.1 expansion i

kraftiggenomgått mycketarbetsmarknad harSvenskt näringsliv och en
förskjutning produk-kraftigsuccessiv ochomvandling. Det har skett aven

till tjänstepro-industri därefterarbetskraft från jordbruk, till ochtion och
relativt undersysselsättningen förändratsFigur 2.1 visar hurduktion. sett

seklet.det senaste

Procent
100
90 Offentliga tjänster-80

tjänster70 Privata
60
50 Industri,

byggnadsverksamhet40
30
20 Jordbruk mm10
0

År80 85 88401950 60 701900 10 20 30187080 90
SCB, Nationalräkenskapema.Källa Krantz, 1983.

årpå 1870-1988.uppdelad sektorerI SysselsättningenFigur . andelarProcentuella

andra länder.avindustrialiserats snabbareemellertid inteSverige har än
europeiskainom denindustrisysselsättningenandelenDen svenska av
ungefär 2,6decennierna,stabil deOECD, har varit underdelen senasteav

figur 2.2.%,



Procent

5

111

1 1957 År1960 1970 1980 1990

Figur 2.2. Industrisysselsättningen Sverigei i industrisysselsättningen iprocent av
OECD-Europa I 957- 987.

Schweiz 26,9% Storbritannien 19,9
Västtyskland 24,0 USA 18,8
Sverige 23,9 Frankrike 17,6
Japan 23 Kanada 17,4
Finland 22,5 Italien 17,0
Österrike 22,4 Belgien 15,7
Danmark 21,5 Spanien 14,5
Norge 20,9 Nederländerna l

OECD, Europa 18,0
OECD, Totalt 19,1

Källa OECD, Labour Force Statistics 1989

Tabell 2.I Andelen industrisysselsatta i befolkningen ålder.i aktiv 1987 iprocent av.OECD och några industriänder

År 1970

Av alla Varutillverkning Privata Offentlig
sysselsatta tjänstesektom tjänstesektor

Källa SCB, AKU.
Fig. 2.3. Andel kvinnor sysselsatta i olika sektorerav
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i Sverige, arbetar inombefolkningenDen andel den somav vuxna
således inter-Sverigeindustrin, bland de högsta i världen, tabell ärär

industrination.utprägladnationellt sett en
USAtjänstesektom ändå hög och bara ochAndelen sysselsatta i är

förhållande till befolk-Sverige har således iKanada andel.har störreen
tjänstesektor.industrisysselsättning ochningens storlek både hög storenen

kvinnor förvärvs-så andel både ochDet beror på mänatt storen av vuxna
andel i andra länder.i Sverige,arbetar änstörre

i andratjänsterna del tjänstesektomoffentliga änDe utgör störreen av
emellertid vuxit snabbare undertjänstesektom harländer. Den privata sena-

offentliga ökat1980-talet medan den barahälften svagt.avre
strukturförändringgenomgått särskilt kraftigTjänstesektom har en

sin arbetskraften. Iefterkrigstiden. fördubblat andelunder Den har ettav
tjänstesektomsperspektiv visserligen hävdaslångsiktigt kan det att expan-

uttryck föri mångt och mycketsion delvis skenbar. Denär är ett en pro-
industriföretagen ochtjänster tidigare utförts inomfessionalisering av som

hushållen.
tjänstesektom hade varit otänk-exceptionellt snabba ökningDenna av

Ökning-kvinnorna utgjort.arbetskraftsresurs framför alltbar denutan som
tjänstesektomförsta hand fått arbete ivarit miljon kvinnor ihar somen en

kvinnorfigur 2.3 visar andeli i den offentliga sektorn,och hög grad se som
Utvecklingen de offent-åren 1970-1988.i olika sektorersysselsatta avav

iframför 1970-talet handlade mycketliga tjänsterna under allt om en ren
månkan i någontraditionella verksamheter. Detsammavolymexpansion av

1980-talet.tjänsterna underde privatasägas om
industri till tjänstesektom,Strukturförändringen från jordbruk och som

iefterkrigstiden, emellertidså harvarit snabb under stort sett stannat av
flera till detta, grund-2.1. finns skäll980-talet, figur Detunder men ense

arbetskraft varit mycket lägre undertillgången tillorsakläggande är att ny
detta årtionde.

produktivitetstillväxtdämpad2.3.2 En

utvecklingen i Sverigeekonomiskaperspektiv har denlångsiktigtI ett
första decennierna efterland. tvåi något Devarit minst lika god annatsom

liksom i flertalethistoriskt unikt hög,världskriget tillväxtenandra settvar
produktivitetstillväxten försvagatsefter 1960-talet harländer,andra men

industriländer har den halverats.praktiskt allakraftigt. I taget
hälftenmeddåligt. Från ochdel 1970-taletFör Sveriges avsenarevar

med övriga indus-Sverige hållit taktenemellertid välårtionde harsamma
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Sveri

llOl

88-9077-8873-77
Källa Konjunkturinstitutet.

ÅrligFigur 2.4 Produktivitet inom industrin 1973-1990. genomsnittlig tillväxttakt. Sveri-
vårajämfört med 11 viktigaste konkurrenter. Procent.ge

OECD, Europa
OECD, hela
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Källa OECD Employment outlook 1990.

Figur 2.5. Kvinnors arbetskraftsdeltagande OECD-länderna åri 1988.
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vamings-tolkatsfrån år 1988 harförsvagningfigur 2.4. Entrivärlden, som
säkratid föremellertid för kort göraenskilda årNågratecken. är att prog-

noser.
industrins kost-1988årtill och medår 1982devalveringenFrån var

i för-index 80stabiltlågDetmycketfortfarandenadsläge runtgynnsamt.
vid deval-nivånunder18 %vilketindustrinationer,till 14 ärhållande ca

kostnadsnivåndockåren harl980-talet. Dei börjanveringama senasteav
85.2indexstigit något, till

Även överdrivits, kvar-eventuellt harförsämringSveriges relativaom
i sigDetganskavarit ärproduktivitetstillväxtenfaktumstår det att svag.

fördelningspolitik ochvälståndsnivå,vilarPå tillväxtenalannerande. tryg-
pensioner.ga

blir äldrearbetskraftutnyttjadfullt2.3.3 En som

i någotbefolkningenandel änförvärvsarbetar annatSverige störreI aven
förvärvsfrekvenshögstaSverige har världensförklarasvilketland, attav

iarbetskraftsdeltagandevisar kvinnors2.5figurkvinnor,bland somse
omfattande denärdeltidsarbetet1988. Eftersom ärårOECD-länder

förhållandevisdockförvärvsarbetandearbetstiden blandgenomsnittliga
ochför kvinnor män.deltidsarbeteomfattningen2.6 visarlåg. Figur av

befolkning-slås hela denarbetstidentotalastället denOm i ut vuxna
andraflestai deSverige högrearbetstiden i ängenomsnittligadenären

figur 2.5.länder, se
figurarbetslösheten selågainternationelltdenmedTillsammans sett
fulltpraktisktarbetskraftenpotentiella ärden taget2.8, betyder detta att

länder.andrahögre gradoch iutnyttjad änavsevärt
andraarbetskraftpotential änbetydligt mindrehar såledesSverige aven

utnyttjandekvalitativt bättrebehovetunderstrykerländer. Det ett avav
arbetslivet räckeri1990-talets kravFör mötamänniskors kompetens. att

för-företag ochikompetensenökatraditionellatilldet inte lita vägar attatt
tillotillräcklig källaarbetskraft heltNyutbildad ärvaltningar. nyenung
verketsjälvaIminskar.arbetsför ålderiungdomarAntaletkompetens.

451990-ta1et överarbetskraften underökningenbestår hela personeravav
Den äldreminskar.faktiskt45 årförvärvsarbetande underår antaletmedan

kompetensut-övervägande delföralltsåmåstearbetskraften avensvara
många invandrareSamtidigt harkunskapsfömyelsen.ochvecklingen ex.

idagInvandrarna utgörarbetslivet.använda ifårde intekompetens somen
blir andeleninvandrarbakgrundalla medRäknasbefolkningen.10 % avca

15 %.ca
ochandra ländersgenomsnittligt äldre änarbetskraftensvenska ärDen
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Källa SCB, AKU 1990.
Figur 2.6. påArbetskraften fördelad arbetstidsintervall, uppdelat efter kön.tre

timmar år heltidArbetande normalper en-
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Källa OECD 1985 Förvärvsfrekvens i procent

Cit. Solidarisk arbetspolitik, Svenska metallarbetarförbundet 1989ur

Figur 2.7. Figuren vilkenvisar kombination förvärvsfrekvens och års-genomsnittligav
arbetstid några länder har. Kurvan beskriver sådana kombinationersom som ger

genomsnittliga arbetstidsuttag från den arbetsföra befolkningen. länderDesamma som
ligger under kurvan har lägre arbetstidsuttag Sverige.änett
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andelen pensionärer Många nationer kommer emellertidär större. att
åldras ikapp Sverige de två decennierna, vilket innebär dessanärmaste att

småningomså hamnar i situation. De kommer tvingas till för-attsamma
ändringar stått står inför. emellertidSverige och Det betyder 1990-attsom

innebär delvis unika påtalet problem den svenska arbetsmarknaden.
Strukturförändringar näringsgrenarnödvändiga inom och branscher,är

omfattande tyngdpunktsförskjutningen arbetskraftenden sked-men av som
under efterkrigstiden inte möjlig. förskjutning. liksomde längre Dennaär

kraftiga förutsatteden volymexpansionen inom tjänstesektom, mycketen
kraftig tillväxt arbetskraften. finns inte kraf-Den möjligheten längre. Enav
tig sysselsättningsökning inom offentlig tjänstesektor i traditionellat.ex.
verksamhetsforrner måste därför kvalitativ fördjupningmed ochersättas en

effektivisering Nödvändigheten för-de anställdas arbete. dettaen av av
förstärks det skattestopp för närvarande gäller kommunal verksam-av som

het administration.och de nedskärningar sker i statligsom

2.4 Produktivitetsökning i arbets-kräver ökad kompetens
livet forskningsrönnya-

utvecklingsdrag samtidigtDe beskrivits, har i västvärlden utvecklatssom
samtliga industristater väsentligt försämrad produktivitets-upplevtsom en

tillväxt. Orsakerna till produktiviteten långt-denna försämrade tillväxt ärav
ifrån tillräckligt kända. produktionssystem förutsätterMånga uppen-nya

påbarligen högre kompetens. därför rimligt satsningarDet är antaatt att
kompetensutveckling produktivitet. antagandekan leda till högre Detta

istyrks inte bara allmänna och spridda iakttagelser utanav resonemang
studier.3utsträckning jämförandeväxande också vetenskapligaav

jämförelser nivå.Dessa gäller både företagsnivå och nationell Flertalet
studier industriell tillverkning. Eftersom villkoren för till-dessaav avser

verkning och tjänsteproduktion blivit likartade, forskningsre-alltmer har
sultaten emellertid också för tjänsteproduktion.relevans

studielomfattande förEn empirisk har gjorts MITs kommissionav
industriell produktivitet. industribranscher,Studien har kartlagt åtta olika

för produktion. Kartläggning-knapp tredjedel USAs helasom svarar en av
innehåller också omfattande jämförelseremellertid internationella ochen

den vilar på forskningsprojekt.dessutom antal andraett stort
viktigaste förklarande faktorn amerikanska industrinsDen bakom den

försämrade produktivitetstillväxt konkurrenskraft, självaoch som var
anledningen till ikommissionen tillsattes, bristerna denatt uppges vara
amerikanska utbildningen. Slutsatsen både utbildnings-gäller det allmänna

företagensoch personalutveckling.systemet
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OECDHela
Spanien

Italien
Frankrike

Nederländema
Belgien
Kanada

Portugal
Storbrit.

Österrike
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Finland
Japan
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16 1812 146 8 102 40

1990.outlookKälla OECD Employment

Fig. 2.8. Arbetslösheten % total arbetskraft 15 OECD-länder.i iav

företag, haftDe hög produktivitetstillväxt, har också gjortsom en
omfattande satsningar på utbildning inom företagen och de har dessutom
ofta i samarbete med kommuner och fack genomfört utbildning av mer
generell karaktär.

Kommissionens slutsats starkt förbättrad kvalitet denär att en av ame-
rikanska skolans grundutbildning nödvändig, reforrnering ochär men en
förstärkning företags- och personalutbildningen väl så viktig. Kom-ärav
missionen sig inte på internationella ocksåstöder bara analyser utanegna
på studier.andra T.ex visas yrkeskompetensen i Tyskland och Japan,att

skillnader i övrigt, därföravgörande allmänt bredare utbild-ärtrots sett att
arbetet.4ningen mindre uppdelad bestämda delfunktioner i Utbild-är

ning, direkt knuten till och företaget, ökar möjlighetenarbetsplatsenärsom
för de anställda förstå helhetsbilden. Detta insikter huratt ger om samman-

arbetsuppgiftenhangen och miljön skapar och hur olika faktorer kan sam-
ordnas i verksamheten. Bredare hos de anställda dekompetens gör att ger

bidrag till produktiviteten samtidigt deras beredskap för kom-större som
petensutveckling ökar.

Bredare kompetens flexibilitet betydelse för denoch harstörre stor
studie5,industriella prestationen. likartade industrier i TysklandI dären

och Storbritannien jämförs, personalutbild-dras slutsatsen den bredareatt
ningen i fabrikerna anställdas flexibilitet,de tyska ökar de reducerar sam-

arbetsproduktiviteten.ordningskostnadema och ökar
Studier5 flexibla itillverkningssystem Japan och USA, kommer tillav

liknande slutsatser. Japanska arbetare utnyttjar bredare kompetensp.g.a.
flexibilitet bättre åstadkommer högre tillförlitlighetoch ävensystemens
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personalstyrka.med mindre
för-produktiviteten inte baraökarDen bredare kompetensen attgenom

påverkar arbets-också denprestationeranställdasbättra de attutan genom
studiema7 exempelvis den tyskavisarjämförandeorganisationen. De att

hierarkiska arbetsorga-till mindrepersonalutbildningen lettjapanskaoch
verk-förutsättningar samordnabättreeftersom arbetarna harnisationer, att

underhålla,påockså bättrearbetsledning. klartDesamheten är attutan
tekniker. Den japanskakalla inutrustningenförändraoch utan attreparera

kompetens.8ord bredareförutsätter med andraproductions.k. lean
påkonkurrensfördel beror denbljapanemasstudier pekarFlera att a

kopplingtillverkning.konstruktion Dennaochkopplingen mellannära t.ex.
utvecklingforskning,mellaningenjörer arbetsroterarförstärks att t.ex.av

utvecklings-frånproduktenIngenjören följer helt enkelttillverkning.och
marknadsföring.tillverkning tillstadiet ochgenom

också iföretagsutbildningomfattandeMIT-kommissionen betonar att
amerikanska företagtypiska föromläming. ärunderlättar Dethög grad att

sig med democh defolk krävsanställer kompetens görde när attnytt avny
företag ityskajapanska ochföråldrade medan dehar kunskaper storsom

personalen. Företags-kontinuerligt vidareutvecklar denutsträckning egna
förkontinuerlig omläming dearbetsrotation innebärutbildning och en

flexibelmångkunnig ochArbetsrotationpå nivåer.anställda alla ger en
bliranställdadeförberedd på förändringarbetsstyrka mot-att mergenom

förtagliga lärande.

1990-taletUtmaningar inför2.5

näringslivetvillkor för2.5.1 Nya

internationella konkurrensen,i denföretag hävdar sig välMånga svenska
för-verkstadsindustrin. andraInomskogsföretag och delar ärt.ex. enav

inom bilindus-överlevnad,förutsättning förproduktivitetbättrad t.ex.en
SverigeUSA, EG ochmellan Japan,Skillnaderna i exportstrukturtrin.

minst i Sve-högteknologi ifigur 2.9. Andelen ärillustreras med exporten
emel-förklaring till dettaEnlågteknologi högst. ärrige, medan andelen är

visserligen har lågt tekno-processindustrins tyngd ilertid exporten, som
teknologi iavanceradmycketlogiinnehåll i produkterna, processerna.men

1980-talet splittrad.strukturomvandling under ärBilden industrinsav
till struk-anföras skälbörjan brukarDevalveringarna i decenniets attsom

långsammare taktskett idennaturomvandlingen Klart är attstannat upp.
arbetsinten-till särskilt stärka denbidrogtidigare. Devalveringarnaän att

Å kunskapsin-sidan denandra harskyddade industrisektom.siva och den
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tensiva förädlingsvärdeindustrisektoms vuxit snabbast. Denna sektor är
den i sysselsättning. framtidsbranschdessutom klart räknat Enstörsta, som

den forskningsintensiva industrisektom har däremot utvecklats svagt
medan kapitalintensiva vuxit relativt starkt, också den gynnadden av
devalveringama9

IUIIOEn undersökning de svenska underleverantörsföretagenav som
gjort Underleverantörsföretagenvisar allvarlig negativ tendens.en svarar
för 30 består% produktionen inom verkstadsindustrin. Till 75 % till-av
verkningen förenkla produkter mycket känsliga priskonkurrens.ärav som

tillverkning låg nivå bibehölls årsEn enkel i skyddet 1982 devalve-av
ring. 100 000 människor, inteAtt underleverantörema, sysselsättersom

möjligheter tillgodogöra sig devalveringseffektema höjahade ochatt att
kompetensnivån enligt till utslagning.hotar IUI, leda storattnu,

allt strukturomvandling till kunskapsintensivDet har sketttrots en mer
industri 1980-talet. beräkningar från Konjunkturinstitutetunder Nyare har
också visat produktivitetstillväxten industrin varit något iinom bättreatt
Sverige jämfört OECD, 3,9 3,5 mellan åren 1977 och 1988.med % %resp.
Omvandlingen har emellertid gått alltför långsamt i framtidspers-längreett
pektiv. Jfr. figur 2.4. också den forskningsintensivaDet alarmerandeär att
industrisektom utvecklats så svagt.

De svenska industriföretagen har haft låg fömyelsetakt ävenen men
faktorer små före-andra har haft betydelse, den utvecklingent.ex. svaga av

tag.
privata tjänstesektom integreringenFör delar den innebär i Europaav

ökad omvandlingstryck.utländsk konkurrens och därmed skärpt Dettaett
gäller finansiella försäkringsbo-transportsektorn, tjänster, banker ocht.ex.
lag, konsultföretag och fastighetsförvaltning. många dessa verksam-För av
heter investeringar i teknologi nödvändiga för överlevnaden. Delarär stora

offentlig sektor berörs naturligtvis också denna omvandling, t.ex.av av
Övrigatelekommunikation. offentligaoch tjänster berörstransporter av en

jämförelsens konkurrens bliröverbryggas och det lättarenär gränser att
jämföra andra länders tillhandahålla tjänster.producera och dessasätt att

Det kanske i högre drabbar tjänstesektom industringradännu änsom
den begränsade tillgången arbetskraft råder, tillfälligt,är trotssom en

konjunkturellt arbetsintensiva tjänsterökad arbetslöshet. För kunskaps- och
gäller förutsättningar tidigare.därmed andra Det handlarän mer om en
kvalitativ utveckling arbetsorganisation verksamhetsfonneroch änav om

kvantitativ expansion. Samtidigt tjänsteföretag offentliga för-ochmöteren
valtningar tryck från konsumenter kvalitetstarkt och brukare. Kravenett
i tjänsterna uttalade helt för några decennierbaraär sätt änett annat
sedan. gäller inte minst de offentliga tjänsterna, vilkaDetta medborgar-

ofta sig särskiltkunna ställa höga krav.na anser
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Ökad kvalitet på tjänsterna förutsätter decentralisering ochav ansvar
för stimulans individuella ini-befogenheter, högt i tak nytänkande och till

drivkraft för framstegtiativ. enskildes kompetens verksamhetensDen som
på Många företag förvalt-erkänns idag helt tidigare. ochsätt änett annat

för stimulera de ochningar därför mycket anställdasgör att engagemang
arbetsgivare intern arbetsmarknad för förhindralojalitet. Vissa skapar atten

förlust värdefulla mänskliga organisations kollektiva kom-Enav resurser.
ofta flera ärorganisationskultur så känslig denoch är att tar attpetens

särskilt i kunskapsintensiv verksamhet.utveckla,
Kvalitet på tjänsterna effektivare produktion kan inteoch upprätt-en

arbetsorganisation. särskilt tydligthållas i längden bra Detta märksutan en
präglari verksamheter, där producenten kunden eller brukaren. Detmöter

införi offentliga, sociala tjänsterna. Den anställde speglar härhög grad de
sitt helainte bara sin kompetens ochbrukaren eget utanegen engagemang,

kvalitet, kreativitet sociala kompetens.arbetsorganisationens och De som
måste stöd iutför tjänsterna i kontakt med konsumenter och brukare ges

och befogenheter ökar ochkompetensutveckling i takt med derasatt ansvar
på effektivitetkraven skärps.

offentliga sektorn2.5.2 villkor för denNya

framförallt 1960 ochoffentliga sektorn expanderade i snabb takt underDen
skatteinkomster till följd1970-talen, vilket kunde ske ökadegenom av

ekonomisk tillväxt.höjda skattesatser och snabben
samhällsekonomin ligger sedan 1970-talet på lägreTillväxttakten i en

uteblir årfinns risk för den ekonomiska tillväxten helt undernivå. Det att
nått sådan nivå ökning skat-1991. Samtidigt har skattetrycket atten en av

tillrätta med problemen krävstekvoten inte tänkbar. För kommaär att en
kostnadsökningamaproduktiviteten och dämpas.snabbare ökning attav

nödvändigtråder i politisk enighet detDet i dag är attattstort sett omen
besparingar omprio-föra finanspolitik med direkta och göraattstramen

offentliga utgifterna. blir för tillgodoseriteringar Slutsatsende att att nyaav
frigörsi ökad utsträckning inom deneller ändrade behov krävs att resurser

omprioriteringarmåste såväloffentliga sektorn. Detta ske somgenom
effektiviseringar.

offentliga för-på den verksamhetenDet ökade trycket hela ettgenom
många inomfinansiellt innebär ökade krav verksamheterändrat läge

många verksamhe-gäller såväl inriktningenden offentliga sektorn. Det av
utförs. förändringarform i vilken de I alla deden sagtsnartter av somsom

människors arbetsuppgifterföljd ökade trycket kommerblir det atten av
förändras.behöva
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budgetproposition, utgångspunkt deallmänårs har1991 attsom en
förhållanden ochmåste till lokalaoffentliga verksamheterna anpassas

fortsatt decen-önskemål. Det innebärenskilda medborgares behov och en
avskaffas.detaljregler Dedelegering samtidigttralisering och somen

fördärigenomansvariga för verksamheterna större utrymme anpass-ges
önskemål.ningar till medborgarnas

befogenhetervidgade och ökatutgångspunkt leder tillDenna allmänna
bud-offentliga sektorns verksamheter. Ipå nivåerna i dende lägreansvar

i offentligaönskvärd dengetpropositionen ökad konkurrens ärattanges en
därför föroffentliga måsteDen sektornverksamheten utsättas mera

och bestäl-förutsättningar. innebär producent-marknadsliknande Det att
därigenom ökaKompetenskraven kommerlarrelationer bör utvecklas. att
med medborgarnakunden och i kontaktenpå arbetar näradem somsom

inför servicekrav.ställs nya
byråkratins utveck-omprövning finns i diskussionenslagsEn omannan

viktiga verksamheter i denpå uppbyggnadenRegeringen pekarling. att av
samordning, enhetlighetutbildningen, har krävtvälfärden,svenska ex.

bakgrund till betydandepådrivande insatser. Dettaoch sägs attvara en
regeringenregelverk byggs Nuadministrativa och attmenarresurser upp.
förhållanden.till lokalaflexibilitet, omprövning och anpassningdet krävs

till personal arbetarDärför måste och delegeras denbeslut när-somansvar
målen för verksam-användarna i olika verksamheter. Det kräver attmast

uppföljnings- utvärderingssystem utvecklas.preciseras och ochheterna att
förgenomföra treårigtRegeringen har beslutat attatt ett program genom

administrationen med tioden statligastrukturella förändringar reducera
åtgärder skall vidtagasBudgetpropositionen anvisar antalettprocent. som

påbesparingarför mål skall nås. Totalt innebär dettadetta sett storaatt
administrationenstatliga läns-olika områden, inom såväl den centrala som

omställningenledning förstyrelserna. Myndigheternas att genom-ansvarar
förs.

förändrade verk-utveckling stödjer i själva verket denDatateknikens
offentliga sektorn. tidigaaviserats för den Desamhetsstruktur allmäntsom

fall byrå-förutsatte i vissacentralistiska strukturADB-systemens mycket
enhetlighet likhet iSamtidigt på ochkratiska arbetsformer. ställde kraven

centrali-på till sin karaktärservice hela landet kravöver systern varsom
12serade.

servicekvalitet blir fram-enhetlighet luckras ochNär kraven merupp
möjligheter till decentraliseradedatatekniken samtidigtträdande och ger

organisation stödjerlösningar teknik ochtekniska kan säga att varan-man
påökat lokali utveckling ökade befogenheter ochdra ettmot ansvaren

nivå.
för myndigheter och affärsverkstatliga för datasystemDe kostnaderna
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miljarderuppgick förhar beräknats Statskontoret. De till 4,5 kr. bud-av
getåret 198889, med ökningstakt cirka 20 år% under de senasteen per
fem åren. för 1990-talet blir datakostnader 130 miljarderTotalt kr.statens
i löpande priser utvecklingen fortsätter.om

De förväntade investeringarna i datateknik innebär betydan-ävenstora
de utbildningsbehov inom förvaltningarna. Nya kommer isystem att tas
bruk och personalgrupper behöver läras på gamla och system.upp nyanya
Precis inom den privata sektorn kommer datatekniken inte-attsom vara

på förgrerad i verksamheten bara några år sedan okänt.sättett som var
påDetta ställer självfallet höga krav bred allmän kompetens i samspeleten

uppgift utförandetmellan myndighetens och arbetet med hjälp tek-av av
nik.

omfattande förRegeringen konstaterar det krävs insatser utvecklaatt att
stimulera resultatmått. Regeringenoch användningen arbetetattav anser
inriktas produktivitet påbör beräkna verksamhetsanpassat ochatt ett

fullständigt till kvalitetsdimensionenResultatmâtt hänsynsätt. även tarsom
utvecklas.måste

enligt kommittén nödvändigt lyfta fram planeringDet ochär att upp-
följning kompetensutveckling viktig i Tilldel resultatbegreppet.av som en

sådant resultatmått självklart också revisionskulle kunna kopplas.ett
80% offentliga utgifterNära den sektorns hanteras kommuner ochav av

landsting. och landsting miljon anställda. deKommuner har 1,1 Av tota-ca
utgifterna faller två tredjedelar på och tredjedel på lands-kommuner en

ting.
Efterfrågan tjänsterpå den kommunala sektorns har länge kunnat till-

godoses snabb expansion. Den lägre tillväxten i samhällseko-genom en
undvika ytterligare skattehöjningarnomin och nödvändigheten görattav

krav alltmer sällan kommer kunna tillgodosesmedborgarnas attatt genom
tillmötesgå vård,tillskott kunna förändrade behovFör attav resurser. av

därför nödvändigt insattautbildning det utbytetär attetc. av resur-omsorg,
kommer ställas påökar. Det innebär betydligt kravstörreatt attser

omprövning, rationalisering förbättringar effektiviteten.och av
Regeringen diskuterar riktlinjerna för den offentliga verksamheten i

årets budgetproposition, avseende samspelet mellan kommuner ochstat,
offentliga måstelandsting. framförs den sektorn helhetDet att ses som en

olika Då tydligaredär kommun och landsting har roller. blirstat, en
viktig förutsättning för framtida för-ansvarsfördelning mellan dessa deten

nyelsearbetet.
pågående målstymingutvecklingen ökad den kommu-Den mot en av

lagstiftning fri-nala verksamheten och ändrad kommunerna störresom ger
välja vill påhet vilka medel de använda kan komma ställa kravatt attatt

områdenmål på olika preciseras och konkreta. Kommu-görsstatens mer
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måste för de skall kunnaökaslandstingens handlingsutrymmeoch attnema
budgetpropositio-regeringen iuppgifter 1990-taletklara sina under säger

styrfonner.detaljstyming och generellamindreinnebärDet mernen.
tillaviseras i propositionen ochförändrade styrningenDen somsom

verksamhetsformer. Styr-genomförts, möjliggördelar redanbetydande nya
olikaskall finnas påvilketvilka befogenheter ochsystem somansvaranger

vilka problem skallDärmed denivåer i organisationen. även somanger
befatt-på nivåer, i olikabehövs olikaoch vilken kompetenslösas somvar

ningar.
informella, präglar verksam-formella ellerStyrsystem, de äroavsett om

Organisa-kompetensutveckling.rekrytering ochpåverkanheter genom
organisation lärFörvaltningartionskulturen präglas styrsystemet. somav

samspeletblir delutföra sitt uppdrag. Styrsystemetsig den skallhur en av
sitt jobb.underförstådda, kompetensenmellan människor, det göraattavav

regler. Regel-sitt gällandeinte hela tiden i arbeteMänniskor prövar mot
inte intelångt ibland reglernaarbetet, såverket blir del att syns,en av

på jobbet.uppför sigdel hurifrågasätts utgörutan manen av
förändring-omedelbarainnebär därför inteFörändringar regelsystemav

lång-myndigheter. Det krävsblir gjort i olikai hur jobbet tvärtom ettar
myndighetskulturen. Närför förändramålmedvetet arbetesiktigt och att

reglernaarbetaanställda ändå fortsättaändras kan dereglerna att omsom
därförföljd inlärt beteende. Detnaturligt ärfarms kvar. Det är etten avsom

stimulerasfår möjlighet till och gränsernaviktigt anställda prövaattatt var
inom för arbetet.möjligtgår för vad göraär att ramensom

centraldärförkommunala sektornKompetensutveckling inom den är en
förmålde förändradeförändringen sektorn sättsdel mot uppsomav av

kompetensutvecklingensynvinkeluppdragsgivarensverksamheten. Ur är
verksamheten till deförviktigaste medlenkanske de attett nyaanpassaav

målen.
ochförändringsarbete inom kommuneromfattandepågår i dagDet ett

utnyttjasfinns redan ochförändringarformella förlandsting. Det utrymmet
mångaerfarenheter frånredovisats viktigamånga harockså på platser. Det

alternativaofta med olika ochprojektarbete,pågår brettprojekt och det ett
kanintresse ocherfarenheter har allmänt äveninriktningar. Många dessaav

verksamhetsformer.utvecklingprivata sektornsbetydelse för denha av

erfarenhetdock idaglandsting saknarFlertalet kommuner och större av
förnyaför den kommu-krävasstrukturella åtgärder kommerde attattsom

expansionlång perioderfarenheter byggerDerasnala sektom. somen av
med det årliga bud-besparingar i sambandår följtsförst under senare av

påställa betydande kravstrukturförändringar kommerStörregetarbetet. att
kostnader förofta initialt ökadekrävsutredning och planering. Dessutom
15på sikt.kostnadsbesparingaruppnå effektivitet ochökadatt
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2.5.3 Jobben och kompetenskraven dagi

fler både formellAllt har högre utbildning möjligheteroch goda tillen
kompetensutveckling i jobbet samtidigt har lågmycket storasom grupper
grundutbildning ensidigaoch jobb med små utvecklingsmöjligheter. De
flesta arbetsmiljöer förbättratshar samtidigt det inom för dennasom ramen
förbättring skett uppdelning mellan arbeten med höga kompetenskraven
och arbeten med lägre kompetenskrav.

Denna uppdelning kan inom industrin. Många jobb, inom lät-t.ex.ses
montering, kräver någraendast timmars introduktion innebärochtare ena-

handa arbetsinnehåll. iProcessdelen skogsindustrin anställer däremotav
enbart minstmed teknisk gymnasiekompetens och forsk-stort sett personer

ningsintensiv industri arbetskraftsöker med högre kompetens. Bådeännu
den arbetsintensiva industrin lågkvalificerademed jobb och den kunskaps-
intensiva produktionen har 1980-talet.ökat under

Den privata tjänstesektom uppvisar kanske uppdeladännuen mer
Åarbetsmarknad. sidan kvalificeradehar antalet jobb ökat starkt inomena

försäkringsbolag,banker, konsultföretag företagstjänster.andra Dessasamt
arbetsuppgifter kräver hög formell utbildning utvecklings-och godager

Å jobblömöjligheter. sidanandra har också okvalificeradeantalet ökat
inom handel, och städföretag. åtskilliga länder, USA,Irestaurang t.ex. sva-

de för den privata tjänstesektoms expansion. Sve-Imerpartenrar senare av
rige bilden splittrad.är mer

offentligaDen tjänstesektom den i formellthar särklass högsta andelen
högutbildade. många fallI det fråga yrken arbetsuppgifter,och därär om
formell utbildning och särskild behörighet kan krävas för få jobben. Denatt
kompetensen kan i del fall för försmal för andra befatt-atten vara passa
ningar i samband med strukturförändringar.

delar offentligaI den sektorn arbetar kortutbildade tillräckligutanav
möjligheter till kompetensutveckling, jobben egentligen krävertrots att
kvalificerad kompetens, inom vård ocht.ex. omsorg.

Liksom i privat tjänstesektor finns inom offentlig sektor stora grupper
arbetar med okvalificerad service. För många, både inom tillverkningsom
i tjänsteproduktion,och gäller deras kompetens utnyttjas bristfälligt.att

Bilden kompetenskraven i alltså splittrad, tvådag mycket all-ärav men
Åslutsatser framträder. sidan pådet brist människor medmänna ärena

Åvissa kompetenser på arbetsmarknaden. finnsandra sidan det fortfarande
områden med ensidiga, arbeten, där ändrad arbetsorganisationmonotona

tillskulle leda människors kompetens bättre till Samtidigtatt togs vara.
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så kvinnors kompetensorganiseraskunnaskulle många arbetsplatser att
dålighandlar såledespåutnyttjas bättre Detskulle kunna sätt.ett om en

krä-efterfrågan på Allmänttill och kompetens.tillgånganpassning settav
arbetslivet högre kompetens.emellertidver

2.5.4 Utsatta grupper

ställs deti kapitelarbetslivet diskuterats dettaförändringar ideI nyasom
ipåverka fleraFörändringarna kommermänniskor.krav att grupper

arbetslivet.
Introduk-nyanställda.viktigare i framtiden deblir ärEn änsomgrupp

arbetsplatsen betonasbetydelsefullblirtionsutbildningen när sommer
yrkeskunskaper.miljö för läraatt

någonkanske ividgas ochtroligentraditionella yrkena kommerDe att
med sin själv-människorpåfrestningarinnebärmån upplösas. Det stora

förankrad i yrket.uppfattning identitetoch
framförförsvinna.arbetsuppgifter Detkommer ärVissa traditionella att

arbetsdelning.vertikal Detidigareuppkommitsådanaallt genom ensom
exempelintegration. Ettvertikalminskar det skerförsvinner eller när en

industrin, kort-befattningama inomproduktionsförberedandededetta är
andra tjänste-gällerproduktionstekniker, beredare Det ävenutbildade etc.

Rationalisering-upprätthålls kortutbildade.idagmannabefattningar avsom
tekniki första hand medintei industriföretagen skertjänstearbeteten av

befattningsförändringar.förändringar och medorganisatoriskamedutan
white-collarizationkallasvad brukarsidan dettaandraDen är somav

tjänstem-arbetarbefattningarvillwork, det görsof blue collar säga att mer
blandkompetensutveckling handlarförutsätterannalika. Detta somen
arbe-kundkontakter,matematik, fakturering,ekonomi,lära attattannat om

förbli för högapå lärande kanoch Kravenmed etc.ta pennapapper
samtidig utbildning.räcker intemånga. Lärande i arbetet utan

sjukvården harinomochförändringen på kontorentekniskaDen t.ex.
miljön krävertekniskakvinnor inför krav. Denställt många ettnyanya

ihaft i assistentarbete ellerkvinnor oftaförhållningssätt detänannat som
arbetehar tagit borttekniken på kontorenomsorgsarbete i vården. Den nya
Rela-på sin persondator.själv skriverhandläggarenfrån sekreteraren när

annorlundaheltsekreterarrollen kommertionema förändras. Den att senya
också konflikter mel-vårdteknik ochSamspelet mellantidigare.änut ger

bådebehovtekniken skaparförändradeperspektiv.lan olika Den stora av
nylärande.avlärande och

för starkti arbetslivetrutinjobbenmånga och utsättsDe etttempo-
kunskapsrik produktionstypSverige gåromvandlingstryck mot en merom
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inom alla sektorer. Det många människor har rutinartade arbeten.är som
har ofta stått utanförDe lärande i arbetet, ibland under långa tider. Kvin-ett

iöverrepresenterade denna arbeten. teknikär När övertyp. tarnor av ny.
del dessa arbeten, nykonstruktioner bort del och kon-när närtaren av en

slår dåkurrenser del, kommer det finnas få alternativaut atten annan
arbetstillfällen i de organisationer. där de arbetsuppgifterna finns idag.

Företagen och förvaltningarna bort beslutsnivåer i sina organisatio-tarv. Det innebär många mellanchefers arbetsuppgifter försvinner. Che-attner .
fen kan mycket väl ha förtrogenheten med detaljerna inom sitt revir.tappat
Hon eller han kan ha uvecklat andra förkompetenser sköta sitt chefar-att
bete. Den kompetensen leder inte lika tilllätt arbeteett nytt som en mer
sakorienterad kompetens.

Gruppen småföretagare och underleverantörer står i mycket allvar-ett
ligt företagenläge de tjänsterköper deras inte längre hållernär större som

kompetensutvecklingderas under De höga kompetenskraven i dearmarna.
organisationernaköpande slår hårt intedem lever i stödjandemot ettsom

nätverk kan hjälpa till i förändringsarbetet.som
arbetslivI kräver samspel, kommunikation,ett som mer av mer av mer

ömsesidig förståelse, kommer människor bristande språkkunskapermedav
och bristande förtrogenhet för den kulturella svenska arbets-särartenen
platser få svårare tidigare. Invandrargruppema har redan idagännu änatt

5 mycket svårigheter på den svenska arbetsmarknaden. Detta kanm stora
komma iKunskap svenska språket ioch det denäratt accentureras. som

referensramensvenska på arbetsplatserna kommer bli ännu störreatt av
betydelse i framtiden.

syftarDessa exempel till visa arbetslivets förändring skaparatt att en
situation för många människor. Lärande i arbetet inte möjligt för demärny

inte har arbete. De måste ha andra möjligheter, välett t.ex. ettsom genom
förutvecklat vuxenutbildning.system

2.5.5 tillAttityder kompetensutveckling

X.
Arbetskraften har högre utbildnings- och kompetensnivå någonsinänen
tidigare. innebär rimligtvisDetta också förän-högre beredskap fören
dringar i arbetslivet. Den högre utbildningsnivån innebär bredare kom-en

och därmed möjligheter till arbetsinsatser i olika verksamhe-störrepetens
ter.

De ändrade villkoren i arbetslivet liksom de anställdas vilja tillegen
utveckling i jobbet medförthar kraven på kompetensutveckling ökatatt
starkt på år. de fackligaFör organisationerna har det blivit huvud-senare en
fråga på nivå full sysselsättning. ingen tillfällighet.Detta ärsamma som
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möjlighetenendautbildningssatsningarökadekraftigtfler attAllt somser
sig i arbetslivet.klara

förändradebland de äldre,särskiltsig många,Samtidigt värjer mot
flera förkla-finnsutbildning. Detkräverinte minst dearbetsuppgifter, om

omställningeller ärdåliga baskunskapertill detta,ringar attt.ex. psy-en
bristandeerfarenheter ochdåligamed sigMånga bärkologiskt svår. en

erfa-förstärktsmånga gånger hakanfrån skoltiden. Densjälvtillit genom
i produktionen,inarbetskraft kommervälutbildadrenheter somyngreav

meningtraditionellfrån iarbetsuppgifterellerifrågasätteroch övertar
yrkeskunnigt folk.

fråntrycketvillkor för klaraKompetensutveckling inte baraär attett
föränderligtisysselsättningenockså förökade krav ettatt tryggautan

ocksåkompetensutveckling harallt starkare kravanställdasarbetsliv. De
intressant, bre-tillmöjligheternahandlardimension. Det meromen annan

tillmöjlighetergodaarbetsinnehåll ochstimulerandeochdare att semer
utveckling.förändring och

utveckling.personligtillockså möjligheteremellertidhandlarDet om
arbets-påverkar inte baraarbetslivetkompetensutveckling iFruktema av
rikarei övrigtutveckling ochmänskligockså tillbidrarinsatsen ettutan

kompetensutveckling blivitbidragit tillnaturligtvisinsikt harliv. Denna att
huvudfråga.fackligen

snabbhurFörändring2.6 -

brytningstid. Dettidsålder ärsintycksgenerationVarje som enegense
tillfälle.visstkorrekt vidförändringstaktensvårt bedömasamtidigt ettatt

förtalartillsammansfaktorer,redovisat radkapitel har attDetta somen
verksamheter kommerMånga1990-talet.underförändringstakten ökar att

måste skapas.verksamheterMångaförsvinna.eller heltkrympa nya
påskyn-faktorersnabbt. En radgår mycketIntemationaliseringen nya

konkurrensutsattapågått länge. Denför sig hari ochdar somen process,
1980-särskiltomvandlingstryck,starktnäringslivetdelen möter ett somav

ochintegrering både skärpereftersläpning. Europasinneburit visstalet en
från inter-varit skyddadetidigaretill sektorersprider konkurrensen som

konsultföretag,försäkringsbolag,banker ochnationell konkurrens, ex.
transportföretag. Nya län-livsmedelsproduktion ochbyggnadsverksamhet,

teknik snabbaretjänstesektom. Nydelar ärinomkonkurrerarder även av
och företag.fler ländertillgänglig för allttidigareän

kvalitativ förnyelse,framtvingarintegreringenekonomiskaDen enen
ocksågränslösa Europa utsätterDetinfrastrukturen.europeisering merav
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den offentliga sektorn för slags jämförelsens konkurrens.en
Den arbetsintensiva och kunskapsintensiva tjänstesektom, längesom

expanderat starkt ökad sysselsättning, inte minstgenom av unga
välutbildade, tvingas redan sitt hus. Nytillskottet framför alltse om av ung,
välutbildad arbetskraft, finns inte i utsträckning under 1970-samma som
talet. Samtidigt skärps kundernas och brukamas på tjänsterkrav högreav
kvalitet. Det ofta högre missnöjesnivå hos medbor-utsom ser som en

både det gäller privata och offentliganär produkter, uttryckärgama snarare
för ökat kunnande och kvalitetsmedvetande.

Det går inte entydigt frågan hur faktiska för-snabb denatt svara om
ändringen kommer bli. Kommitténs uppfattning det inteatt är görsatt om

insatser för förnya förbättraoch kompetensen i arbetslivet, ris-stora attnya
keras det ekonomiska underlaget för Sveriges välfärd.

finnsDet emellertid betydande handlingsutrymme. Förändringen gårett
påskynda. kapitelDetta har rad faktorer talar för detta.att angett en som

bådeInom privat offentligoch sektor kräver organisationsformer ochnya
kvalitetskrav insatser kompetensutveckling. Detta välstora stämmerav

med många människorsöverens krav intressanta och stimulerandemer
arbeten. Kompetensutveckling blir med andra ord de viktigaste med-ett av
len för arbetslivets förnyelse i bred mening.
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Kompetensutveckling i arbetet

Inledning3.1

förändringArbetslivets för med sig arbetskraftens kompetens måsteatt
förnyasutvecklas och kontinuerligt. Beskrivningen i kapitel 2 utmynnar

individernasi slutsatsen kompetensutveckling nödvändig både föräratt
välfärd och den fortsatta utvecklingen levnadsnivån i Sverige.av

Denna kompetensutveckling kan ske inom i huvudsak olikatre sam-
manhang. Det i arbetet, på arbetsplatsen där den enskildeär möterena pro-
blem och utmaningar kan utveckla och fördjupa hans eller hennessom

viktigarekompetens. Mycket talar för arbetsplatsen bli alltkommeratt att
bas för kontinuerlig kompetensutveckling arbetskraften. Detta kapitelen av
handlar arbetsplatsen för kompetensutveckling.sammanhangettom som
Det andra vuxenutbildningen och olika delar. beskrivs idess Detär nästa
kapitel. Det tredje det sammanhang varigenom olika arbetsplatser kanär
få tillgång till sådan kompetens i dagliga verksamheten.saknas densom
Dem handlar kapitel 5 om.

Kapitel 3 inleds med kort diskussion kompetens. Detbegreppeten av
mångtydigt begrepp kommittén valt inte medär avgränsaett attsom en

definition.bestämd Genom beskriva hur kompetens sammanhängeratt
utredningenmed verksamhetsidé, arbetsorganisation och teknologi pekar

också på föränderlighet.kompetensbehovens I krävsmorgon en annan
idag Därför blirkompetens och den troligen okänd till delar.än är stora

utvecklingsprocessen viktigare detaljerat för fram-planerarän system som
tida kompetensbehov.

viktigasteArbetsorganisationen kommer allt i förgrunden denmer som
faktorn förbestämmande kompetensbehov och möjligheter till kompetens-

utveckling. Olika olika förutsättningar förorganisera skapararbetetsätt att
Två skildakompetensutveckling. modeller diskuteras, byggeren som

arbetsdelning specialisering på breddning befatt-och och byggersom aven
ningar och integration arbetsdelning.änsnarare

En lärande organisation den enskilde möjligheter lära utifrån sinaattger
förutsättningar. lära innebär förändras. mångas liv finns detAtt Inytt att
inte för förändring. organisation måste alltså hänsynEnstort utrymme ta

förutsättningartill skilda för lärande för bred och kontinuerlig kom-att en
petensutveckling skall till stånd.komma

I kapitlet diskuteras avslutningsvis kompetensutveckling i strategisktett
perspektiv. leda organisera kontinuerlig kom-Att och verksamhet dären
petensutveckling viktigt på ledningen.delresultat ställer kravär ett nya
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viktigare delkompetensförsörjning blir alltKompetensutveckling och en
utvecklingen verksamhet.i strategiskaden av en

kompetensmed3.2 Vad menas

personalutbild-direktiv kompetensutveckling ochUtredningens talar om
akti-utbildning planeradallt frånning. Med dessa begrepp som enmenas

oplanerad akti-lärande i arbetetvitet, i skolan, till ett spontant som ensom
olika former för kom-utgår ifrån finns behovvitet. Direktiven detatt av

så omfattandearbetslivet. Kompetensbegreppetpetensutveckling i är att
definition.meningsfullt formulera striktfunnit detkommittén inte att en

inte ingår i begreppet.syftet skilja detsådan fyller bl.a.En utatt som
innebörd förändrats något.blivit vanligt ordharKompetens ett vars

behörighet. finns fleraofta i betydelsen formell Detanvändes detFörr stat-
mening. Innebördenjust i dennaliga utredningar behandlat kompetenssom

viss befattning. någontillräckliga kunskaper för Attdå ärär närmast en
formella meriter sininnebär denne hardomarkompetent attt.ex. genom

praktisk formellayrkeserfarenheter verksamhet. Deutbildning och genom
använda kriteri-vanligen så strikt formulerade dekompetenskraven är att

från icke kompetenta.svårighet skiljer kompetentastörreutanerna
till förmågan klara de olika kravhänför sigOrdet kompetens attmernu

syftardagligt tal detsituation i viss verksamhet. Iställs i viss ensom en
olika kvaliteter.innefattar mångaformell behörighet ochpå änmer

kvaliñkation, utbild-samtidigt med ordIbland används kompetens som
förmåga, lärande och färdighet. Deningsnivå, erfarenhet,kunskap, som

vilja. Med för-förmåga ochfångar kompetensbegreppetkanske bäst ärupp
erfarenheterfond kunskaper ochmåga kunna användaatt aven avmenas

meningen kompetensviss situation. denpraktiskt i Iolika slag är etten
viljemomentet. Det i rela-vilket ytterligare betonasrelativt begrepp ärav

och då någon aspektsituation någon kompetent kantion till viss ärsomen
både teoretisk ochyrkesmässig kompetens,på kompetens överväga, t.ex.

ledarförmåga, personlig kompetensadministrativpraktisk, kompetens, t.ex
kompetensl.socialförhållningssätt ochegenskaper ochsom

fasta den enskildesbeskriva vad kompetensEtt ärsätt tarattannat
och psykiska energi medmöjligheter kombinera sin fysiskaatt

hantera verktygfärdigheter, kunna kunnagöra, attatt-
metoderfakta och kunnakunskaper, attatt veta-

framgångförmå lära misstag ocherfarenheter, att av-
social förmåga, inflytandekontakter,-

ansvarzriktigt,viljavärderingar, göra, att taatt att anse-
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människas kompetens utveck-Det uppenbart dessa aspekterär att av en
arbetslivet. de livs-förstärks i olika sammanhang, inte bara i Allalas och

betydelsefulla. olikamiljöer människa har befunnit sig i Deärsom en
på olika i olika sammanhang,kompetens värderas dockaspekterna sättav

på i olika situationer.beroende på de krav ställs den anställdesom
servicesektom,många inte minst i vården och i ställsI verksamheter,
förmåga viljakrav social kompetens. betyder ochdet höga Det atten

människor, kommunicerameningsfulla relationer till andra kunnaskapa att
ofta funge-andra, fungera socialt med andra och hamed även att ettatt

viktigare i det fram-rande socialt nätverk. Social kompetens alltanses som
bidrar idag samtidigttida arbetslivet. Skola, umgängesfonner och attityder

social bredare kon-till både och kvinnor utvecklar kompetens. Jumänatt
viktigare blir den sociala kom-taktytor många får i organisation, destoen

för social kompetens fårverksamhetens kvalitet. Det innebär attpetensen
förhållandei arbetslivet istarkare vikt anställdas kompetens värderasnär

till olika belöningssystem.
förknippas oftast kvinnorSocial kompetens med den kompetens som

åldrandefamiljen, och denutvecklar i barn,genom omsorgen om vuxna
generationen kortutbildade, arbetat i oavlönatKvinnor, inte sällan som.

ofta till vårdarbete. Historisktomsorgsarbete har rekryterats avlönat sett
inte lönemässigt påhar deras sociala kompetens värderats sättsamma som

förformell utbildning ändå haft avgörande betydelse derasden harmen
i patienterna. sociala kompetensen under-arbetsinsats kontakten med Den

isamtidigt för självklart de kvinnor anställsvärderas det tas att sommen
saknasvård har sådan kompetens. Generellt detoch omsorgsarbete setten

i arbetslivet för värdera sociala kompetensen, där den bärsdensystem att
kvinnor och viktig för arbetets resultat.ärav

ha förmågaEn aspekt social kompetens lärare,är attattannan av vara
betydelsefå andra lära. pedagogiska kompetensen harDen ävenstoratt att

några fåi arbetslivet. l dag finns det exempel på hur sådan kompetens vär-
fåi arbetslivet, vid sidanderas i belöningssystem skolan. Det är utanav

förför bli intresselärarutbildning kompetenta skapatränats att att ettsom
lärande hos andra.

många avsnitt diskuterasKompetens utvecklas i sammanhang. I nästa
organi-till verksamhets inriktning,hur kompetensutveckling relateras en

sation och teknik.



kompetensutvecklingVerksamhet och3.3

beroendeömsesidigt3.3.1 Ett

huvudsakligför vilkeninriktning avgörandeverksamhets idé ochEn är
olika kompetenssjälvklart det behövsbehövs. Detkompetens är attsom

läkemedel. Förutföra hjärtoperationer och utvecklaför flyga, attattatt att
på rationellt krävstillskall komma sättdessa kompetenser ettnytta en

olika slags kompetenser.organisation med människor harsom
affars-verksamhetensschematiskt samspelet mellanFigur 3.1 visar

för verksam-tekniken och behovet kompetensarbetsorganisation,idé, av
heten.

mål eller idéVerksamhetens

Kompetens TeknikenArbets-
organisationen

Anställda

E bero-ömsesidigtteknik och kompetensär3.1. Verksamhetsidé, arbetsorganisation,Figur
ende.

E finns fleradetpå olikaVarje verksamhet kan byggas sätt attgenomupp
skilja sigArbetsorganisationer kanmöjliga arbetsorganisation.val av

ställerbefogenhetsfördelning. Dettaolika arbets-, ochbl.a. genom ansvars-
j organisationen.på olika slags kompetens ikrav

kompetenskrav.ocksåför ställerteknik används verksamhetenDen som
problematiskt ibland,arbetsorganisationteknikmellan ochSamspelet är

teknikens kom-inträffaförändras. Då kan detsärskilt teknikenbaranär att
iutvecklatsmed den kompetensintepetenskrav överensstämmer orga-som

teknikens möjligheter inte kaninte sällannisationen. innebärDet utnytt-att
fungerar sällankunskap hos brukarenfullo. teknik kräverjas till En som
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i hierarkisk organisation. Teknik å andrabra starkt och arbetsdeladen som
sidan för sådan organisation sällan effektiv i organi-utveckladär ären en
sation på bredd hos de anställda och tillit tillbygger i kunskapersom
enskildas initiativ och förmåga. Tekniken kan stödja de anställdas kompe-
tensutveckling. Annorlunda utformad kan tekniken hindra den, bl.a. genom

utformning blirtekniken kräver viss arbetsorganisation. Teknikensatt en
ofta faktor för inte minst föravgörande kompetensutvecklingen, tek-atten

investeringar.niken kräver stora
Arbetsorganisationen teknik denberor både den används ochsomav

tillgängliga Samtidigt kompetensutvecklingen påkompetensen. beror
arbetsorganisationen teknik tekniska utveck-och den används. Densom
lingen på på människor har till-arbetsplatsen beroendeär sätt attsamma av
räcklig för eller tekniskakunskap kunna använda verktygatt nya nya sys-
tem.

Kunskapsexplosionen såväl informationsteknologins utvecklingsom
Kommunikationsförmå-begränsar betydelsen formella faktakunskaper.av

förmåga utvecklas påobservationsförmåga och analytisk kommer attga,
traditionella överlevnad. Förmåga tillbekostnad kunskaper med kortav

nödvändigtgrupparbete fungera ihop med andra människor blir föroch att
möjligheter. Förmåga fakta från olikautnyttja söka data ochatt attgruppens

databaser, organiserade problemorienterat blir allt viktigare. Bär-sätt,ett
bara datorer blir lika vanliga inslag i vården stetoskopet och pannspe-som

gång Själva undervisningen blir problemorienterad ochgeln tvär-en var.
vetenskaplig samtidigt de formella mellan olika personal-gränsernasom vårdarbetet4.både i utbildningen ikategorier suddas allt ochut mer

Förändringar i respektive affärsidé, arbetsorganisation, teknik eller i de
anställdas kompetens återverkar de övriga. figur 3.1 har kompetensenI

fyraplacerats i mitten slags resultat egenskaper hos de omgi-ett avsom
uppfattasvande faktorerna. Det för understryka kompetens börär att att

både resultatvariabel och positiv kraft för förändring.som en som en
Alla verksamheter för skiftande tidens lopp. Förkrav underutsätts att

överleva måste organisationen människors tilloch kompetens anpassas
dessa. Utvecklingen verksamhetens inriktning, dess arbetsorganisationav

för i ömsesidigtoch den kompetens krävs verksamheten sker ett sam-som
Insikten sker central bety-spel. detta samtidigt och helhet äratt som en av
för förstå i arbetslivet Vid olika till-delse vad kompetensutvecklingatt

fällen ofta någon i figur 3.1. Arbetsorganisationenbetonas delarna harav
varit föremål för kritik utveckling i många företag och myndig-ocht.ex

först finner helhetslösning inbe-heter. Det aktörerna lokaltär när en som
framgångsrika5.griper samtliga faktorer förändringarna blirsom

Det finns många den dagliga verksam-utveckla kompetens. Isätt att
i organisation arbetsuppgifternaheten det bestämmer kompetens-ären som
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Arbetsuppgiftemas innehåll fördelning mellan deutvecklingens ochram.
arbetsorganisa-mellan tekniken ochanställda i sin samspeletturstyrs av

tionen.
anställdasPersonalutbildning medvetet och planerat öka deär sättett att

attityder, tankar eller känslorförändra deras beteenden,kunskaper eller att
förändring arbetet. Dettaarbetssituation inför önskadför viss eller avenen

Vanligen dock först i det praktiskakompetensutveckling. detkan leda till är
indi-riktar ljuset dei tillämpningen lärande sker. Detarbetet, ettsom

för viss verksamhet.utvecklingsmöjlighetema inomviduella ramen en
arbetsinnehållet blir nyckeln till lärandet ochArbetsorganisationen och

arbetslivet.kompetensutvecklingen inom
Bådebiblioteksvärlden får tjäna exempel. denUtvecklingen inom som

biblioteken för-för biblioteken och kraven på hartekniska utvecklingen
i allmänhetarbetsorganisation och kompetens harsnabbt. Teknik,ändrats

intensiv,på och medvetet Det skerinte utvecklats planerat sätt.ett en
påaspekter verksamheten. Leverantö-successiv anpassning mellan dessa

från sina förutsätt-assistenter och huvudmarmenbibliotekarier, agerarrer,
på nivå.få biblioteken fungeraningar för att att en ny

åren. Arbets-förändringar skett under deInom biblioteken har senastestora
möjlighe-datateknikenuppgifterna har förändrats öppnat nyagenom som

förändringarna positiva ochbiblioteksanställda tyckerMånga är attattter.
svårt sigdet lärablivit lättare och roligare. Andra tyckerarbetet äratt att

hjälpmedelPå de flesta bilioteken dessaarbeta med de hjälpmedlen. ärnya
områden, måsteidag. På stadsbibliotek i invandrartätanödvändiga perso-

åttio olika språk. Pålitteratur på tillibland köpa in och hanteranalen upp
litteraturlånas inte längre baramånga bibliotek olika slag, ävenut, utanav kommunerö biblioteket fåttharfilmer I vissaskivor, kassetter och m.m.

och turist-såsom kommun-, konsument-,helt arbetsuppgifter,överta nya
information. fått budgetansvar.Andra har eget

Grundutbildningenpå kompetens.Dessa förändringar innebär krav ny
Sveriges bibliote-datautbildning. 60 %innehåller moment avnumera av

inte genomgått den grund-fyrtiotalet och harkarier dock födda påär nya
utbildningen7. fortbildning distansi Borås erbjuderBibliotekshögskolan

biblio-i arbetslivet. 90 %dokumentation för bibliotekarieri ADB och av
kraven, heltvidareutbildning för klara deñnansierar sintekarierna att nya

självas.eller delvis
kontorister. harbiblioteksassistenter och DePå biblioteken arbetar även

biblioteken skall kunnabibliotekarieutbildning. Föroftast inte någon att
själv haövriga anställda efter förstmåste bibliotekarien utbildafungera att

folkbiblioteka-Sverige finns det 4500 aktivasin kompetens.Iutvecklat ca
bibli-% allavetenskapliga bibliotekariemas mindre. 75rier. De är avgrupp

kvinnorotekarier är .
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två3.3.2 Arbetsdelning eller arbetsintegrering arbets-
-

organisatoriska modeller

Arbetsorganisation kan mycket förenklat karaktäriseras med antingen
arbetsdelning och specialisering eller lagarbete och samverkan bäran-som
de idé eller princip.

Detta förenklade dela arbetsorganisationer efter olika huvud-sätt att upp
principer pekar på viktiga skiljande egenskaper mellan dem. En arbetsor-

både fördelaganisation arbetet och samordna arbetetär sättett att att
Om planeringtill helhet. och samordning skiljs från utförandett.ex.en av

blir organisationen hierarkisktarbetet uppbyggd med samordning, produk-
tionsförberedande uppgifteroch andra skilda från själva arbetsprocessen.
Om å samordning planeringandra sidan och integreras med arbetsproces-

blir hierarkisk uppdelning inte funktionell. Resultatet blir plat-sen en en
organisationtare hög grad arbetsdelning och specialisering.utan en av

Skillnaden i både kompetensbehov och möjlighet ha överblick överatt
skiljer sig ofta radikalt tvåarbetsprocessen mellan dessa organi-typer av

sationsprinciper. första falletDet med långt driven uppdelning mellanen
olika uppgifter traditionell organisations-vad kan kallasmotsvarar som en
form. andra fallet bygger på integration olika uppgifterDet bärandeav som
idé och vad kan kallas integrerad organisationsfonn.motsvarar som en

Genom de två kategorier valts vissa egenskaper.poängterassom ovan
Om arbetsvillkoren i traditionell organisation jämförs med villkoren ien

integrerad följandeorganisation så schema antydan skillnadenen ger omen
dem emellan.

Traditionell Integrerad

Arbetsinnehåll Snävt Brett
Arbetsfördelning jobb ArbetsrotationEtt enda
Arbetsform Individuella jobb Lagarbete
Kompetens Specialiserad Bred
Arbetsledning chefNärmaste Gruppledare
Kvalitetskontroll Specialiserad funktion Laguppgift
Detaljplanering chefNärmaste Laguppgift

Det karaktäriserar integrerade arbetsorganisationen såledesden bre-ärsom
dare kompetenser bredare ansvarsområden för individerna. spring-och Den
ande punkten dock i vilken utsträckning innebär befo-dettaär ävensom
genheter för Om befogenhetemabreddat arbete. inteett motsvarar ansvaret
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begränsade.motsvarande månimöjligheterna lärakommer att vara
integration.Arbetsdelning ochmotpoler härprinciper ställsTvå som

nivåer i organis-på olikaoch horisontelltArbetsdelning både vertikalt en
organisationsutformning. Enidé förvarit bärandetionen har motsatt ten-en

horisontellt, blir alltbåde vertikalt ochintegration,dens, mot nuavmer
arbetsliv.tydligare i svenskt

innehåll eller tvärtomsedanform,3.3.3 Först -

verksamhetensmellansamspeletresultatetVilken faktor bestämmer av
traditionella, tay-kompetensenarbetsorganisationen och Deninriktning,

produktionenmänniskor iutgår ifrånorganisationsmodellenloristiska att
produktio-kunskapenFörutsättningen för dettalätt utbytbara. ärär att om

männis-mångaorganisationenhållas ipå kan kvarnågot sätt trots attnen
utefterspecialiseringenArbetsdelningen ochfortlöpande.bytskor ut pro-

åUppdelningen iblir korta.upplämingstidemaduktionsflödet innebär att
och å andrasamordningproduktionsförberedelser,planering,sidan etc.ena

uppgifter detstandardiseradespecificerade och görutförande välsidan av
organi-ikan hållas kvarviktiga kunskapersystematiseramöjligt att som

rutinuppgifter bytsmedpersonalsationen näräven ut.
påorganisationsfonnen bygger arbetsprocessenintegreradeI den att

problem,relevantaför lösaöverblick, tillräcklig kunskapmänniskor har att
arbetsuppdrag,avgränsadeenskilda,gårsker lärandedet utöverettatt som

integre-förbättring. Dentill utveckling ochtillåtet initiativdet är att taatt
tradi-helhet denockså del iorganisationsfonnen änrade är en annanen

tydligt sambandhandlarhelhetorgansationsfonnen. Dennationella ettom
olikamellanömsesidig samverkanverksamhet,verksamhetsidé ochmellan

integration mellan arbets-möjliggörsorganistaionen.nivåer i Detta av en
vertikalt.horisontelltsåvälroller och kompetenser som

biltillverkninglo olikaföretag valt heltvisas olikastudiel attstor aven
produkter för ide likartadeproduktionssystem gör settstorttrots att samma

utformningendominera debattenStudien har kommitmarknad att avom. från främstskiljer sig varandraProduktionssystemenproduktionssystem.
lösakunskaper förmänniskor harberoendede olikaär attattatt avgenom

produktionssys-valttillverkningen. De företaglöpandeproblem i den som
vilja regelmäs-och haranställdasberoende deärtem engagemangavsom

kon-västerländsk,valt traditionell,produktiva desigt varit än som enmer
trollorienterad organisation.

före-Ofta spelarutföra visst arbete.utformas förOrganisationer att ett
mångautfonnas. Därför liknarorganisationför hurbilder rollstor enen
mellande skiljer sigtidsperiod medanvarandra underorganisationer en
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olika perioder. Ofta dominerar vissa problem under period vilket påver-en
utvecklingenkar förebilder. I utformningen organisationen görs utta-av av

lat eller outtalat antagande centrala problem, tillgång till utbildadt.ex.om
arbetskraft. fårDet betydelse för hur arbetsdelning och specialisering
gestaltas. Organisationer utvecklas också människormed de beman-som
nar dem med den teknik brukas och utvecklas. Lärande iävenmen som
organisationer följer dock alltid den befintliga strukturen arbets-nästan av
uppgifter. Det innebär förändringar i organisationer hindras den kom-att av
petensutveckling kompetensfördelningoch historiskt skett i organisa-som
tionen.

Ibland bryts mark. ofta s.k.Det eldsjälar med energi ochär storny som
vilja kämpar motstånd skapats både regler och traditition. Detner som av

sällsynt detta leder till efterföljd. iblandMen skapas bärande idéär attl en1l leder till förändringy i andra organisationer tillfälleäven Ettnärsom ges.l sådant exempel Ystad BB. Barnrnorskekåren fångathar utveckling-är upp
där och det arbetssättet har spridits till flera BB.en nya

Bammorskans yrke har förändrats mycket under de åren. Nya tän-senaste
kesätt, tekniska och medicinska har till förändringarlett i arbets-rön,nya
organisationen på flera BB-avdelningar i Sverige. Den blivande modern

i dessa frisk och stark inte patient. Hon kan självanses vara en person, en
hur förlossningen ska gå till tillsammans med barnmorskan.avgöra Bam-

morskan måste känna till kvinnans situation före, under och efter förloss-
ningen för kunna hjälp.bra Personalen måste arbeta i lag, med kun-att ge
skaper varandras arbetsområden. Målet i förhelhet arbetetär attom en
kunna erbjuda alternativ ibra varje enskilt fall. Personalens kontakt medett
varandra, och kontakten med föräldrarna förutsättning.är en

Med dessa tankar utgångspunkt, omorganiserades arbetet på BB isom
Ystad i slutet 70-talet. Det slog mycket Från varitväl ha nedlägg-ut. attav
ningshotat, blev Ystad någotBB vallfärdsort för blivande föräldrar.av en
Avdelningen hade sjukhusets lägsta sjukfrånvaro. Personalen i Ystadsnart
beskriver förändringen i på frälsning.arbetet Detsynsätt som en nya
arbetssättet hade utvecklats i Frankrike. Personalen i Ystad ditreste upp-
repade gånger för lära sig erfarenheter.och utbyta I Sverige åkte deatt runt

berättade inbjödoch och till besök. Resoma finansierade bammorskoma
oftast själva. Barnmorskor, undersköterskor och barnskötare undervisade
varandra under arbetets gång. Ystad kan de tekniska hjälpmed-I alla sköta
len, yrke. Personalen består 40 arbetar hel- ochoavsett av ca personer som
deltid.

Genom bammorskomas starka intresse för sitt yrke sprider sig rönnya
frånsnabbt sjukhus till sjukhus, föreläsningar och studiebesök.genom

Anslagen för kompetensutveckling dock ofta små. Utbildningsbudget förär
Ystad BB 8000 för årkr. 1991. Barnmorskorna bekostarär t.ex. van-
ligtvis sina själva eller föreläser gratis.resor

finns påDet exempel hur Ystadsprojektet har bidragit till arbetssättnya
inom förlossningsvârden. ABC-projektetI på Södersjukhuset i Stockholm
sköter barnmorskor allt arbete på avdelningen. följerDe mödrar-en grupp
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Projektet startadeunder barnets första dagar.graviditeten ochunderna landstinget.frånmiljoner i anslag1989 med 3,5

tjänarorganisationsforrnema. Dede traditionelladag dominerarI som
sådanasystematiskt i skötaförebild för många ledare tränats att orga-som

svårt bryta. Förperspektivseendeskaparnisationer. Det är attattett som
för framgång.bevisOrganisationsform avkrävs ledarenalternativvälja en

inte ifrå-organisationsfonnema. Detraditionellainte med de ärDet behövs
föridénordningsföljden klar Den bärandeinnebärDet ärattgasatta. orga-

fördelning befo-utformning arbetsroller,nisationen i ledstyr avavsenare
ställas.kommervilka kompetenskravochgenheter attsamt somansvar

innehållet.Fonnen styr
organisations-integreradeorganisationsforrner ellerVal traditionellaav

idén inne-Då bärandeolika kompetens. denformer innebär mycket krav
organsationsfonnen krävsintegreradehåller principer liknande den att

verk-fråga i utformningenblir framträdandekompetensförsörjningen aven
central förkompetensutveckling blirUtbildning ochsamheten. attannan

organisation.utveckla effektiven

3.3.4 Regler och förnyelse

viktigtReglerna pekar vadofta regler. ärArbete och lärande utstyrs somav
förvalt-kompetensutveckling. mångaIsåväl handläggningoch styr som

skalltydligt vadInstruktionenningar detta självklarhet.är somangeren
ställer regelsystemet,skall Iblandoch ibland hur det göras.ävengöras t.ex

för utfö-skall finnasvilken formell kompetenslag, kraväven attsomen
arbetet.ra

Exempel påvårdens tillgänglighet.bidrar till påverkaEn rad faktorer att
inte all-kompetensområdenformella mellansådana faktorer gränserär som

gränsdragningarkunskapsskillnader. Dessa formellatid reellamotsvaras av
uppfattningarframföralltsocialstyrelsen och kanskestöds delvis omavav innehåller12.författningssamlingsocialstyrelsensvad

formellt,också ha karaktär deoch kanRegler än stats-avannannormer
organisationerflestadirektiven lagreglema. I degivna ellermakterna

Arbetsfördelningen skaparuppförandekoder.utvecklas beteenderegler och
funktionella istatushierarkier. oftaspecialisering Deskapar ärmönster. en

förnyelseliten ingenändras sker ellerviss situation. Om inte reglerna av
organisationen.kompetensen i

studie13 myndighetergått igenom fyra olikai just avslutadRRV har en
förändringartillförmåga kompetensenavseende på derasmed att anpassa
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myndigheterna hari verksamheten. I studien konstateras stort egetatt ett
Regel-decentraliserade arbetsgivaransvaret.dethandlingsutrymme genom

gäller kommunernassällan myndigheterna. Detbegränsarsystern samma
verksamheter.

vi önskarfenomen i moderna samhälletDet generellt detär attett en avre-
fönnåga.utnyttja människornas Detför frihetglering skapa större attatt

ramlagar försöktsjukvården. Sverige har vigäller också inom I agenom
på landsting kommuner. Dennaså långt möjligt, ochlägga besluten ut som

avreglering-inte alltid medfört den önskadedecentralisering emellertidhar
etableratmånga gånger landsting och kommunersjälva verket har tätaIen.

speciellt för Sverige,Detta ingetoch begränsade regelnät. är utan ett gene-
Staten decen-förklaringar på internationellt.problem söktrellt som man

regelmakareregelnäten på golvettraliserar besluten, stramas av nyamen
mångaefterfrågas och från golvet. Förpå nivå. Ofta reglerlägre system

handlingsfrihet ochregelsystemets ofrihetgång sig vid rät-ärvantsom en hotM.initiativtill handlingsfrihet ochoch skyldigheten ettten

organistoriskafrihet.alltid haft denna Deprivata näringslivet harDet
systematisktinte kommitför arbete har dockmodeller utvecklas attsom
effektivitet,faktor förkompetensutveckling centraltonvikt pålägga som en

konkurrenskraft. Följande exempel illustrerar dockproduktivitet och en ny
vid minska tids-lägger vikti många företag alltmerstark tendens attsom

ökat behovföretaget. innebäråtgången för hela flödet Det ett avgenom
nivåer.på allabred kompetens

projekt för kortainternationellt lanseratsABB-koncemen harInom attett
mycket tydligai Sverige. Med dettatill hälften, TSO kallas detalla ledtider

utvecklingsprogramsamtliga anställda imål involveras i sett ettstort som
produktframtagning,för minska tiden förorganisationenskall bygga attom

vadtill hälften denverkstaden, faktureringgenomloppstid etc. avgenom
interntuppmärksamhet såvälProjektet haridag. röntär externt.stor som

systematisktexempel mycketeftersom projektet braDet är ett ensenare
användningen tiden. Det harrationaliseringgenomförd satsning avav

organisatoriska förändringar. Det gällerockså inneburit betydande samar-
ocksåberedarekonstruktörer ochmellan produktutvecklare,betet men

ställs i verk-kompetenskravarbetsorganisationen i verkstaden och de som
stadsarbetetl

Några utvecklingslinjer arbetet3.3.5 i

radfrån långerfarenhetersammanfattarpåståenden ellerFöljande teser en
förvaltningar.ochstudier företagochutvecklingsverksamheter av
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Från specialisering till integration arbetsuppgifter.av
När tiden kommer i focus för effektiviseringen måste samspelet mellan
människor med olika kompetenser öka. Arbetsdelning och specialise-
ring byts breddning och integration.mot

Från påkonkret arbete baserat sinnesintryck till abstrakt sym-
bolbehandling.
När arbetet får stöd informationsteknik på allt fler nivåer kommerav
arbetet bli abstrakt. Särskilt gäller detta tidigare manuellaatt arbe-mer
ten.

Från regelbaserade prestationer till kunskapsbaserade prestatio-
ner
Arbete byggt på regelbaserat lärande, följa instruktionsbokent.ex att

arbeten byggerersätts omdöme, möjlighet söka kunskaperattav som
och lärande.öppetett

Från orientering jämt flöde till förändringmot flödeav
Förutsättningarna för i detalj planera och standardisera arbetet tillatt
jämnt arbetsflöde med jämn beläggning minskar. Tyngdpukten kom-

och ligga på ständig förändring villkoren för arbetet.attmer mer mer av

Från pussellösning till problemlösning
I pussel finns lösningen inom för de ursprungliga förutsätt-ett ramen
ningarna. I problemlösning måste förutsättningarnaäven Nyaprövas.
organisationsprinciper bygger på problemlösning pussellösningänmer
i alla led något får följdeffekter för kompetensbehovet istorasom orga-
nisationen.

Från förändring i ibland till kontinuerlig förändringsteg
Korta ledtider, omgivningens krav in i kärnan organisa-trängeratt av
tionen kräver ständigt pågående anpassning och utveckling.etc., en
Tidigare kunde anpassningen ske kraven från omgivningenattgenom
samlades upp tid för sedan utlösa organisationsförändring.atten en
Tider stabilitet avbröts korts tids förändring.av av en

Från individuell kunskap till kollektiv kompetens
Även lagorienterat arbete bygger individuella kunskaper. självaI lag-
arbetet kommer det dock ske orientering laget kan. Kun-mot atten
skaperna uppfattas och lär varandra.som gemensamma man av
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manligtKvinnligt och3.4

bak-socialarbetslivet harsituation ikvinnorsochSkillnaden mellan mäns
konstrueradesocialtsådanabetecknabiologisk. Förgrund än attsnarare

kön.socialtoftaanvänds begreppetolikheter
Ettofta på sätt än männens.värderasKvinnors kompetens annatett

yrkesklassificering.nordiski NYK,klassificeringenuttryck för detta är
manliga,förkvinnliga yrkenför änfärre titlarhargenerell ochDen är mer

kvinnodomineradeåterspeglardetaljerade. Dettamycketofta attärsom
värderaskvinnoarbetetmansdominerade ochlägreharsektorer än attstatus

svenska arbets-eftersom denblirdettaKonsekvensernalägre. stora,av
kvinnorbådearbetsplatser medPåkönssegregerad.mycketmarknaden är

hierarkiemaiofta ned än männen.längresig kvinnornabefinneroch män,
kvinnor.ochmellanlöneskillnaderockså i mänåterspeglasDet

Flerbland kvinnor,förvärvsfrekvensvärldens högstaSverige har i dag
fortfarandehar2.6. KvinnornaSe figurdeltid.dockarbetarkvinnor mänän

bådeutsträckning handiDe har störrehuvuddelen omsorgsansvaret. omav
med bama-i sambandarbetslivetiKvinnors avbrottoch barnen.de äldre

mening. Ii traditionellyrkesutvecklingeniinnebär avbrottfödande ett
kvin-erfarenhetersådanautvecklar deförvärvsarbetet,utanförarbetet som

kvinnligsigorienterarbörjar bambygga de motnär vuxen-ensomnor
huvudsak-till social kompetensutvecklaserfarenheternavärld. De somen

sjukabam,isfären, dvsreproduktivai denbyggsligen omomsorgenupp
arbetsplatser värderasmansdomineradetraditionella,gamla. På mångaoch

undervärderas närävensociala kompetensenDensådan kompetens.inte
i samhälletsfalletvilketkvaliteten i arbetet, ärföravgörande t.ex.den är

organiserad såalltidvården inte ärmedhängersjukvård. Det attsamman
vik-framstår detpatientenpersonal ochvårdandemellanrelationen somatt

nåtts och inteintesocial kompetensmedocksåtiga. Det hänger attsamman
fårsvårtdenDärmed harutbildningsystem. attformelltlegitimerats i ett

förändringar idag.dockskeravseendedettalöneskaloma. Iipositionbraen
synligtoftaLärande i arbetetbetydelse. ärskerlärandeVar är storav

social kom-utvecklingutanför arbetet,Ett lärandeoch premierat. t.ex av
arbetslivet. Mäns kom-iför givenlärande ochinte tasettpetens, somsyns

karriär,ochtill lönkvalificerarutbildningiochi arbetetpetenslärande
förarbetsplatsenutanföromsorgsarbetetlärande i taskvinnorsmedan

arbetslivet.ikvaliñkationräknassällangiven och som
Velg ochkvinnor mänhävdarHildursociologen ut-norska attDen
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vecklar olika rationalitet, vilka socialt konstruerade och grundarärtyper av
föreställningarsig på könsbestämd arbetsdelning i samhället. Kvinnorsen

rationellt reproduktionen.vad byggs med stark koppling tillärom som upp
Rationalitet till för välbefinnande för demkopplas andra, t.ex somansvar

Helhet och sammanhang viktiga i kvinnorsbehöver är synsätt.omsorg.
manliga föreställningen vad rationellt betonar i stället tek-Den ärom som

nologi och delen helheten.änsnarare
något sig könenEtt parallellt skillnader mellansätt nännaannat attmen

Waldén19 format kvinnokultur.har begreppen manskultur och Hongenom
två förenklat skiljer sig på följandede kulturema sättattanser

Kvinnokultur Manskultur

Organiskt Mekanisktarbetssätt arbetssätt
Behovsstyming Prestationsstyming

Tydliga avgränsningarFlytande gränser
Mångsyssleri specialisering
Processorientering Resultatorientering

i liten Hierarki iNätverk skala skalastor
Personlig Funktionellt vetandekunskap

värderingen arbete och klassificeringen arbete kvalificerat ellerI somav av
fångarokvalificerat, används ofta värdeskalor inte kompetensersom upp

iutvecklas i den reproduktiva sfären. hög grad gällaDet ävensynssom
utgångspunkten kvinnliga manliga för-i skillnaderna mellan ochtasom

hållningsätt enligt schemat ovan.
heltEn organisation byggs kvinnokulturens egenskapersom ser

traditionellt manliga. norsk studie jämförs hier-annorlunda den Iänut en
nätverksorganisationerzoarkiska organisationer kallasmed vad Desom .

följandetvå huvudtypema organisationer beskrivs på vis.av

Hierarki Nätverk

specialisering Flexibilitet föränderlighetoch ochsträng
arbetsdelning
Vertikal kommunikation Tvärgående kommunikation
Centraliserat beslutssystem Decentraliserat beslutssystem
Inflytande efter position i Inflytande utifrån kunskap
hierarkin erfarenhetoch
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igjordatidigareden tra-uppdelningdennapåminner enmångaPå sätt om
fun-1991 harGunnarsonorganisationsmodell.integreradochditionell en

med deöverensstämmeravseendeni andra gene-skillnader ävennit som
tidigare.erfarenheterrella presenteratssom

mångamedarbetsorganisationhierarkiskstarktviställennågraPå ser en
nått detkvinnornaharskråväsendet. Här star-gamladetbevarade fråndrag

framförÄven motståndkan mötademotståndet. männen ettkaste yngre
möj-ställenPå dessa ärkunskap.annorlundabäraredeallt är ny,av enom
kva-och dekunskapdenanvända sigsmåkvinnornaförlighetema att av

sådan arbets-i arbetetkunskapsigtillägnahar. Attlifikationer de enny
utvecklandedetilldelasde inteeftersomför kvinnornasvårareplats är

i arbetet.få kursersmå chansermycketeller hararbetsuppgifterna att
hie-på deninågra fåförunnat mänendasti arbetet toppenutvecklas ärAtt

vidmakthålla.månochskapatfönnannen ärrarki attomsom
medarbetsorganisation stör-plattareskift finnerellerarbetslagandral en

mellan kvin-de andrafönnän och männensåvälmellanjämlikhet somre
i arbetet.lärandetillmöjligheterhelt andraHär ettoch männen. gesnorna

skamodell där allapåskift hararbetslag elleri dessa satsatFörrnännen en
kursutbuddetTilldelningeni arbetet.vidareutvecklasfå möjligheter avatt

i laget.mellan allajämliktdelasarbetetförfinns inom merramensom
kvinnornasåväl män-förocksålagskiftDessa utrymme somett annatger

i famil-omsorgsarbetetetkravmed dekravarbetslivetsförena somattnen kvinnomazl.framför alltnågotställer,jen gynnarsom

och lär-utvecklingsmöjlighetemaförbetydelseArbetsorganisationens
hierarkisktraditionell,Ikvinnor.för ochlika mänmöjlighetema orga-är en

förarbetsbyte vägarkarriär eller ettendasthuvudsakfinns inisation som
gällermissgynnade. Dettakvinnorvanligenfalletdetnylärande. l äraktivt

för-medan männenrutinarbeten,iblir kvarKvinnorskala.i störreäven
omvandlasarbetsplatsDåarbetsuppgifter.avanceradetillsvinner enmer

arbetetslönenivån ochsjunker status.kvinnoarbetsplats,till en

blirdetblir verksamma närmekanismervissavisarstudier enFlera att
Fürst,arbetemansdominerat t.extidigareinomkönsfördelningjämnare ett

arbetetsförsig statusför många männenblirkvinnorna1988. När avger
kvin-könsmärksochomdeñnierasbörjararbetsuppgifternasjunker, som
pekar1988TaylorochPhillipsvadmedhängernojobb. Detta samman

underordnadesig sinmedbärarbetarekvinnligacitatnedanståendepå i
på detvärdetdefinierakommerdennaochlatsen atttill arbets statusstatus

23utfördearbete
väsentliga punkter.flerapåsigskiljerperspektivkvinnorsochMäns

delPerspektivet ärinteochvadPerspektivet bestämmer enser.man ser
erfarenheter.ochlärandeochkunskapsstruktur ävenmänniskas styrenav

perspektiv.förankring i dessastarkharkönsrollematraditionellaDe en
sätt23 siggrundarspråkDerasskildapåsamtalarochKvinnor män t.ex .
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skilda erfarenhetsvärldar och olika perspektiv. De olika kulturema åter-
speglar något innehållet i dessa skilda perspektiv.av

Perspektiven individens sökande och orientering i livet och därmedstyr
lärandet.även Möjligen påverkas och kvinnorsäven krav påmäns sam-

manhang för lärande. T.ex. kvinnors lärande nätverksstrukturer.gynnas av
Olika studier pojkars och flickors lärande i skolan pekar på utbild-av att
ningen sin utformning appellerar till pojkar i vissa flick-ochämnengenom

i andra.or
Erfarenheterna goda industriarbetsplatserär där rekryteringen siktatav

män.24till få i lika många kvinnor Erfarenheternaatt stort sett harsom
varit mycket positiva, detäven knappast enkelt brytare,är attom vara
dvs sig in i arbetsmiljö dominerasatt ta det andra könet, varkenen som av
för kvinnor eller Blandningenmän. den kvinnliga och den manliga kul-av

samtidig ansvarsrationalitet och tekniskturen, rationalitet, större genom-
slagskraft för social kompetens och mindre ensidigt språkspel har lettetten
till samspel och trygghet saknas på mångaett ensidigt manligaen som
arbetsplatser.

Det finns många arbetsplatser där kvinnor har de och utsli-monotona
tande arbetena, medan harmännen övervakande och underhållande upp-
gifter. Män på de dåliga jobben mycket kortare tidstannar kvinnor.än
Kvinnor är överrepresenterade i repetitiva, arbeten. I synnerhetmonotona
invandrarkvinnor blir kvar i ensidiga arbetsuppgifter och utvecklar förslit-
ningsskador. Anställda med sådana arbetsuppgifter deltar i liten utsträck-
ning i personalutbildning. Det medför kvinnor underrepresenteradeäratt
inom personalutbildningen i branscher där sådana arbeten vanliga jfr.är
4.3.7. nedan.

På år har många arbetsplatser med övervägande kvinnligsenare perso-
nal utformat sin arbetsorganisation med människan i och arbetetscentrum
helhet utgångspunkt. Att kunskap överförs kollegor emellan ärsom en
naturlig del i vardagen. Servicen till kunder eller patienter har blivit bättre,
och trivseln bland personalen har ökat.

3.5 Arbete lärandeoch

3.5.1 Arbetet lärandets rymd och gräns-

Att lära upptäcka tingär får konsekvenser föratt människasom en som
och förändrar handlande, tankemönster och känsloliv. Att lära innebärens
förändring. Människor lär ständigt. Lärande människansär sättett attav
relatera sig till sin omgivning.
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De flesta människor har sig utanförlärt det det de skolansmesta vetav
Vad de siglärt och vilken de har det lärt sigväggar. de ärnytta av noga

räknat kopplat till kvaliteten på den miljö de har sin dagliga verksamhet
ioch vilken omfattning miljön anledning till meningsfullt deltagandegersida.25från deras

Det innebär inte lärande alltid något positivt. Förändringarna i hand-äratt
landet, tankemönstret känslolivetoch kan leda till självförtroendelägreett

lärandezé.självuppskattning,och lägre negativt Om miljön ärett utarman-
möjligheterde och till meningsfullt deltagande följdensaknas, kan ettvara

negativt lärande.
positivtEtt lärande kompetens. Lärande sker i många olikager sam-

manhang. Det för dessa sig meningsfulla fördeär att tergemensamma
individen.

Arbetet del flestade tid.vakna Arbetet och arbets-tar storen av vuxnas
miljön därförhar förbetydelse de allra flestas lärande och kompetens-stor
utveckling. Yrkeskunnande nås praktisk handling och problemlös-genom
ning skiftandei situationer i arbetet. Det utformningarbetets ochsätter
innehåll i för diskussionen lärande och kompetensutvecklingcentrum om
i arbetslivet.

Praktiskt alla arbeten möjlighet till någon fördjupning, ökadtaget ger
förtrogenhet, ökad erfarenhet Olika arbeten skiljer sig därigenometc. att
området för lärande skiftar. I repetetiva, kortcykliga arbetsuppgifter är
arbetets kunskapsvärld begränsad. De utförs i industriellasnävt samman-
hang i omgivning ofta präglad strikta begränsarären som av normer som
människans handlingsfrihet. Detta planer, standarder,system av normer,
styrning och reglering blir till den lärmiljö i vilken många människor dag-
ligen befinner sig. I sådan miljö blir viktigt fördet individen skapaatten

personlig handlingsfrihet och skydda sig för hög arbetsinten-att moten en
sitet både på kort långoch sikt. Lärandet handlar skydda sigattmer om

hård styrning arbetet i sig.änmot en snarare om
När den enskilde själv förhar hand honom eller henne viktiga delarom
styrningen och planeringen arbetet så vidgas lärmöjlighetema. Omav av

arbetsuppgifterna också omfattar de problem hänger hurmedsom samman
kunder och klienters krav skall klaras så ytterligareställs krav på läran-av
de. Då måste samspelet mellan dem skall jobbet fungera och degörasom
måste behärska den teknik finns till hjälp. Alla deltar måste drasom som
sitt strå till stacken verksamheten behöver utvecklas. Det kräver brednär en
kompetens bland individerde samverkar. ocksåDet själva delta-ärsom
gandet nyckeln till utvecklingen denna kompetens.ärsom av
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systematiskt lärandeFrån självstyrt till3.5.2

bådeinför krävermånga människor stårförändringar i arbetetDe som
kom-Avvecklingkompetensutveckling.ochavveckling kompetens avav

i grundenförändrasbehöverochinvandabetyder synsättmönsterattpetens
lärandetroligenfram. innebäkan Detkompetensinnan växa atten annan
hittills.systematisktpå änkompetensutveckling måste ske sättoch ett mer
förförmånvila tillbehöverlärande i arbetetTilliten till självstyrt ettett

lärande i arbetet.systematisktmer
enklaföljandebeskrivas medkompetensutveckling kanIndividens

i figur 3.2.modell

lärandeSjälvstyrt

UtbildningSystematiskt lärande
i arbetet

läggaskommer viktframtidenlärandet arbetet. l störredimensioner i i3.2. Tre attFigur
behövs.dag. Allavid systematiskt lärande iän

förgrundenstått ii arbetet inte närmöjligheterna läraHittills har att
docktordelärmöjligheterochFrågor lärandeorganisationer skapats. om

utformasorganisationerproblemcentralaframträdande närbli allt sommer
vidareföring kun-kunskapsbildning ochpåexempel huri framtiden. Ett av

finns iorganisationenuppbyggnadenicentral betydelsehaftskaper aven
Uddeva1lafabrik27.Volvos

ochinriktasutbildningen bordehurintensiv diskussionmycketEn om
ville inteManUddevallaprojektet.1985 inomfördes under vårenutformas

given tek-relation tillkonsekvensfenomen itillutbildningen enbartgöra ett
ocksåskulletradition, lärande utgöraarbetsorgsanisation ochnik, ettutan

för förnyelse.medel
i relationnaturligt arbeteställdes så kallatförebilderframhållaFör att nya
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administrativtmekaniskt ochnuvarandei dendominerande dragendetill
scientifictillämpningariförebildmedproduktionsprocessenutformade av

kännetecknasnaturligt arbeteEttmanagement. av
själv kontroll dagens händelserAtt yrkesutövaren har över

omfattar helhetAtt arbetet en
i tidenmening för individen och överordnatAtt arbetet har är

yrkesgeneration tilli frånkunskapsöverföringen hög grad skerAtt
yrkesgeneration

kontrollyrkesutövaren harEtt grunddrag i naturligt arbete överärett att
undertidsutsträckning, liksom händelserdagens händelser, deras över en

managemenet-filosofinsfrån scientificperiod. artskiltlängre Detta är
mekanistiska synsätt.

innehåll kärnan i gestalt-helhet därmed dess specifikaArbetets och utgör
utfonnning, tidsfördelning, arbets-ningen övriga villkor såsom tekniskav

organisation med mera.
för lärandet. Utvecklinghelhet då också bli utgångspunktArbetets bör

nyanställde arbetar tillsam-kunnigheter resultat denett attses som avav
produkter.kring verkligamed yrkeskunniga med ochpersonermans

sidan produk-blir så vis inget ligger vidUtbildning och lärande avsom
utbildnings-tionen administreras i artskild verksamhet medoch ensom en

administration.

3.5.3 problematiskt personligaDet

personliga förhållningssätt. Att läraLärande i arbetet präglas även nyttav
fak-personligt svårt. Nedan någrabåde känslomässigt ochkan nämnsvara

torer28 organisation och lärande. De pekardiskuteras i litteraturen omsom
på inte alltid självklart positiv sak för alla.lärande äratt en

Utveckling stabiliteteller-

Människors motstånd förändring förs ibland fram nästan natur-mot som en
förändringar. dettakraft, i i med organisatoriska Motsynnerhet samband

uppgiftermotstånd står kraft, människans behov sökaatt nyaen annan av
stabi-orienteringar kallas behovetoch utmaningar. Dessa kanmotsatta av

litet respektive självförverkligande.
Maslow29 ömsesidigtdettaDen amerikanske psykologen ärattanser

övningstabil miljö lärande med träning ochuteslutande behov. harI meren
med behovmed och utveckling. Växt däremot hargöra än växtatt av expe-

självständighet miljörimenterande, uppfinningsrikedom och Engöra.att
i ringa gradstimulerar till närhet och emotionell kontakt, ärsom norm-som

tillmötesgående, uppfyllerförutsägbarreglerad och och ochärsom varm
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många förknippar med personligt lärande,för detbetingelsemagärna som
jagutveckling.ochväxt

Självbild-

Den uppfattar sig själv ofta först och främst yrkesutövare ochvuxne som
arbetstagare med för familj.hem och En sådan självbild detgörett ansvar
svårt för den glida in i lärlingens, elevens eller studentens rollatt attvuxne
och den därför i sig själv hinder, det gäller frigöra förmåganär närett att

lära.att
Människor har också behov endast de sidor sig självattav se av som

visa förde önskar andra. De upplevelser och erfarenheter intesom passar
självbilden det lätt förneka. dåDet lättare lära sig sakerär äratt att nya om
sig själv bara behöver foga den kunskapen till den gamlanär änman nya

först måste sig med uppfattning förnär gammal dengöra attman av en nya
fram.skall släppas Många kvinnor prioriterar inte sitt arbetsliv på samma

många finns många förDet skäl detta det påverkarsätt män gör.som men
inställningen till lärande.

Ångest-

sigAtt lära sig själv inte alltid förknippatdock med hotetär attmer om
självbilden skall När människa ångestkan hon tolereraär tryggraseras. en
och släppa fram behov och utveckling. Att och utvecklasväxt växaett av
i arbetet kräver arbetsmiljön den trygghet möjligtdetgöratt attger som
tolerera den ångest uppstår under lärprocessen också det ska-attsom men

så mycket ångest och otillräckligthetkänsla behovet lärandeattpas av av
och förändring erkänns.

måsteMan ha visst självförtroende för kunna lära. Kanske detärett att
hindret för lärande människans rädsla för sig inför möj-största öppnaatt

ligheten förändras. flesta inlärningssituationerDe innehåller så mångaatt
hot den enskilda integritetmärmiskans och självrespekt blirdetmot att
omöjligt förändringar.att acceptera

Ålder, motivation och status-

faktorerDessa samspelar på komplicerat Människor i medel-sätt.tre ett
åldern och däröver deltar inte så mycket i olika vuxenutbildningar. Det

inte påberor minskad fönnåga lära på orienteringatt utan moten mer en
stabilitet och tillit till sin lärfönnåga. Arbetsmiljön och utbild-en svag egen
ningsbakgrunden har betydelse för utbildning uppfattas.hur För män-stor
niskor med kon utbildningsbakgrund, ibland med negativa skolerfarenhe-
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inte hellerkontinuerligt lärande ochinte krävermed arbeteettter, som
ofta myckettill och utbildningmotivationen lärandebelönar lärande, är

ovanlig i dagensdock inte allskombination faktorerDenna ärsvag. av
förhåll-viktig förklaring till olikaarbetsliv. Samtidigt statusskillnaderär en

självutveck-utbildning. Behov autonomi ochningssätt till lärande och av
medan soci-befattningar med högreling starkare representerade iär status

befattningar med lägremarkerade iala behov och trygghetsbehov är mer
organisa-hierarkisk nivå ii sammanhang tillStatus kopplas dettastatus.

tioner.
befälsnivâer isamman, antaletNär organisationer pressas när orga-

statusskillnader armorlun-traditionellanisationerna minskar, kommer att se
till arbetslivet kommerminskade tillflödet människorda Detut. av unga

Sådanaoftare tidigare.på delta i omlämingöka kravet äldre änatt att
bliri organisationen. Detförstärker på social kompetenslärprocesser kravet
blirmänskliga relationerbåde för mänsklig interaktion ochnödvändigt att

stödjamiljö kani för skapaviktigare produktionen även att en sommen
människor inför förändringskrav.ställs storasom

3.5.4 lärande arbetetDet

Åke Dalin30 karaktäriserarvuxenutbildning,norske forskaren iDen ett,
lärande arbete på följande sätt

l Arbetet är tryggt
meningsfullt2 Arbetet är

mål3 Arbetet har klara
på resultat tydliga4 Förväntningarna arbetets är

inslag krav och utmaningar5 Arbetet har av nya
präglasFörhållandet mellan överordnad och underordnad6 öppen-av

tillithet och
finns kunskapsmässigt stöd7 Det ett

mänskligt8 finns stödDet braett
tid till hjälpa andra9 tillåtet användaDet är attatt

återförs10 Arbetsresultatet värderas och
följsVärderingen resultatet11 uppav

lärandeformella belöningssystemet stimulerar12 Det
informella belöningar stimulerar lärande13

initiativ till lära viktiga.14 enskildasDe äratt



möj-arbetetför bedömautgångspunktfaktorer braDessa att geromger en
tayloris-byråkratiska ellerkompetensutveckling. Itill lärande ochligheter

påståenden.några dessafåmycketorganisationertiska stämmer avom ens

lärandeProblemlösning och organisation3.5.5

grad förut-innefattar i olika högflesta arbetsuppgifterDe ärmoment som
organisationsforrner,västerländskaplanerade och regelbundna. Isedda,

funnitskallats traditionella, har detsärskilt inom de strävanenovansom
i har bland skettreducera osäkerheten arbetet. Det stan-annatatt genom

förutsättningar. Genomuppgiftens innehåll och dessdardisering både av
rutinisering.och oftaförutsägbarhet, planerbarhetStandardisering skapas

kvalitetinlärning och brafördel för nå snabbharDet ansetts attvara en
till specialister. De löserfå Ovanliga problem har förts undanfel.genom

klagomål frånproduktionen eller medmedproblem har göra t.exattsom
isedan förhållandenaklienter. Specialisten tillrättaläggerkunder eller pro-

direktiv.duktionen förändrade ellergenom normer
tjänsteproduktion de ovanliga problemen,japansk ochInom ärvam-

delförekommer oregelbundet,både oförutsedda och dede är ensomsom
produktionsarbetet31. produktionen.i den direktaProblem skall lösasav

uppstår. På såfinnas problemenFörmågan lösa dem skall där sättatt upp-
iständigt lärande deutveckling produktionen ochnås ständig ettaven

för problemen löses.arbetslag har attansvarsom
visionenmellanhandlar problemen glappetPå generellt planett ommer

situation.utveckling och dagensverksamhetensom
problemförutsätter får och lösai arbetet ärLärande mötaatt somman

måste därför utvecklalärande organisationviktiga för verksamheten. En
iför de skall värderas ochfonnulera problem, hurstrategi för att varen

organisationen de skall lösas.
fårformuleras innebär detuppmärksammas ochproblemAtt attett

får befogen-och denne ochför någon i organisationenbetydelse att ansvar
problemet.för arbeta med lösaheter attatt

synligt iinnebär detdiskuteras och värderasproblem görsAtt attett
för verksamheten.tillmäts betydelseorganisationen och detatt

någon eller några tid ochfördelas innebärproblemetAtt att resurserges
lösa problemet.att

för påverkaproblemhantering viktigt medelförstrategiEn är attett
lärande organi-organisationen och skapakompetensutvecklingen i att en

sation.
finns många formerför allt lärande. Detproblem står ilösaAtt centrum

samspelet mellanorganisatorisk sammanhangproblemlösning.för I ärett
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lärare och elev viktigt. Rollema lärare respektive elev växlar mel-som
lan olika människor. kan växla roller mellan olika situationer. skapaDe Att

öppenhet för detta och skapa pedagogisk miljö på arbetsplatsenatten en
chefensi hög grad roll. I ledarkompetensen kommer kunskaper hurär om

människor lär i förhållande till arbetet bli allt viktigare. Det inbegriperatt
kvinnors förhållningssättdet och till lärande. Somäven rör mäns ettsom

led i öka jämställdheten i arbetslivet måste sådana pedagogiska mil-att
jöer skapas i kvinnors ställning.arbetet stärkersom

mångkunnighet3.5.6 Karriär, eller vidgar ansvar

Man kan tala olika huvudprinciper för utveckling arbetsuppgiftertreom av
och kompetens, figur 3.3.se

Karriär. innebär den enskilde sinDet anställde utvecklar kompetensatt
för få ökat i organisationen.att attansvar genom avancera

Mångkunnighet. Det innebär den enskilde lär sig flera oberoendeatt
arbetsuppgifter för kunna växla mellan i det dagliga arbetetdematt

Vidgat befattningsbreddning.eller innebär arbetsin-Det attansvar
nehållet efter iutökas hand det arbete den enskilde utför. Arbetet till-som
förs uppgifter hänger logiskt med det ursprungliga alltnya som samman
eftersom den enskilde sig.lär

principer för utveckling individuell utgångspunkt innebärDessa tre ur
helt olika organisationer. två första iDe helt möjliga traditionellär en orga-
nisation. tredje förutsätter integrerad organisation för fungera.Den atten

f
--

Befattnings-
Karriär Mångkunnighet utveckling

Solidarisk arbetspolitik, Sv.Källa Metallindustriarbetarförbundet 1989.
3.3. modeller för kompetensutveckling.Figur Tre
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för3.6 Strategier kompetensutveckling

och utvecklinginsikt3.6.1 Omgivning,

arbetserfarenhet färdig-utbildning, kunskaper, ochmed olikaMänniskor
utvecklatsmålverksamheten förenlig med debidrar tillheter göraatt som

helaorganisation förändras dockfinns iför kompetensden. Den som en
tiden.

led-organisation med hurKompetensutvecklingen i hänger sammanen
handlingsmöjlig-utvecklingsbehov ochuppfattar bådening anställdaoch

frånföretag skilja sig mycketförvaltningar och kanpå olikaheter. Kraven
beskrivning3.5, schematisktvå figurer, 3.4 ochFöljandevarandra. ger en

olika situationer.av

2höga 3
Strategiska
handlings-
möjligheter 41

låga

högalåga
Omgivningkrav

handlingsförmåga och omgivningskrav.Förhållandet strategiskmellanFigur 3.4.

från omgiv-ganska låga kravorganisation i med stabila ochEn ruta
för organisationensstrategiska valfå möjligheterningen och med göraatt

till kompetensutvecklingförhållningssättrimligenutveckling, har ett annat
organisation ligger i Dennakompetensförsörjningoch än rutasomen

från möjlig-motsvarandeomgivning ochturbulenthar höga krav storaen
utveckling och verksamhetensför organisationenstill strategiska valheter

inriktning.
omgivningskravgågenerellt högreUtvecklingen i arbetslivet motsyns
organisationpåteknik ochsamtidigt utveckling sättet att gerseavsom

handlingsmöjligheter.ökade
insiktendimension. denna ställsbeskriver IFöljande figur omen annan

förmåga till förändring.organisationensförändringskrav mot
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2 3hög

nsikt om
utvecklings-

1 4;rav

låg
låg hög

Resurserkompetens

Figur Förhållande3 mellan organisationens insikt utvecklingskrav ochom resurser,
konpetensi för utveckling.Lex.

Figunn förutsätter det ställs krav på förändring och utvecklingatt som
kan ha irsetts i olika hög grad. Normalt kommer bara sådan utveckling till
stånd innebär organisationen kan de krav uppfattasatt motsvarason som
i den. Det finns säkert många fall då hög kompetens i organisationenen
skapar insikt. Det vanliga torde insikten går före kompetensutveck-attvara
lingen får krav. Organisationer flyttar sig sällan diagonalt i figuren.nya
Utveckliigen går många gånger nord-ost, förstdvs till två, sedanmot ruta
till ruta te.

3.6.2 Vägar för kompetensförsörjning organisationav en

Organisaioner i de olika fälten i figurerna 3.4 och 3.5 tillämpar olikaovan
strategier för försörja organisationerna med kompetens.att

En organisation har många möjligheter till kompetensförsörjning. Föl-
jande är exempel ofta förekommande klara denna. Samtligasätt att av
dem tillkonmer användning organisationen befinner sig i deoavsett var
olika Betydelsen dem och deras karaktär strategier kommerrutcrna. av som
dock växla.att

Rzkrytering1 nyanställning människor med viss utbildning ochav
erfarenhet

2 Irskolning få nyanställd personal in i jobbetatt
3 Inem utbildning
4 Eitem utbildning
5 Irtem arbetsmarknad anställda mölighet utveckla sinatt attge

kompetens byta arbete interntgenom
6 Uzveckling arbetsorganisation orientering stabilitet ellermotav

dynamik
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organisatio-kunskapstillämpning ikunskapsproduktion och7 FoU
eller varortjänsterprodukterproduktion ellernens

omvärldorganisationensiutvecklingenBevakning8 av
organisationenifunktionerochi olika arbetenlärande9 Löpande

samt
ledningsfråga.Kompetensförsörjningen10 som

sig påförhålleri tig 3.4i 1organisationtroligt ettDet är t.ex. rutaatt en
i 3 iorganisationstrategiertio olikatill dessa änhelt rutasättannat en

i ochorganisationem 1rimligtocksåfigur. Det rutaär anta attattsamma
valdet gällerfrån varandragradskiljer sig i hög närfigur 3.53 i avruta

kompetensutveckling.strategi för

ledningsansvarKompetensutveckling3.6.3 som

vertikala axlarnade3.5 har3.4 ochschematiska figurernatvådeI ovan
insikterochkunskaper göra.förhållningssätt,ledningensmedi hög grad att

hand-strategiskapå sinaomgivningskrav ochtolkningLedningens synav
kompetensutvecklingtillförhåller sigdenpåverkar hurlingsmöjligheter

förän-insiktledningensförståsgällerorganisationen. Detsammainom om
dringsbehov.

verk-styrningeninågra viktigakanschematisktPå sätt steg enavett
följande delprocesserbeskrivas medsamhet

planeringmålformulering och
utförande
återföring

1utvärdering
mål och planer.revidering av

avsnitten kani tidigarediskuterats dedentill lärprocessenOm vi somser
lärande.utmärkerföljandevi säga stegatt

handlingplanering och
återföring
reflexion
analys

handling.ny



till sinpåminner varandraLedning verksamhet och lärande omav en
skallförutsättningar för lärande. Om lärandekaraktär. Ledning goda ettger

så dagligaorganiseras det i det arbetetuppnås bör alltså verksamheten att
ledning.problemlösning ochingår väsentliga moment av

utgångspunkt från lärande skallorganisation utformas medEn kan att
vanliga kunskaps- ochviktig i organisationen. Detegenskap är attvara en

utfonnas.kompetenskrav fastställs organisationen Att ha lärandenär som
i ledningskompetensen. gällerviktigt design-kriterium del Detärett en

ledningsområdenmånga olika traditionella
utformning formulera mål för verksamhetenattprocessenav-

återföring,utfonning ledningssystemet belöning etcav-
utformning policier och strategierav-
utformning teknikstöd.av-

liktydigt utvecklautforma organisationer för lärande medAtt är att orga-
från i organisationen, i bådenisationer för deltagande och medverkan alla

de deltar innebärledningen och utvecklingen den verksamhet Det attav
iför utveckla lärandet arbetet.chefer på alla nivåer nyckelpersonerär att

på nivåeralla3.6.4 Kompetensutveckling

organisationensyftar till i hela börutveckla kompetensenInsatser attsom
arbetsuppgifter,organisationen. Breddningbegränsas till del avaven

utveckling förut-vidgning innehåll, deltagande i ledning ocharbetetsav
påflexibel. finns många exempelorganisationens struktur Detärsätter att

utvecklings-avdelning, fått igånghur mindre it.ex. en som enen grupp,
organisationens struktur ii taketstöter huvudet attsnartprocess p.g.a.

hinder.övrigt utgör ett
nåmångfald olika kompetenser. SättetVarje verksamhet kräver atten

för människor medi organisationutveckla kompetens i olika delaroch en
åt. strategisk kom-kunskapsmässig bakgrund skiljer sig Detolika ärsom

organisationsolika stadier ipetensutveckling kan skilja sig åt mellan en
på satsningar på utvecklautveckling. finns också exempel hurDet att en

inödvändig för kursenkompetens i mindre är att styra omgruppny en
Övergången till mikro-vid teknikskiften.organisationen. Det gäller bl.a.

inte minstpå många organisationer, telekom-elektronik exempel hurär ett
metoder för åstad-dataindustrin, fick användamunikations- och attnya

satsningar på spjut-kompetensfömyelse i skala, bl.a.komma stor genom
spetsgrupper.

olika faser. kompe-förvaltningar utvecklas i BehovetFöretag och av
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tensutveckling skiljer mellan faser. Figurema 3.4och nytänkande dessa
och 3.5 pekar också på olika omständigheter präglar behovetovan som

kompetensutveckling eller insikten sådana behov. Sammantaget ärav om
förhållandena mycket olika beroende på vilken situation visssom en

fokuseratsorganisation befinner sig I detta kapitel har några faktorer
har betydelse i de flesta situationer. viktigaste faktornDen ärsom

utformningen arbetsorganisationen. finns alltidDet val, oberoendeettav
i vilken fas eller i vilken omgivning befinner sigslags verksamhetav en

utvecklingen verksamheten arbetsorganisationen led-I och spelarav
ningen ledningssystemet därför roll.och avgörandeen
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utbildningsmöj-Arbetskraftens4.

utbildningsbehovochligheter

Inledning4.1

för social eko-förutsättning ochfungerande utbildningssystemvälEtt är en
människor deltaförUtbildning viktig grundutveckling.nomisk är atten

föränderligt arbetsliv.i ett
utbildningsbakgrund iarbetskraftenstaruinledningsvisKapitlet upp

I liktydig med kompetensutbildning inteformellolika sektorer. Aven ärg om

i arbetsuppgifter och personal-utbildningnivå,samband mellanfinns det ett
utbildning.g

kompe-utbildning och högbraFörändring och förnyelse kräver enen
riskerar blidåliga baskunskaperMänniskor medanställda.hos de atttens

möjligheterSamhälletsökar.kraven kompetensarbetslösa attnär ge en
ipersonalutbildningenutbildning ochåterkommandebasutbildning,bra

utslagning ochbåde för motverkabetydelsefullarbetslivet blir därför att
utveckling.förändring ochpositiv kraft förför skapaatt en

såochutbildning utvecklaskompetensgivandeSamhällets attmermer
gång. Kapitlet belysersig under livetsutbildafler får möjligheterallt att

personalut-arbetsmarknadsutbildningen ochinklusivevuxenutbildningen
livslångt lärande.perspektivetbildningen ettur

vardag tids-människorstid. I många ärlärande kräverUtbildning och
någramedkapitel avslutasbegränsat. Dettaför utbildning starktutrymmet

tidsbudget.på hushålletsexempel

fördenutbildningsnivå räckerArbetskraftens4.2 -

omvandling

kompetensoch4.2.1 Generationer

kunskapskapitallivet med siggeneration bärVarje ett som angergenom
nivå.samhälleligindividuell ochbåde påbegränsningarochmöjligheter

utbildningens utbud ochoffentligadenpräglas starktgenerationVarje av
utbildningsreformernasstorlek påverkarårskullamasolikastandard. De
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Kvinnor
4128343 423629l

I

Källa 985F 0B .4.1 Arskullarnas storlek och det formella förFigur utbildningsutbudet varje
också långsiktigt både lcunskapsnivåungdomsad] arbetsknyiens och de individuel-anger

Många på årsmöjligheterna i livet. födda 1940-talet och har 15-25 kvar iärsom som
arbetslivet har korta utbildningar jämfört dagensmed ungdomar.

genomslagskraft och skillnaden mellan generationerna.accentuerar
Den formella utbildningens utbildningsnivånlängd har ökat och har

höjts generationerna.mellan Klyftan generationerna olikamellan med
utbildningsbakgrund kan illustreras citat från för-med ett rapporten om

1ändringsarbete

tydligtDet det fanns kunskaper, färvärvats i arbetet, vilkaattvar som var
oumbärliga i den verksamheten. tydligt det fannsMen det också attnya var
risk för vid med och högskoleutbildad personal, skullemötetatt man ny
mista självförtroendet, olikaoch därmed de kunskaper,att typerna av som
gammal och personal representerade, skulle komma i konflikt med iny -
stället för komplettera varandra.att -

finnsDet mycket stabilt mellan generationerna. frånFärre barnmönsterett
arbetarhem väljer studera vid högskolan barn till tjänstemän. Skill-änatt
naderna mellan arbetare och tjänstemän finns kvar, gymnasieskolanstrots
utbyggnad.3

4.2.2 Arbetslivet förstärker skillnaderna

Arbetslivet förstärker dessa skillnader. välutbildadeDe både kräver och
erbjuds oftare möjligheter till kompetensutveckling, i formt.ex. av per-
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sonalutbildning4, medan de kortutbildade i många fall får möjligheter till
utbildning först i samband med permitteringar eller uppsägningar, oftast
arbetsmarknadsutbildning. Skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän

många kortutbildade ensidiga,har repetitiva ochaccentueras attgenom
innehållsfattiga arbetsuppgifter. Det innebär utbildningsklyftan oftaatt

5byggs på i arbetslivet till kunskapsklyfta.ännu störreen
På individuellt plan innebär skillnaderna i utbildningsnivå helt olikaett

möjligheter välja på arbetsmarknaden och olika förutsättningar klaraatt att
påtvingade förändringar, konjunkturer eller strukturell omvand-t.ex. p.g.a.
ling. På företagsnivå och förvaltningsnivå kan de anställdas utbildnings-
bakgrund restriktion för teknisk förnyelse föroch organisatoriskavara en
förändringar.

4.2.3 En miljon har folk- eller grundskola

grundskolaöfemteVar i åldernsvensk 16-64 år har högst och dessa harav
folkskola7.de 51-64 år endast sexårig åldersgrupp,är I den harsom som

tio till tjugo år kvar i arbetslivet, har drygt tredjedel baskunskaper enbarten
från folkskolan. Ungefär 3,5 miljoner har korta utbildningar jämfört med
dagens ungdomar. Andelen kortutbildade minskar samtidigt andelensom
med eller flera års utbildning efter grundskolan ökar, figur 4.2.tre

%
70

60

50

40
Kortutbildade

30
Högutbildade

20

| I5
År1960 1966 1971 1976 1981 1986 1990 1995 2000 2005 2010

Källa SCB 1988
Figur 4.2 Antalet kortutbildade minskar samtidigt bättre utbildade ungdo-som. påentré arbetsmarknaden.görmar



utbildnings-kvinnorsochmellanskillnader mänsmarkantafinnsDet
55-64och45-54åldersgruppemagällerdettydligastallra närbakgrund,

gymnasieut-kvinnationdedrygtbaraåldersklassenäldsta ärår. denI var
fjärdemedjämförtbildad man.var

denförklarasdelviskanoch de attskillnaderna ärregionalaDe stora av
peri-underkommuneri landetssuccessivtinfördesgrundskolannioåriga

påalltså närbaskunskaper berorformellaårskulls1962-1972. Enoden
hemkommunen.8. delsförstärksregionalaDetta mönsternåddereformen

från hemortenflyttamindre benägnautbildadelägre ärde attattgenom
påverkarutbildningsnivåarbetskraftensdelsregionen,eller attgenomur

sig till kommunen.sökervilka företag som

utbildningarhar längre4.2.4 Män

mindreharfacklärda ochintekortutbildade. De ärfyra arbetare änTre av
grundskolan miljoner1,3sigdetTotaltefter rörutbildningårstvå omän

10arbetare.
tredjeMellankvinnor.utbildning ängenomgående längreharMän var

sju-gällermedan detsammakortutbildadmanlig arbetarefjärde äroch var
tio kvinnor.åtta av

grundskolan,efterutbildningårshögsthartio tjänstemänFyra treav
tjänstemän. finnstjänstemännenflestaDe000 lägre650ungefärtotalt

hälftenUngefärgrundskolan.utbildning efter3-6 årsmellannivå medpå
000435totalttjänsterna,de lägstaharkvinnliga tjänstemännende caav

kvinnor.
tjänstesektominomarbetarkortutbildade arbetare,flerfinnsDet som

facklärdalz, fjärdeendasttiodär ärvaruproduktionen, varän menavsex
det.kvinna är

kortutbildadindustrianställd4.2.5 Varannan

Fördjupadefacklärda.tillverkningsindustrin inteärinom60 % arbetarnaav
studier13 ellerfolkskolabara harindustrianställdade40 %visar att av

tredjeår.under 35 Nästananställdahälften de ärgrundskola, varatttrots av
obliga-denutbildningformell utöver50 år saknarindustrianställd under

kortutbildad,industritjänstemantredje ärskolgången. Knappttoriska var
flesta kort-kollektivanställda. Dede45 %gällermedan detsamma av

harMångaårtionden.arbetslivetikvarkommerutbildade ettatt parvara
matematik.ochengelskasvenska,ikunskaperbristande
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industrin innebärgenomsnittsåldem inomförhållandevis lågaDen att
arbetslivet, därinom andra delarutbildningsnivån höjs snabbare än av
industrianställdfjärdearbetskraftinslaget äldre Närmareär större. varav

gymnasium treårigt ellertolv haryrkestekniskt medanhar gått procent
industrins anställda har hög-femgymnasium.fyraårigt Drygt procent av

skolestudier bakom sig.
olika branscher.utbildningsbakgrunden varierar mellanformellaDen

organi-komplexitet, produktionenspåSkillnaderna beror bl.a. produktens
V påföretagets inriktningsammansättning ochsering, produktionsapparatens
i andel tjänstemänmed högoch kunder. Inom branscher ärmarknader en

utbildningsnivån regel högre.som
Vi kunskapsintensiva ochkapitalintensiva,fördelas påOm industrisektom

anställ-hälften devisar sigarbetsintensiva verksamheter, det änatt avmer
Även kapitalintensivaiproduktion kortutbildade.inom arbetsintensivda är

tio anställ-ungefär fyrainslaget kortutbildadeverksamheter är stort, avav
högskolebak-femtekunskapsintensiv produktion harda. Inom närmare var
fyra år, figurtillgått i gymnasietgrund och omkring 40 % har än tremer

4.3.

3 år högsk 23 år3-4 år högskår år 2 år9 grsk+1 gymn gymn

I kunskapsint.kapitalint.

personalutbildningsstatistiken 1991Källa SCB,
utbildningsbakgrundanställda med olikaProcentuell fördelningFigur 4.3 av.

sektoroch arbetsintensivrespektive kapitalintensiv, kunskapsintensivinom

kortutbildade tjänstemänoch låg andelandelBranscher med högen
Ungefär tvåtekoindustrin träindustrin.livsmedelsindustrin, ochär avex

tekoindustringymnasium.har tvåårigt Inominom dessa branscher högsttre
enbart grundskola.hälften de anställdaträindustrin haroch änmer av

såsominom branschergymnasium påfallande vanligtYrkestekniskt är
transportmedelsindustrin och varvsindus-maskinindustrin,metallindustrin,

utbildning.fjärde anställd har dennatrin, där änmer var
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kortutbildade, 37%, och hög andelEn bransch med liten andel drygt
också49 %, instrumentvamindustrin. Branschen hartjänstemän, drygt är

år.genomsnittliga utbildningstiden nämligen drygt elva Merden längsta
elektroindustri, maski-tio år också grafisk industri, kemisk industri,harän

varvsindustri,nindustri, transportmedelsindustri och tabell 4.1.

Livsm MaPa Graf Kemi Gum PlastGruv Teko trä

21,6 42,4 46,1 23,0 23,6Tjm andel 21,7 23,7 20,0 18,1
Genom-

9,85 9,75 9,21 9,41 9,74 10,3 10,78 9,83 9,92snittl utb år

46,0 38,4 32,9 41,5 41,7Grundsk 41,2 45,8 55,4 52,1
11,2 17,9 13,2 13,6 17,42 är 8,2 18,5 14,1 13,2gymn

19,4 23,5 17,8 18,9 17,2 18,6Yrkestekn 36,4 14,2 13,0
2,7 6,1 4,3 3,8 4,6 10,4 6,6 4,8 5,43 år gymn

år 4,9 2,9 2,3 2,8 5,2 1,8 10,3 6,0 5,44 gymn
6,9 2,6 2,41,3 2,9 1,8 1,6 2,2 8,6Allm högsk

0,5 4,5 0,6 0,7Tekn högsk 1,4 0,7 0,4 0,2 1,1
0,1 1,5 0 lForskarutb 0,1 0,1 0,1 0 0,1

3,8 8,8 6,9 6,1 4,5 4,9 13,7 8,3Saknas 8,6
100 100 100100 100 100 100 100 100Totalt

Järn HelaJord Metall Mask Elektr Trans- Varv Instru- Annan
Stål ind indSten port ment

35,9 36,9 26,1 30,8 49,4 26,2 29,3Tjm andel 24,3 23,1 23,9
9,65 9,76 9,89 10,46 10,62 10,41 10,28 11,11 9,52 10,11Genom-

snittl årutb

26,9 50,2 39,9Grundsk 47,9 45,3 41,8 33,3 33,6 32,9 36,9
12,5 10,8 6,1 10,6 16,5 12,42 år 11,8 9,5 11,0 8,9gymn

30,6 21,1 28,7 35,1 22,4 16,3 23,4Yrkestekn 19,4 26,8 28,3
3,8 3,9 4,7 5,2 4,8 2,9 6,4 5,7 5,13 år 4,5gymn

2,9 7,2år 5,9 5,3 5,7 10,7 13,3 9,7 7,1 14,24 gymn
1,6 2,0 3,6 3,5 3,1 3,7 5,5 2,5 3,3Allm högsk 2,2

0,9 3,0 4,8 2,3 3,4 7,6 0,2 2,0Tekn högsk 0,8 1,4
0 0,20,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,6Forskarutb

5,0 4,7 4,7 5,8 5,7 6,5Saknas 7,4 6,2 6,3 5,7
100 100 100 100 100 100 100 100 100Totalt 100

25 de sysselsattai branschen.Bortfallet överstiger procent av

Källa 19912SIND
Utbildningsprofil industribranscher, procentuell fördelning.Tabell 4.1. 18i
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regionalaDe skillnaderna markanta, omständighet iär storen som
utsträckning förklaras växelspel mellan regionens industristruktur,ettav
tidigare generationers utbildningsnivå närheten till utbildningar. Syd-samt

Sverige, inkluderar Jönköpings,östra Kronobergs, Kalmars, Blekingessom
och Gotlands län, har andel lågutbildade. Närmare 60%störst länensav
industrianställda har högst tvåårigt gymnasium jämfört med 46 % i Stock-

Östergötlandsholms, Uppsala, Södermanlands och län.

nivå4.2.6 småLägre och medelstorai företag

Utbildningsnivån varierar också industriföretagetsmed storlek. Familjefö-
anställda200med högst har markant inslag kortutbil-störreretag ett av

dade, framför allt med enbart grundskola. Drygt 56 % de anställda inomav
familjeföretagen har mindre tvåårigt gymnasium jämfört med 47 %än
inom industrikoncemema.de Skillnaden tydligaststörre det gällerär när
andelen anställda med längre gymnasiestudier och högskoleutbildning.

De karaktäristiska dragen kvarstår vid jämförelse branschnivå.även
Familjeföretagens arbetskraft har genomgående lägre utbildningsnivåen
och färre ingenjörer koncememas arbetsställen. Tre tänkbara förklaring-än

anförsar
Mindre företag inte rådhar ha tekniker specialister.att- som
Mindre företag har svårare rekrytera ingenjörer.atto

för mindre företagLedare upplever inte de behöver så mångaatt-
tekniker.

Om tjänstemän studeras isolerat, kvarstår skillnaderna. kan möjligenDetta
tyda storföretagen rekryterar personalen medvetet. kan ocksåDeatt mer
erbjuda varierade arbetsuppgifter och bättre karriärmöjligheter änmer
familjeföretagen. Familjeföretagen ofta belägna på mindre ochär tätorter
de rekryterar i utsträckning från lokal arbetsmarknad, där änstor annaten
formell utbildning utslagsgivande för få jobb.är att ett

Pållålngresikt kan utbildningsnivån inom familjeföretagen innebära pro-
blem

Även familjeföretagen ofta bedriver mindre teknikkrävande verk-om en
samhet, mindre utvecklingsinsatser, innebär den lägre utbildningsni-t.ex.
vån dessa företag har svårare sig till ändrade krav från mark-att att anpassa
nader och kunder. Kompetensutvecklingsbehoven kan därmed sägas vara
särskilt i mindrede och företagen.medelstorastora



sektornoffentligamiljon kortutbildade i4.2.7 halvEn

offentliga sektorn.finns i denkortutbildade arbetarnaUngefär 40 % deav
kortutbildade arbe-500 000offentliga sektornshälftenNärmare änmerav
kommunalarbetarefjärdeNärmareanställda kommunerna.ärtare varav

211 000 arbetare harlandstingens drygtTvå tredjedelarkortutbildad.är av
anställdastatligt80 %detsamma gällerutbildning medan närmarekort av

arbetare.
kortutbildademiljonfinns kvartsoffentliga sektornInom änmer en

70 000 dessakvinnor.fjärdedelar Drygttjänstemän, ärnärmare tre avvarav
offentliga arbets-har deGenerelltden statliga sektorn.återfinns inom sett

privata.tjänstemän dekortutbildadeemellertid mindre andel ängivama en
hälften deutbildningsprofil. NärmarehögTotalt harsett staten aven

förKaraktäristiskt denhögskolestudier sig.bakomstatligt anställda har
högutbildade.kortutbildade ochpolariseringen mellanoffentliga sektorn är

figurgymnasieutbildning,offentligt anställda har baraFörhållandevis få
4.4.

23 år3 år högsk3-4 år högskårår 2grsk+l9 år gymngymn

7 landstingA kommunstat

1991.personalutbildningsstatistikenSCB,Källa
fördelning.anställdas utbildningsprofil, procentuellojfentligt4.4Figur De

i SverigeLivslångt lärande4.3

inför framtiden riksdagensutbildningspolitiska utmaningen ärverkligaDen
för-utbildningsväsendeförorganisatoriskaskapabeslut ettatt somramar

lärandezo.livslångtutbildningar ochåterkommandeverkligar idén ettom
tillvalsskola,allt bredareSverige skapaturvalsskola harFrån snäv enen

befolkningens allmännahöjergrundutbildning ochungdomen brasom ger
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förutbildningsnivå. utbildningen har allt skiktDen högre öppnats störreett
differentierad vuxenutbildning harbefolkningen samtidigt mycketi som en

arbetsmarknadsutbildning, kommunalinom folkbildning,utvecklats
vuxenutbildning och personalutbildning.

Även skolformema inte planerats genomtänktde olika har ettom som
utbildningar, ändå delar i utbildnings-för återkommande deär ettsystem

flera ingångar utgångar. Det möjlighetererbjuder ochsystem gersom
livslångt Efter niolägger grund för lärande.till val och omval och etten

går vidare till gymnasieskolan. Varår i grundskolan alla ungdomarnästan
samtidigtgymnasieelev i varje årskull fortsätter till högskolantredje som

vuxenutbildningen når allt bredare lager.
befolkningenoffentliga statistiken visar halva svenskaDen närmareatt

vuxenutbildning.varje år i form En allt deldeltar eller störreen annan av
arbetsplatsen.vuxenstudiema bedrivs i anslutning till arbetet och Detav

personalutbildningar i studieförbundens cir-fler deltar i änär numera som
samhälle, oftaSverige bit på det lärandeklar. bra vägär mot somen

efterlyses i internationella debatten.den
högskolereformen år 1975 beslutade riksdagen allanslutning tillI att

utgående från människorsutbildning efter grundskolan skulle planeras
Återkom-återkomma till olika utbildningar.möjlighet under yrkeslivetatt

något införas vid viss tidpunktmande utbildning inte kanär som en
på utbildning, vil-beslut statsmakterna sätt attutan ett seav snararegenom

utsträckning möjligt bör prägla samhällets och individer-ket i så stor som
utbildningsplanering1nas

återvändsgränderUtformningen utbildningssystem såledesärutanettav
omfattandei Sverige reellt började med de skolreformemaen process, som

början 1970-talet. Utbildningensi 1960-talet och betydelse förslutet avav
ekonomiska tillväxten och sysselsättningens utveckling diskuteradesden

tiden. Höjningen den allmänna utbildningsnivånlivligt vid den av genom
ungdomsutbildning betraktades avgörande investeringutbyggd som enen

föränderliga arbetsliv.för framtidens kvalificerade och En satsningmera
ansågs emellertid inte tillräckligutbildning ungdomar ordent-utan enav

också för fortbilda de redan yrkesverksamma.lig insats borde göras att
betänkande redovisadesIyrkesutbildningsberedningens behovet av

kontinuerlig utbildningen

fortgåendei nutida näringslivet med dess hårda krav och tek-Det detär
förändringar inte tillräckligt med de olika yrkes-niska och strukturella att

utbildning. Under hela denerhållit grundutbildning och färdigharutövarna
allmänhet kontinuerligtfortsatta yrkesverksamma tiden behövs därutöver i

olika slag fortsatt utbildning.av

istudier arbete brett gehör denochResonemangen ettatt varva vannom
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in-diskuteradeutbildningsberedning 68års U1968politiska debatten.
för kunnainstrumentutbildningåterkommandegående idén attettsomom

arbetsmarknadenshögskoleutbildningen tilldimensioneraochanpassa
behov.

bådeutbildningåterkommandeargumenterade förTCO LOoch ettsom
utjämnaockså förförändringar,arbetslivetsmedel för möta attatt men

utbildningenåterkommandeDenmellan generationema.utbildningsklyftor
Refor-utbildningsväsendet.refonneringenprincip förallmänblev aven

århögskolanår 1970,gymnasieskolangrundskolan år 1969,meringen av
kommunalkompetensgivandesamtidiga utbyggnadenden1975 och av en

arbetsmarknadsutbildning kanomfattandevuxenutbildning och sesen mer
lagstift-stödet,studiesocialaUtbyggnaden dethelhetsperspektiv.i detta av

nå kortutbildadeför aktivtinsatsernastudieledigheten ochkringningen att
förändringarutbildning. Deåterkommandepolitik förled i somett envar

fortsattåren har15utbildningsväsendet under deiskett gynnatsenaste en
livslångt lärande.utveckling ettav

utvecklingGrundutbildningens4.3.1

kraftigt under deexpanderatutbildningsväsendet harsvenska senasteDet
år 1970 ochutbildningsnivån mellanhardecennierna. genomsnittligaDen

gymnasie-reformeringenåtta till fortsatta1988 stigit från elva år. Den av
årenunder dekommervuxenutbildningen högskolan närmasteskolan, och

successivt förläng-utbildningsnivån. Denhöja den allmärmaytterligareatt
Riks-gymnasieskolan.ochgrundskolangrundutbildningen omfattarda nu

tilli anslutningskollagfattade i december 1990 beslutdagen pro-en nyom
skolan23, tillungdomarna rättförpositionen Om ansvaret gersom

utbildning

geografisk hemvistoberoende kön,ungdomar skall,Alla bam och samtav
utbildning i dettilllika tillgångekonomiska förhållanden, hasociala och

skall inomUtbildningenför och ungdom.skolväsendet barnoffentliga
i landet.anordnaslikvärdig, varhelst denskolformvarje vara

nöd-skall lämna skolaningenmål för grundskolancentraltEtt är utanatt
uppfyller igrundskolansvenskaDenvändiga grundkunskaper. stort sett

grund-000 elever95 eller 1051990 lämnade %Vårterminenmål.detta
300 elevereller 5de femfullständiga betyg. Avskolan med procent som

saknade betyg2 100ofullständiga detbetygslutade skolan med somvar
heltgick skolanmedan 350 eleverofta idrott,i enda utanämne, utett
probleminvandrarungdomar harutsträckningi ökandeDetbetyg. är som
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under gmndutbildningen. femteMer elev med betyg i hemspråkän var
eller svenska andra språk flerasaknade eller betyg.ettsom

flestaDe allra har intresse tillungdomar söka gymnasiet.ett attav
ÅrAntalet sökande till gymnasieskolan har ökat markant. 1975 sökte

knappt 80 % eleverna i årskurs 9 till gymnasieskolan. årFemav senare var
motsvarande Vårterminenandel 90 %. 1989 sökte alla elever, 98 %,nästan
till gymnasieskolan. inAlla söker och kommer börjar inte utbildning-som

Ett problem har varit förstahandsval.tillgodose elevernas Underatten.
år har avstått från15 % eleverna börja eller avbrutitatt stu-senare ca av

diema. I runda grundskoleårskull genomförtal 85 % söker ochav en en
gymnasieutbildning.

kunskaper24Den utbyggnad, föreslås i propositionen Växa medsom
innebär alla erbjudas treårig gymnasieutbildningungdomar skallatt en av
god kvalitet och tillgänglighet.med hög

Utbyggnaden kan logiskt led i allmän utveckling sti-ett motses som en
gande utbildningsnivåer. Gymnasieskolan redan i dag dimensionerad förär

kunna alla elever i gymnasieskoleåldem. Allt fler ungdomar inteatt ta emot
bara tillsöker gymnasiet de genomför också utbildningen. Ungdomar-utan

tenderar dessutom välja studievägar förbereder dem både förattna som
arbete och fortsatta studier. 1980-taletUnder har det skett tydlig över-en
strömning från tvååriga yrkesförberedande till treåriga studieförbe-de de
redande linjerna.

Den reformerade gymnasieskolan kommer i perspektivet med återkom-
utbildningmande och livslångt lärande bli grundsten för arbetsliv,att etten

där det blir naturligt studier och arbete.att varva

4.3.2 Vuxenutbildningens utveckling

Vuxenutbildningen mångfaldig företeelse. En rad olika utbildnings-är en
former förkan tillsammans utbildning och lärande. Detsystemettses som
bildar infrastruktur för framtidadet svenska kunskapssamhället.sortsen
Utifrån inriktning och avsikt studierna vuxenutbildningen indelasmed kan
i fyra kategorier

Fritt och frivilligt bildningsarbete, fram de enskilda med-växersom uro
borgarnas intresse individuellt eller kollektivt fritt söka kunskap, ofta iatt
studieförbundens folkhögskolomasoch regi.

Kompetensgivande utbildning, för medborgarna tillöppnar vägarsom0
arbetslivet tilleller vidare utbildningar, styrda samhälletsärsommen av
läroplaner förkunskaper, såsomoch kräver bestämda högskolan och den
kommunala vuxenutbildningen.



eller riskerarArbetsmarknadsutbildning, kan den är attsom avse som0
efterfråganarbetsmarknadens aktuellabli arbetslös, skall anpassad tillvara
placering iutbildning. Beslutpå och individens behovkompetens omav

arbetsmarknadsmyndighet. Utbild-arbetsmarknadsutbildning fattas av
utbildnings-från olikaform särskilt upphandlasningen i kurserges av som

i reguljära utbild-i form utnyttjande platser detanordnare eller avav
ningsväsendet.

inriktning inne-arbetsgivaren ochPersonalutbildning, där bestämmer-
organisationerna.från fackligahåll grad inflytande demed varierande av

utbildnings-utanför offentligaUtbildningen oftast i privat regi detsker
från AMU-i utsträckningpersonalutbildning köpes växandeväsendet, men

och högskolan.kommunernagruppen,

4.3.3 F olkbildningen

fungerat häv-fria bildningsarbetethistoriskt perspektiv har detI ett som en
folkbildningenSamtidigt harstång för folkets demokratiska strävanden.

kunskapmänniskan på hand sökainneburit frihet för den enskilda att egen
påverka och för-människor nå insikt föreller tillsammans med andra att

fria kunskapssökande.Folkbildningen folketsändra. handlar om
Folkbildning25 principi-preciseraspropositionI regeringens statens

folkbildningsverksamhetenella syn

ochfri och frivillig, obundenFolkbildningsverksamheten skall statavvara
arbetsgivar-utbildning ochskild från läroplansstyrdamarknad, samhällets

forum därpersonalutbildning. skallproduktionsanpassade Den ettvaranas
erfarenheter-själva väljer och arbetsformer och där dedeltagarna ämne egna

vardagligarelation till människorsoch behoven studierna. En närastyrna
karaktär naturlig.miljöer ideologisk och kulturelloch gemenskaper ärav

stå fristudieförbund skall alltsåfolkhögskolor iVerksamheten vid och
vuxenutbildningenformellt kompetensgivandebåde förhållande till deni

Motiven för bådepersonalutbildningen.till den produktionsanpassadeoch
folkbildning-bidrag minskar eller försvinner,statliga och kommunala när

ochparallella medorganisationer anordnar utbildningar, är statenssomens
uppdragsutbildning påansvarsområde sig kom-kommunernas eller tar

mersiella villkor.
folkliga bredden ochFolkbildningens kännetecken denär engage-

ikaraktäristika i hög grad giltiga dagensoch dessa ävenärmanget sam-
under128 folkhögskolor har 200 000hälle. Vid landets över sena-personer

fackliga utbild-ofta samordnade med denår deltagit i olika korta kurser,re
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000följs år ungefär 18 ele-långa kurser varjeningen. Folkhögskolomas av
ver.

316 000 studiecir-studieförbundenstudieåret 198990 anordadeUnder
500 kulturgrupper med600 000 deltagare och 27sammanlagt 2klar med

varje år på ellertredje svensk deltar403 000 deltagare. Var ett annatvuxen
fritt fri-för medborgarna ochstudieförbundens aktiviteter. Somvis i ett

utbildningsväsen,folkbildningen vital delvilligt forum är ett somen av
livslångt lärande.enskildaskall erbjuda den ett

kommunal vuxenutbildningKompetensgivande4.3.4

vuxenutbildningen,svenska kommunalaInternationellt denärsett som en
unik.skolform, Densjälvständig och vuxenanpassadrikstäckande, är en
gymnasieskola.får i grundskola ochutbildning despegelbild den ungaav

formellapå villkor skaffa sigmöjligheterdeDen att sammaegnavuxnager
ungdomsskolankompetens ger.som

i 282 landetsvuxenutbildning Komvux finnsKommunal numera av
deltagit170 000år i runda tal284 Under harkommuner. personersenare

studerande.65 % dedominerar ochi utbildningarna. Kvinnorna utgör av
34 år ochtredjedel mellan 25 ochtredjedel under 24 år,Knappt ärär enen

vuxenutbildningenår. grundläggandetredjedel 35 I dendryg är överen
35 år.och hälftenGrundvux flertalet invandrare är överöverär

vill studera kan det.inte allautbyggnad betyder göraKomvuxs att som
på långautbildningstimmar täcker inteochTillgången till platser vägar

antalet under-sammanlagdaefterfrågan. Sedan början 1980-talet detärav
bara kan ökavisningstimmar del Komvuxbegränsat. Det betyder att aven

i kommun kan baraminskar. totala verksamhetendel Den enannanom en
på bekostnad.öka kommunsen annan

tydlig prioritering mellantvingat framstatliga resurstaket harDet en en
sedani den läroplanstuderande. Kriteriernaolika somangesavgrupper

behövervuxenutbildningen. Deför kommunalaår 1982 gäller den som
arbetsmarknadsanpassade utbildningargrundskolenivå iochutbildning

sin behö-kompletteradärefter de behöveri första hand,skall komma som
genomförd gymnasie-vill kompletterarighet i tredje hand deoch ensom

prioritering.följt Meri denna änutbildning. Kommunerna har stort sett
studier på grundsko-går tilltill Komvuxhälften de samlade resursernaav

utbildningararbetsmarknadsanpassadepålenivån. fjärdedel inriktadeEn är
kommunalagymnasieskolenivån. Denpå påoch s.k. basämnen vuxenut-

nämligenförstahandsmål gäller,fullföljer i huvudsak detbildningen som
iutbildningsresursemafått minstdem tidigare haratt sam-avgynna som

hället.



förslageninriktning utmärkerfördelningspolitiskatydliga ävenDenna
syftarkunskaper. Förslagenproposition Växa medi regeringens genom-

i kommunalakompetensgivande karaktären dendengående till skärpaatt
isammanslagningen Grundvux och lvuxenutbildningen. etapp nuva-av

vuxenutbildning motiverasgrundläggandetillrande Komvux attaven ny
Grundvux i slutetfast tillkomstenminiminivå ladesden avavgenomsom

för 1990-baskunskapemanödvändigainte räcker till idag. De1970-talet
grundskolans nivå.åtminstonearbetsliv måstetalets motsvara

påbyggnads-utbildningar tillyrkesinriktadeUtvidgningen Komvuxav
inomföra enskilde till högre kompetensskall konkret denutbildningar en

skärpning deinnebäryrke. Dettaeller till heltdet yrket ett nytt avenegna
invandrare,också förslagetanspråken.kompetensmässiga Det gör att ge

itill utbildningi svenska,grundläggande kunskapersaknar rätt sven-som
andraspråk inom Komvux.ska som

därför ivuxenutbildning handlarkommunalaReformeringen denav
för kort-utbildning till realitetåterkommande ävenhög grad göraatt enom

utbildade.
på uppdragutbildninganordnarGymnasieskolan och Komvux även av

SÖslänsarbetsnämndema.offentliga förvaltningar ochföretag,privata
omfatt-läsåret 198889 visadeuppdragsutbildningutvärdering denna attav

drygtutbildningstimmar och antalet deltagare875000ningen drygtvar
tvåUngefärtidigare läsår med 35%.ökning från70000 tre-personer, en

domine-uppdragsutbildningUtbudetdjedelar anordnades Komvux. avav
teknik.språkinom vård, social service,utbildningarrades starkt samtav

ochuppdragsutbildningen 55,5%,Länsarbetsnämndemas andel statvarav
Uppdragsutbild-10,4%.privata företagens andel34,1% och dekommun
utbildningarreguljärai någon utsträckningningen har inte större utanersatt
kursutbudet. Debreddning det totalai kommunerna snarare som en avses

lärare.hjälpgenomfördes med skolansuppdragsutbildningarflesta egnaav

4.3.5 Högskolan

högskolereform så har den återkom-intentionerna i 1975 årsenlighet medI
där-i högskolan och harfått betydande genomslagutbildningenmande ett

utbildningar.tillgång för dem med längreockså blivitmed en
utvecklingomständigheter har dennafrämstDet är ten-gynnattre som

ålder, debörja högskolestudier i högreungdomarbland svenskadensen att
högsko-vidareutbildningtill fortbildning ochmöjligheternaökade genom

uppdragsutbildning inomden växande andelenfristående kurser ochlans
högskolan.

börja högskoles-studerandesvenskaallmänna tendensen hosDen att
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läs-jämförelsetydligtålder illustrerashögretudier vid som avserav enen
året började hög-det20 % äldrebort deräknar198485. Omåret somman

återståendesamtligaför USAbefann siggångenför förstaskoleutbildning
Storbrit-18 år,för JapanMotsvarande18 år.i åldernåttio procenten var

för Italien ochår och18-20NederländernaFrankrike och18-19 år,tannien
19-21 år.Västtyskland

Även18-33 år.pååldern förSverige lågFör manomgruppsamma
fristående kursmedhögskolestudiersinabörjadedembortsåg från ensom

påtaglig.skillnadensådandelavsågbaraoch kanske att ta varav en --Åldersintervallet universi-vidSverigelinjer ipå längrenybörjareför var
högskolormedelstoramindre och18-24 år, vidfackhögskolomaochtetet

år.18-30statliga högskolorlinjer vidsamtligaår, för18-25
bredarebetydligtalltså spriddai Sverige överstuderarDe är ettsom

tenderarungdomarSvenskaandra länder.flestaåldersintervall i de attän
och arbete.studiervilja varva

förinomskervid högskolanvidareutbildningenFortbildning och ramen
fristående kurserna.via dehuvudsaklinjer iindividuellaochlokala men

hög-fjärdedelungefärförfristående kursernaDe sammantaget avensvarar
börjar påmajoritet democh klarutbildningskapacitetskolans somaven
vidareut-ellerfortbildasyfteti uttaladedet detfristående kurs gör atten

sig.bilda
sinihögskolaninomuppdragsutbildningenUnder 1980-talet har som-

kraftigt. Detvidareutbildning ökatfortbildning ochmåstehelhet ses som -
påutbildningsplatserförvaltningar betalarföretag ochallt vanligareär att

för sinakurserskräddarsyddalinjer eller beställerhögskolans kurser och
anställda.Jfr 4.5.figur

Högskola

Annan
utb.org

Privat intern-Offentlig
utb. org.

Offentlig intern-

utbildningssamordnare.olikapersonalutbildning mellanFördelningFigur 4.5. av
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UHÄ år för OECD-studie 19913 under 1990samband medI etten
fortbildning vidareutbildning gjordesprofessionell ochprojekt enom

före-personalutbildninghögskolans roll i den samladeberäkning somav
för ungefär 10Enligt beräkning högskolani landet. dennakommer svarar

i antalpersonalutbildningsmarknaden i landet. Räknat% den totalaav
de kurser denandel lägre, dethögskolans uppvägsär attmen avpersoner

med tidigare högskoleut-genomsnittligt längre. Deltagareanordnar ärsett
tidi-tredjedel eleverna saknarbildning dominerar naturligt nog, men en av

erfarenhet högskolestudier.gare av
delvis varandra.fortbildning överlapparuppdrags- ochPersonal, annan

former fortbildningomfattar högskolans olikauppskattningsvisMen av -
35 000sammanlagt årligentill helårsstuderandeomräknat nästan perso--

utbildningsvolym 145 000total personer.om caner, av en
fått betydande genomslagutbildningen har alltsååterkommandeDen ett

utvecklats tillsamtidigt högskolan hari högskolans verksamhet, ensom
i arbetslivet.kompetensutvecklingväsentlig för fortsattresurs

Arbetsmarknadsutbildningen4.3.6

arbetsförmedlingen och yrkes-Arbetsmarknadsutbildningen vid sidanär av
arbetsmarknadspolitiska instrumentet. Medviktigastevägledningen det

brister i enskildes kompetensarbetsmarknadsutbildning kompletteras den
Utbild-yrkesmässig geografisk rörlighet underlättas.varigenom både och

lågkonjunkturvid ochningen bidrar vidare till begränsa arbetslöshetenatt
konjunkturen vänder uppåt. Arbetsmarknadsut-främjar rekryteringen när

särskilt betydelse för stärka debildningen har attstor gruppemassvaga
bidrar till såväl tillväxtpo-på arbetsmarknaden. Utbildningenställning att

uppnås.fördelningspolitiska mållitiska stabiliseringspolitiska ochsom
yrkesområdenArbetsmarknadsutbildningen allaspänner över nästan

allmänteoretisk utbild-nivåer från förberedande kurser ochoch allaöver
högskolenivå.ning till näringslivsinriktade påbyggnadskurser Den prä-

könsuppdelning.också arbetsmarknadens starkaglas av
inriktning visar relativt välUppföljningar utbildningens denatt ver-av

riksdag.i enlighet mål ställts regering ochkar med de som upp av
i arbetsmarknads-budgetårtet 198990 deltog 87 350Under personer
uppföljningarutbildning, 67 450 i särskilt anordnade kurser. De somvarav

%utbildningens effekt i form arbetsplaceringar visar 65-75görs attav av
månader efter utbildningen.fått arbete inomdeltagarna harav sex

bidragarbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa kan statligaUtöver
utbildningförutsättningar utgå till arbetsgivare förunder vissa även av
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27 750nyanställda. Budgetåret 198990 deltogredan anställda eller per-
arbetsmarknadsutbildning.i sådan företagsförlagdsoner

4.3.7 Personalutbildningen

förmåga utföra befint-Personalutbildning skall förbättra de anställdas att
många syften, intro-liga arbetsuppgifter. Den har olikaeller planerade t.ex.

för fördjupa yrkeskun-duktionsutbildning för nyanställda, utbildning att
uppgifter i organisation. Mångade anställdaskaper samt att en orga-ge nya

utbildning för förändra organisationensnisationer anordnar kurser och att
relationsträning. Personalutbildningbeteende, samverkanskurser ocht.ex.

inte aktu-också fylla de luckor där de anställdas kompetensskall motsvarar
Personalutbildning därigenom kom-eller framtida krav i arbetet.ella är ett

regi. figur 4.6 jämförs omfattningentill utbildning i samhällets Iplement
vuxenutbildning.personalutbildning ochav annan

Årsstudieplatser
140000

l 20000

00000l
80000

60000

40000

20000

0
Personalutbildning Offentlig vuxenutbildning

personalutbildning.Källa SCBs undersökningar av
och vuxenutbildningJämförelse mellan personalutbildningFigur 4.6. annan

sådan utbildningårsstudieplatser. personalutbildningMedimätt sommenas
omfattande handledninghelt eller delvis betalas arbetsgivaren, även t.ex avav

instruktör arbetet.ien

i alla tänk-utbildning iPersonalutbildning kan betyda formell stort sett
utbildning,teoretisk och praktiskvarvad,bara Det kan innebäraämnen.

training.on the jobpå arbetsplatsen, s.k.kan lärandeäven varamen
1990 på olikapersonalutbildning vårenvisar fördelningenTabell 4.2 av

amnen.



Kursinnehåll Personalutbildning
ämne Vuxna i arbetskraftenpersoner- -

Män Kvinnor Summa
Antal % Antal % Antal

Beteendevetenskap,Humaniora 19600 3 48900 6 68500 5
Estetiska ämnen 2700 0 6700 95001 0
Företagsekonomi, handel, kontor 112000 16 117100 15 229100 15
Matematik, naturvetenskap 24000 3 10400 343001 2
Medicin, hälso- sjukvårdoch 26900 4 102100 13 129000 9
Arbetsliv 149600 21 l 19100 15 268700 18
Samhällsvetenskap 32800 5 39900 5 72800 5
Språk 12600 2 15500 2 28100 2
Data-kurser 96800 14 85800 1826001l 12
Teknik 144400 20 21 100 3 165600 l l
gåållåt§§3vi3§mkskap 10500 1 60000 8 70500 5
Kurser hänförlliåati11mer 38900 5 27000 3 65900 4an en amnesgr p
Studiedagar 32000 5 17300 1492001 15 10

uppgift 5600 l 13700 2 19300 1
Summa deltagare i utbildning 708500 100 784500 100 1493000 100
Bastal alla i arbetskraften 23 14100 2l 84300 4498400

Tabell 4.2. Personalutbildning fördelat på och kön.ämnen

Personalutbildningen sker till delen hos arbetsgivaren. vissstörsta I
utsträckning anlitas andra utbildningsanordnare. Personalutbildningens för-
delning på olika utbildningsanordnare framgår tabell 4.3. Högskolan harav

jämförelsevis betydelse inom personalutbildningen.storen
Om utbildningstiden för alla får personalutbildning ochsom summeras

fördelas på årsarbetstidsmått, så blir resultatet de årsarbetenantalett som
den totala utbildningstiden SCB också antagande hem-görmotsvarar. om
arbetstiden för olika utbildningar. Om hemarbetstider räknas med, ökar

årsarbeten.antalet faktorerDe SCB räknar med framgår tabell 4.3.som ur
Generellt ökade personalutbildningen under 1980-ta1et. Fördelning-sett

personalutbildning på grund tidigare utbildning och facklig ti11-en av av
hörighet visar skillnader. framgårDet ñgurema 4.7 och 4.8stora ur som
visar den andel inte fått personalutbildning.som
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Års-Timmar Summa timmar Hem-AntalArrangör
halvår helår faktor arbetenhalvår deltag

1,15 78 22259 415 011 108 830 022Företaget 918 800 54
010 509 1,15 10 070000 40 7 005 254 14Annat företag 173

198 1,15 3 4602 407 099 4 814Studieförbund 31 400 77

234726 2,00 9 043373 3 617 363 7Komvux 9 700
168812191 1624 382 1,15 18600 94AMU
106400 53 73 945 147 889 1,15Folkhögskola 1

l
1,15 2 16440 505 225 3 010 451Fackförening 37 700 1g

560 919 2,00 25 701260 10 280 460 20Högskolauniv 39 500

691 1,15 079707 345 15 414 11106 300 73 7Annan
i
i 706 013791 353 5 582 1,15 4studiedagar 149200 19 2Endast

625435 060 870 121 1,15Okänd 17 300 25

145 651050 306 182 100 613Summa l 492 900 61 91

deltagit både i studiedagar och personal- ochNot. Bamomsorgspersonal och lärare som annan
sammanlagdakompetensutveckling redovisas på respektive med denarrangör

utbildningslängden.

Källa SCB 1991.
årsarbetenTabell 4.3. Beräkning antalet i personalutbildningav

kalenderåret 1990.

figurI 4.9 redovisas personalutbildningens fördelning mellan personer
med olika facklig tillhörighet olika utbildnings-och mellan medpersoner
bakgrund för enskild landstingskommunalstatlig, primärkommunal och

,
sektor.

figurI 4.10 redovisas den andel den totala arbetstiden avsattesav som
till personalutbildning för alla anställda våren 1987. Uppdelningen gjordär
efter näringsgrenar. framgårDet tiden för personalutbildning varieraratt

mycket. 1987 för personalutbildningen femganska genomsnittet drygtvar
fördagar utbildning. Figurema 4.9 visardem erhöll 4.7, 4.8 och docksom

inte fick någon personalutbildningde anställda alls.att merparten av
Våren 1988 återintervjuade SCB 530 år tidi-2 dem ettpersoner somav

deltagit i personalutbildning. Frågorna effekterna ellergällde nyttangare
utbildningen, inställning personalutbildningtill arbetsplatsen samt ettav

deltagande år gått.eventuellt under detnytt som
deltogPå frågan personalutbildning våren 1987 haftde i nyttaom som

år förflutit, iden under det svarade cirka 55 % Stor arbetetnyttasomav
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Övr.Övr.SACO-SACO-TCO-TCO-LO-LO-
kvinnorkvinnor mänkvinnor mänkvinnor mänmän

II 1990våren1989vårenvåren 1987

på tillhörighetfackliguppdeladpersonalutbildning,Andel icke deltagit i4.7.Figur som

90
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20
10
O

Ek.Ek.Gymn. Gymn.Gymn.Grund-9 år gymn.gymn.
2årS2år32år 2årSlårskola

II 1990Våren1989Våren1987Våren

påuppdeladpersonalutbildning,deltagitAndel icke i4.8.Figur som
utbildningsbakgrund

i arbe-utbildningenfritiden. IngenStorcirka 9 %och nyttanytta av
H %.tetsvarade 11i caI
i ålders-på kön,med avseendeförelåg inteskillnadernämnvärda. Några1

någonspeladekurslängden störrehellerfacklig tillhörighet. Inteellergrupp
i arbetet.personalutbildningennyttaStorhaför upplevelsenroll att avav

vårendgrpersonalutbildning dvs 5långdem med90%Drygt av
tvâsvaradeår Av dessaarbetsgivarekvar1987 hade ett avsenare.samma
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LandstingsektorEnskild

5dagar

I SSdagar

Hög-LO TCO Saco Obl Gymn Hög- GymnOblTCO SacoLO
9år utb skola skola9år utb

l000-tal1000-tal Sysselsattasysselsatta
utbildningutbildning TidigareTidigareFack. Fack. org.org.

53 231 152793 1199 389 135 421072 594 74 205

Kommuner

5 dagar

. 5 dagarS

LO TCO OblSaco Gymn Hög- LO TCO Saco Obl Gymn Hög-
9år utb skola 9år utb skola

sysselsatta l000-taI sysselsatta 1000-tal
TidigareFack. utbildning Fack. Tidigare utbildningorg. org.

357 294 77 188 351 312 148 180 58 97 194 138

Källa SCB 1991
4.9. fåttFigur Andel personalutbildning våren 1990 olikai arbetsmarknadssektorer,som

med olika facktillhörighet och tidigare utbildning. 5 dagar och mindre resp.
5 dagar.änmer
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lvåren 1987.4.10. arbetstid till personalutbildningFigur Andel total avsattsav som

för alla sektorer.A genomsnitt l
l
j

de klarade sina arbetsuppgifter bättre efter genomgången personal-tre att
utbildning. Nästan ansåg de blivit intresserade arbetetatt mer avvarannan

tredje de fåttresultat utbildningen. Fler svaradeänett attsom var meraav
kvalificerat efterförståelse för arbetskamrater och arbetestörreansvar, mer

kursen.
fåttCza 31 personalutbildningen medfört de% männen attattav uppgav

för kvinnor cirka 22 %.högre lön. Motsvarande andel var
Två ville fortsätta utbilda sig inom sitt arbets-de atttre attav uppgav

personalutbildningen påverkat såområde. tredje svarade dem deVar attatt
hade utbildningenfått ökat allmänt studieintresse. För änmer varannan

förmågaeffekter, självförtroende och bättrepositiva personliga ökatt.ex.
eftersin mening. sjunde de personal-uttrycka Nästan attatt uppgavvar

utbildningen ville försöka byta arbete.1987 att
investeringarna iUnderhållet anställdas och komp-de kompetens nyav

olika inom olika företagutbildning sköts på mycket ochsätttens genom
personalutbildning enligt statistikenförvaltningar. Om den ärsom ges ,företagsekonomiska bedömningar iför planering och iuttryck rationellen

3personalutbildningföretag förvaltningar, så det uppenbartoch attsyns
traditionella arbetsorganisationerärlönar dåligt för vissa Isig utom grupper.

kunskapsutvecklingofta så avgränsade varkenarbetsuppgifterna snävt att
Möjligen faktum många inte får någonkan detlönsam eller möjlig.är att

integrerade arbetsorganisationerför andelenutbildning till intäkt atttas
kap 3 begränsad.se är



medelstora företagen i dag med vidareutbildning iDe är sparsamma
regi. företagenarbetsgivarens tredjedel i SINDs undersök-Närmare en av

ning inte någon för hälftenhade vidareutbildning tjänstemännen. Drygt av
undersökta företagen utbildning för företagde hade ingen arbetare. I med

20-99 anställda sällsynt utbildningsinsatser.det medännuvar mer
Skillnaden mellan mindre företag storföretag förstärksoch attgenom
mindre företagen inte lika intressant för de företagde marknadär en som

säljer utbildning.
för utbildning emellertid bland mindre medelstoraIntresset ochär stort

företag. Bland de minsta företagen ekonomi, administation, ochADBvar
juridik de efterfrågade medan de företagen efterlysteämnena störstamest
utbildning i administration, ADB i produktionsteknik och produkt-samt
utveckling.

allvarligaste hindren för utbildningsinsatser tidsbrist och produk-De var
tionsbortfall, något framför allt de minsta företagen fäste vikt vid.storsom
Företagsledare i de företagen såg dessutom de anställdas vid studierovana

allvarligt hinder.ettsom
Sammanfattningsvis framgår statistiken personalutbildningen ärattav
viktig del vuxenutbildningen till antal årsstudieplatser. Det ärsetten av

dock endast tredjedel de anställda årligen berörs personalut-en av som av
bildning. Den genomsnittliga utbildningslängden bland dem deltar ärsom
kort jämfört med vad gäller inom vuxenutbildningen i övrigt. Fördel-som
ningen personalutbildning mellan olika anställda mycketärav grupper av
skev. LO-anslutna i betydligt mindre omfattning bådedeltar TCO- ochän
SACO-gruppema. fördelningen för människorDen skeva gäller medäven
olika utbildningsbakgrund. Kortutbildade deltar regelmässigt sällan imer
personalutbildning människor med utbildningsbakgrund. Settgodän över

fårarbetsmarknaden helhet kvinnor något personalutbildning änsom mer
förDet gäller alla dvs. utbildningsbakgrund ellermän. oavsettgrupper,

facklig tillhörighet. till industribranscher slår sådana för-Bryts detta ned
hållanden igenom har fördelningen arbetsuppgiftermed mellansom av

kvinnoroch industrin kvinnor iI överrepresenterademän göra. äratt repe-
tetiva arbetsuppgifter.och Rent allmänt får människor i sådanamonotona
arbetsuppgifter lite personalutbildning.mycket Bl.a. detta skäl deltarav
kvinnor i LO-gruppen sällan i personalutbildning i dessa bran-än mänmer
scher. Se figur 4.11.



Stat Kommun LandstingKapital- Kunskaps- Arbets-
intensivintensiv intensiv

E]II kvinnorLO, kvinnor TCO, TCO,LO, mänmän ,
1991.Källa SCB, AKU

fått 1990, på facklig bakgrundpersonalutbildning uppdelat kön,F 4.11. Andel som
och arbetsmarknadssektor.

begränsningarmöjligheter och4.4 Individens

timme förut-i genomsnitt knappt veckaEn svensk avsätter en pervuxen
två timmar, medan de18-29 år, mellan ochbildning. Yngre satsar enpar,

tid tabell 4.4.äldsta någon alls,knappast avsätter
Kvinnornasfler veckotimmar kvinnorna.förvärvsarbetarMännen än

från kvin-tid lönearbetet, bortsett dehemarbete lika mycket yngstatar som
arbetsmarknadenstarkare anknytning tilll8-29 år, har mycketsomnorna,

äldre kvinnor.än
hälftenskolåldem. Ungefärmiljon familjer har barn iKnappt aven

är Bamfamiljema harellerdessa familjer har barn, är ettyngre.som sex
framförtid, alltaktiviteter, kräver mycketveckoschema. De ärpressat som

kvinnornas tid. Situationen10-13 timmaraktiv barnomsorg, ärtar avsom
för ensamstående kvinnor med bam.särskilt pressad
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Aktivitet 18-29 30-54 55-64 65-74 Alla

MÄN
Marknadsarbete 32,2 37,4 21,0 4,0 29,5
Hushållsarbete 4,7 7,2 6,8 9,3 6,9
Underhåll, reparation 3,7 5,1 5,6 7,3 5,2
Utbildning 2,9 0,5 0,1 0,2 0,9
Nöje, rekreation 41,3 35,0 49,4 54,8 41,1
Resor 10,5 9,3 8,0 6,9 9,1
Vila, hygien, måltid 67,4 66,7 72,0 79,1 69,3
Aktiv barnomsorg 1,5 2,3 0,5 0,3 1,6

KVINNOR
Marknadsarbete 22,3 22,0 13,6 0,8 18,1
Hushâllsarbete 12,6 20,6 23,5 24,7 19,8
Underhåll, reparation 1,5 1,4 2,8 2,1 1,7
Utbildning 2,0 0,8 0,3 0,2 0,9
Nöje, rekreation 40,0 35,2 42,7 47,4 38,9
Resor 9,4 7,4 6,5 6,3 7,5
Vila, hygien, måltid 70,4 70,8 72,8 77,9 71,9
Aktiv barnomsorg 4,1 4,4 0,5 0,2 3,2

Exklusive aktiv barnomsorg

Källa Flood L och Klevmarken. 1990.

Tabell 4.4. Hur och kvinnor åldersgrupperolikamän i använder tiden i timmar
vecka.per

4.4.1 Vardagens tidsgeografi

Hushållens tidsbudget i tabellform bild hur hushållen dis-ger en grov av
tiden under veckan, däremot inte vilket handlingsutrymmeponerar men

finns, för lägga in utbildning på fritiden.t.ex. attsom
En tidsgeografisk beskrivning några hushålls vardag kan före-av ge en

ställning vilket finns i genomsnittligt dagsschema.utrymme ettom som
Den tidsgeografiska modellen bygger på olika restriktionertre

kapacitetsrestriktioner,-
kopplingsrestriktioner,-
stymingsrestriktioner.-
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GiftaLivsfas 2 med barnettLivsfas Sammanboende barn1 utan

ManMan24- --n-n
KvinnaKvinna á---22-

20-

18-

16-

UNa-øvOm

Sammanboende barnLivsfas l utan

KvinnaMan
AffársbiträdeMetallarbetareYrke
08.00-08.4005.30-06. 15Bostad
08.40-09.0006.15-06.45Restid
09.00-18.0006.45-15.45Arbetstid
18.00-18.2015.45-16.15Restid

16.15-17.30Rekreation
18.20-20.0017.30-05.30Bostad

barnLivsfas 2 Gifta med ett

BarnKvinnaMan
Ålder 22730

, AffársbiträdeMetallarbetareYrke
07.00-08.2006.30-08.4005.30-06.15Bostad

08.20-09.00 08.20-08.4006.15-06.45Restid
15.2008.40-Daghem

09.00-l5.0006.45-15.45Arbetstid
15.20-15.4015.00-15.4015.45-16.15Restid
15.40-17.0015.40-17.00Barnomsorg

16.15-17.30Rekreation
17.00-07.0017.00-08.001730-0530Bostad
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Människans vardag inrutad del grundläggande behov, kanär av en som
skjutas inte undvaras helt, vila och Hennes kapa-sömn.t.ex. mat,upp, men
citet begränsas också de transportmedel står till hennes förfogandeav som
för tillfredsställa dessa behov. Ungefär två tredjedelar veckans tim-att av

115 168 timmar, går åt för täcka dessa behov, inkl.attmar, av resor.
Människan för sin försörjning och vila kopplad till verksamhets-är ett

system, består olika platser, arbetsplats, inköpsställe ocht.ex.som av
bostad. Avståndet mellan dessa platser bestämmer i drag det dagligagrova
rörelsemönstret och hur mycket tid går för förflytta sig däremel-attsom
lan.

inteHon bara beroende hur dessa punkter ligger i förhållandeär tillav
varandra hon också de tillgängliga i tiden, arbets-när ärutan styrs t.ex.av
tider, kollektivtrafikens turlistor, öppettider för daghem, vårdcentraler,
postkontor och bankkontor.

Redan lönearbete, hemarbete, aktiv barnomsorg och vila upptarresor,
i genomsnitt två tredjedelar veckans timmar. tidsåtgång inteDenna ärav
konstant tidsbudgetens olika varierar under livets olika faser.utan poster
Val livsforrn också spår i denna budget, arbete på heltid ellersätter t.ex.av

Ävendeltid, ambitioner i arbetslivet, boendeform och antal bam. ett
hushålls materiella standard varierar påverkaroch handlingsutrymme på
olika under olika perioder i livet.sätt

Den tidsgeografiska vardagen kompliceras hushålls medlem-att ettav
sällan har tidschema den individuella tidplanenytterst utan attmar samma

kolliderar med den övriga familjens dagliga rutiner. Därtill kommer denatt
dagen inte den andra lik, inte för hushållsmedlem.ochärena ens en samma

Det tidsgeografiska kan också variera regioner,mellan olikautrymmet
mellan urbaniserad och glest befolkad region. Avståndett.ex. en en mer

mellan olika platser i verksamhetssystemet handlingsutrymmet. tidIanger
kompenseras emellertid glesbygdens avstånd oftalängre den urbanaav
miljöns köer så inte blir någondet skillnad på faktiska tids-denstörreatt
åtgången. Flyttning mellan olika utanförstäder landets storstadsregionertre
påverkar därför inte dramatiskt hushålls tidsbudget.ett

Olika hushållsmedlemmars handlingsutrymme, för tidavsättat.ex. att
för studier, kan illustreras med tidsgeografiska diagram ocksåegna som
visar hur möjligheterna varierar livets faser,under olika diagram 4.12-4.2.

Diagrammet visar dramatiskthur handlingsutrymmet krymper detnär
här gifter sig och får bam. delEn arbetsbördan i hemmet ochparet stor av
med barnen drabbar i det här fallet hustrun, inte minst därför hennesatt
arbetstider bäst med, eller till, daghemmets öppettider,passar anpassas
nioåringens schema och fritidshemmets öppettider. För klara den ökadeatt
arbetsbördan tvingas hon emellertid deltid. Om skiljerarbeta hon sigatt
och skall hand barnen, krymper hennes tid starkt.taensam om egen
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tvåLivsfas Gifta3 med barn

Man Kvinna Barn Barn
Ålder 37 34 3 9
Yrke Metallarbetare Affársbiträde
Bostad 05.30-06.15 06.00-07.30 07.00-07.30 07.00-07.30
Restid 06. 15-06.45 07.30-09.00 07.30-07.50 07.30-08.00
Skoltid 08.00- 5.30l
Daghem 07.50- 15.20
Arbetstid 06.45-15.45 09.00-15.00
Restid 15.45-16.15 15.00-15.50 15.20-15.50 15.30-15.50
Barnomsorg 15.50-17.00 15.50-17.00 15.50-16.15
Rekreation 16.15-17.30 16.15-17.30
Bostad 17.30-05.30 17.00-06.00 7.00-07.00 17.30-07.00l

Livsfas Gifta4 med barnvuxna

Man Kvinna
Ålder 57 54
Yrke Metallarbetare Affársbiträde
Bostad 05.30-06.15 08.00-08.40
Restid 06.15-06.45 08.40-09.00
Arbetstid O6.45- 15.45 09.00- 15.00
Restid 15.45-16.15 15.00-l5.20
Rekreation 16. 5- 17.30l
Bostad 17.30-05.30 15.20-08.00



ochförhållandevisillustrerar dagsprogrammetDiagrammet är pressatatt
studier medannågratidsbudget knappast medgerbamfamiljemas paretatt

tid.förfogarbåda 50-åringamasambo och de överär mersom
uppmärk-för blir det lättaretidsgeografisk bildMed ögonen att varaen

in utbildning i dygnspro-finns pusslapå möjligheter detvilka ettattsam
moti-vissa inte verkarförstå varförblir ocksåDet lättare att gruppergram.

aktiviteterockså vilka andrasig. Bilder klargörvidareutbildaverade att
med i tid ochstudierna konkurrerar rum.som

utbildningfingervisningtidsgeografiska diagrammetDet attomger en
förinte belastas hårt.så individuella dygnssprogrammetplaneras detbör att

också hur knappalivsfaser illustrerarfamiljens olikaDiagrammet över
små. Samti-så barnenför intressen längekvinnan har ärmarginaler egna

alltså hennes dygnsschemaned på deltidofta tvingasdigt hon ärattsom
utbildningkompetenshöjandefinns plats förså trångt knappastdet utan-att

för arbetstiden.

Fotnoter
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i Finspång aktu-från ABB-STALKompetensutredningens fallstudieI

och de Kom-de äldreockså problem mellanaliserades yngre.samma
petensutredningen 1990.
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Socioekono-2 år, enligt SCBs kodgrundskolafacklärdaIcke +. diskare,på affársbiträden,Exempel yrken;indelning SEI.misk
12.vårdbiträden. SEI-kod ll,ochchaufför, Skogshuggare

Vogel, 1987.
förvärvsar-utgår ifrån denFoB här7,SCB. Stockholm.lO. 1985, delFoB

4,3 miljoner människor.befolkningen,betande ca
3 årsmed högstSEI-kod 33 tjänstemäntjänstemänMed lägrell. avses

kontorist,sådana yrkenExempelefter grundskolan. ärutbildning
1987.byråassistent. Se Vogel,förman ochtelefonist,

Socioekonomisk2 år, enligt SCBs kodgrundskola12. Facklärda +
kock ochelektriker, bagare,indelning. Exempel yrken; murare,

1987.22. Se Vogel,SEI-kod 21,barnskötare
samtliga anställ-drygt 52199 22. Enligt SIND harSIND. l procent av.

gymnasium.Z-årigtda högst
efterutbildningtjänsteman saknadefjärde högre14. Närmare gymna-var

for-befattningar ha denyrken ochvisar många harsiet. Det attutanatt
äldre. Seframför allt deidag. gällerutbildning, krävs Dettamella som

1987.Vogel,
Är gymnasium.yrkestekniskthögst 3-årigt15. lika med

gymnasium.Z-årigtGrundskola plus högst16.
l99la.17. SIND.

18. SIND. l99la.
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för skolan.18 Om19909123. Prop. ansvaret
kunskaper.l9909l85 medVäxa24. Prop.

Folkbildning.19909182Prop.
.



samverkanLokal
förstöd kompetensutveckling-

5.1 Inledning

formuleras påKompetenskraven och utvecklas arbetsplatserna. En del
arbetsplatser, framför allt de mindre och medelstora, behöver utnyttja exter-

utbildning, för klara sin kompetensförsörjning.t.ex. extern attna resurser,
Många mindre arbetsplatser har glädje samverka medatt externaav resur-

för analysera utvecklings- och utbildningsbehov.attser
I de föregående kapitlen har arbetsplatsen vuxenutbildningenoch

beskrivits olika sammanhang för utveckla kompetens. I detta kapi-attsom
tel står samverkan mellan olika lokala aktörer i förgrunden för nå ökadatt
kompetens i arbetslivet.

företrädareKommitténs diskussioner med för företag, förvaltningar och
skola på kommun- och länsnivå har visat på många positiva erfarenheter

samverkan mellan olika lokala aktörer. sådan samverkanEnav anses
förviktig anpassningen utbud och efterfrågan på den lokala arbets-som av

for utvecklingenmarknaden och stöd det lokala näringslivet. Lokalsom av
också varit viktig i nordiskasamverkan har de ländernas planering för en

bättre kompetensutveckling i arbetslivet. enligt kommitténs uppfatt-Det är
ning viktigt människor med olika kompetens och organisatorisk hemvistatt
kan stimuleras samverka för diskutera, planera och realisera olikaatt att
insatser kompetensutveckling.för

Samverkan mellan ofta organisatoriskt iaktörer, oberoende, brukar
bland beskrivas nätverk. Olika slags aktö-med begreppet nätverk kan ge

tillfälle utveckla sin kompetens. Aktörer med olika kompetens kanattrerna
vilket värdefulla synergieffekter,komplettera varandra i nätverk, kanett ge

figur 5.1.

Figur 5.1. När olika kompetenser
knyts ofta kreati-startarsamman,

kreativ miljöIva processer. en
finns det regel nyckelpersonersom

katalytisk kompetens.med De
Mötesplats stimulerar lösningar, sökernya

knyter kontakter,vägar,nya nya
kopplar ihop skilda kompe-
tensområden.

ÅkeKälla Andersson E al.et
1984.



nätverkundersöka vilka möjligheter...Särskilt intressant detär att som
befrämja utvecklingen olika yrkes-små producenter harbestående att avav

i ingå-förmågor själva humankapitalet hos de nätverkenkunskaper och -
ochgrunden för demokratiska strukturer inomlika välende företagen, som

arbetsplatsenl.utom

olika erfarenheterbeskriver med hjälp några exempelkapitelDetta avav
arbetsliv.utveckling ochregional samverkan för kompetenslokal och av

framvuxnaexempel på nätverk,både lokala och regionalaDet är spontant
vilka möjligheter finns kompe-planerade. De antydereller närsommer

kreativitetVariationsrikedom, mångfalden aktörer,utvecklas.tensnätverk
tveksamhetför del exempel, medandynamik kännetecknandeoch är en

nivåregionalkaraktäriserar projekt. på lokal ochsökande andra Detoch är
förvaltningar,kompetensutveckling finns, i företag,förresursernasom

människor, medsamverkan mellan olikadär ökadskola Det är som enosv.
fortlöpandearbetslivet olika kan leda tillolika funktion i och kompetens en

kompetensutveckling.

kunskapscentra5.2 Kommunala

för lösning-villkor för skolväsendet i kommunernaFörändrade öppnar nya
såväl offentliga.olika utbildare, privataoch för samverkan med somar

utrustning besparingar samtidigtsamordning lokaler ochGenom görsav
spridsistället för utbildningeninstitutionell miljö skapashelt attsom en ny

lägga grundeni olika byggnader i olika delar kommunen. Det kanut av
utvecklingen och inom olika kunskaps-till kunskapscentra därlokala av

viktigaste.områden detär
utbildnings-syfte kunskapscentra skapa heltmed dessaEtt är att nya

täckerteori och praktik på naturligt där utbudetmiljöer, där sätt,ettvarvas
åldrarfrån till högskolekurser, där människor i olikaallt Grundvux möts

Kommunalaoffentliga och privata utbildare ståroch där arrangörer.som
förbli stimulerande pedagogiska miljöer eleverkunskapscentra kan nya,
invånare.till för såväl det lokala arbetslivet enskildaoch lärare gagn som

för fullt sigOm denna form samverkan utvecklas kan tänka attut man
gymnasieskolan, Komvux, AMU-gruppen och högskolan ägergemensamt

lokaler utrustning. Det naturligt sigoch förvaltar och tänkaär att att sam-
hälleliga utbildningsanordnare samverkar detta bör intesätt, men man

förfrämmande samverkan med företag, myndigheter ochäven orga-vara
Ägandet organisationsformen varierar fårnisationer. och kan och anpassas

förutsättningamaz.efter lokalade

102



tankegångar i projekt-dessaför närvarandeutvecklarVissa kommuner
skall utnyttjasförsamverkarform, olika utbildaredär att merresurserna

höja utbild-kombinationer kompetenseffektivt och för att nya avgenom
kvalitet3.ningens

Lindhol-i Kunskapscentrumsamverkanrealiseras idéer[Göteborg om
kommunalagymnasieskolan, Komvux,med intressenter upp-sommen

ochHögskola, AMU-gruppenTekniskadragsutbildningen, Chalmers
utveckling inom teknisktutbildning ochpånäringslivet. Tonvikten läggs

forskning och utveck-ocksåTill knytsverksamheter.industriella centret
arbetsorgani-produktionsteknik,arbetsmiljö,inomling, ämnent.ex. som

pedagogik.sation och
dia-kontinuerligskall stimuleraLindholmen,Kunskapscentrum ensom
förkonsulthjälpockså bidra mednäringsliv, kanutbildare ochlog mellan

utbildning och hjälpakompetensbehov, planeraföretagsinventeraatt t.ex.
lokalverk,bestårKunskapscentret ägsvälja utbildare.till ettatt avsomav

utbildare, före-avtal med andratecknarhuvudintressentema, t.ex.men som
5.2.studieförbund, figurochuniversitet, högskolortag,

E!llllllllllllllllllllll.
Produktions- -GymnasieChalmers lek CentrumZ u skola;;;;
Eltekniskt
CentrumPersonal-

AMUutbildn. Energi zmiljöcentrumz;
lflnwer z Restaurang- Komvuxsitet utbsemmm z

Transportutb-Folkhog.. centrum ,lngenjors-skola ;-ç
högskolaSjöfarts-

centrum;zLärar
högskola Gemensam

Företagservice z-
Studie- Z
förbund centrum

llilillIllllllllllllllllill-I-
HHlllllllllllllllllllll

199059Källa Ds
lokalverk. Varje institution,ligger Kunskapscentrets5.2.Figur I mitten t.ex.

utbildningsjälv all inomoch sköterhar all utrustningProduktionstekniskt spe-centrum,
finns inomhuvudintressenterna,Iokalverket illustrerascialområdet. Till höger somom

Lindholmen.utanförhar baserutbildarna till sinamedan vänstersjälva centret,
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Järfälla de kommuner arbetar med utveckla kun-är atten annan av som
skapscentrum4, figur 5.3.

Bakgrund till samverkan i Järfälla dels lokalbrist i gymnasieskolan,var
dels Teknikresurscentrum inrättades, dels KTH anordnadeettatt att en
ingenjörsutbildning i kommunen. När AMU i Stockholms län beslöt att

Järfälla, försöktelägga ned AMUs verksamhet i kommunen hindra det och
Järfällahyrde lokaler i AMU-huset. Utbildningscentrum bildades. Samver-

i inte organisatoriskakan gäller dag bara lokaler och frågor bakomutan
finns ocksåsamarbetet utbildningssyn. lokalerIen gemensam samma som

Järfälla Utbildningscentrum finns också företagsutbildningar förett par
Bofors Electronics AB och IBM Svenska AB kommunens skolför-samt
valtning. Centret drivs tills vidare projektorganisation med inte-som en en
rimsstyrelse, direkt underställd kommunstyrelsen. AMU-gruppenärsom

ocksåoch KTH representerade i styrelsen.är
198990Under läsåret samverkade intressentema kring olika utbild-

ningar. AMU i Stockholms län anordnade utbildningar inom el-tele, verk-
stad, handel och kontor Gymnasieskolan bidrog lin-medsamt restaurang.
jerna T3 och T4 verkstad och livsmedel medan förKomvux svaradesamt
yrkesinriktad utbildning och KTH för 80-poängskurs i elektronik.en

Centrets framtidsplaner kommunens uppdrags-är att merparten av
utbildning förläggas dit.skall Teknikresurscentrum skall i samarbete med
näringslivet få produktionsskola. Ett arbetsförmedlingskontor planerasen
också. Järfälla villkommun också utnyttja och dess kontakter medcentret
arbetslivet för utbilda flyktingar och andra invandrare.att

JÄRFÄLLAExterna Interna
UTBILDNINGSCENTRUM samarbetspartersamarbetsparter
UPPDRAGSUTBlLDNlNGr- j u ij i j u un i i

I

KomvuxKTH

l I
L Övriga e]interna och Gymnasie

AMU samarbets-externa skolan
parter

Källa Ds 199059
Figur 5 Järfälla Utbildningscenter modell för lokaltär kunskapscentetetten annan.



regional olika kunskapscentra kom-Genom samverkan kan kommuners
befolknings-varandra så kommuner, inte har tillräckligtplettera att som

vissaunderlag tillräckliga för utbildningar, kanoch attresurser arrangera
köpa utbildningsplatser andra kommuner.av

förslaget gymnasieskola ochBehovet samordning understryks i omav
vuxenutbildning

går skall kunna utvecklaDet knappast tänka sig varje kommunatt att en
där-väl utbyggd ungdomsskola och, omfattande vuxenutbildning samten

folkbildningsverk-kunna ha högskoleutbildning och blomstrandeutöver en
efterfrågan utbildning måste därför med bättresamhet. En ökad på mötas

företrädare för olika utbild-samverkan såväl mellan mellankommuner som
utbildningsanordnares.ningsformer och

Kompetensutveckling konsulthjälp5.3 genom

inte minstkopplingen formell utbildning och arbetsliv,Att mellan som
illustreras försökenåterkommande utbildning, blivit allt viktigare, attav
former för utbildningscen-utveckla kommunala olikakunskapscentra samt

där bl.a. kommun och näringsliv samverkar.ter,
Östra fästes vikt vid kompe-projekt, i Småland,I temporära stort.ex.

näringsliv ochkunskapsspridning och samordnares rolltens, gentemoten
förvaltningarregionala myndigheter och

förtroendeUtgångspunkten för samordnaren bör skapa attattvara genom
kontaktföretagsutvecklingen. kräver regelbundenhan bidrar till Detta en

lärsituationer kan tillskapas. Hanmed företagen så informellaävenatt mer
kompetensutvecklandeöverblick och utbudbör ha god behoven av av

pedagogisk utveckling skerinsatser. Viktigt också han bidrar tillär attatt
utbildningsorganisationerö.hos olika

Östraefter projektet iSamordnarens skisserades ocksåroll och finansiering
Småland

Är de ha möjlighet underdet samordnare, motorerZ börrätt att tre-en
skaffa så de åtminstone till 50 % kommerårstid själva sig kunder attatt

uppbyggnadsskede förväntas kom-för sina Underkostnader. ettegnasvara
förutvecklingsfonder industriverkmunerlänsstyrelsen, och statens svara

kompetensutbyggnad7.finansiering och

mäklare enskilda arbetsgivare,Samordnaren blir alltså i nätverk, därett
offentliga såvälutbildningsföretagarbetstagares företrädare och möts, som
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förmedlas påföretag och konsulterprivata. Kontakter mellan sätt.samma
viktig för mindre och medelstoraform för samverkan särskiltDenna är

såda-prioriterar arbetsgivare. Iföretag, eftersom mycket få utbildare dessa
pla-konsulthjälp, med behovsanalys ochföretag stimuleras i dag t.ex.na

via ellerutbildning. tjänster förmedlas ibland kommunennering Dessaav
100 timmar designorganisation, Svensk Industridesignscentral t.ex.en

hyras, figurExportrådets Exportchef 5.4.eller att

Marknadsföring50 timmartimmar5020 timmar .I.J..l .I ..I.i utställningar,.design-..design- ..forutsatt-.. .. o ex.oo
xxx seminarierarbete.arbete.ningar. Mål.

huvudmansl50-tim 150-tim EnlKostnadsfritt
önskemål.

000-Länsstyrelse lokal bank 100Kommunen UFKOSTNADER
10 000-1SIND
90 000500-stföretag 224

100 design.modell SvenskIndustridesigns SSI projekt timmarFigur 5 En över. eventuellt samarbete medNäringslivsekretaren och SSI bildar ledningsgrupp, ien
företag,bank. Gruppen besöker 15-20 utvaldautvecklingsfonden, länsstyrelsen och en

Projektet har hittillsfyra till slut väljs. SSI kontaktar lämplig designer. genom-varav en
förts drygt 20-tal kommuner.i ett

arbetslivsmyndigheter aktörer5.4 Lokala som

för olika områdenPå lokala finns flera aktörer, harden ansvararenan som
försäkringskas-inom arbetslivet, arbetsförmedlare, yrkesinspektörer,t.ex.
kunskaper ochoch företagshälsovårdens personal. Dessa aktörer harsans

erfarenheter, värdefulla i kompetensnätverk.är ettsom
iArbetsförmedlingen kommer dagligen kontakt med kompetens-nästan

såväl praktiska. Arbetsförmed-krav och utbildningsbehov, teoretiska som
till arbetsmark-uppgift bl.a. arbetstagares kompetenslarens är att anpassa

arbetsmarknadsutbildning eller före-kvalifikationskrav, mednadens t.ex.
tagsutbildning.

uppföljning långaFörsäkringskassan kompetensfrågor vidmöter av
sjukfall vid rehabilitering långtidssjuka och arbetsskadade. Medsamt av

för samhällets kostnaderökad tonvikt på aktiv rehabilitering minskaatt
utsträckning konfronteraskommer försäkringskassans personal i större att

arbetsorganisation, innehåll och kompetens-med frågor gäller arbetetssom
måste medställas inför situationer där problem lösaskrav. De kommer att
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utbildning ioch ökat lärande arbetet.
Företagshälsovården har fått direktiv betona det förebyggande arbe-att

Utbildningoch tidigt gå in förändringsarbetet på arbetsplatser. ochtet att
träning företagens viktiga inslag.de aktuella anställda blir De anslutnaav
arbetsplatserna förses samband mellan arbetsför-skall med underlag, där
hållanden och hälsaarbetstillfredsställelse beskrivs. Underlaget skall

föranvändas dialog tänkbara och lämpliga insatser.en om
ocksåTänkbara åtgärder i s.k. yrkesinriktad rehabilitering gäller arbets-

Företagshälsovårdenorganisation, arbetsinnehåll och fysisk miljö. har en
unik position och nyckelroll sin koppling till arbetsplatser-näraen genom
na

Den kan med sin breda kompetenssammansättning anlägga helhetsper-ett
spektiv på problemen och fungera brygga mellan arbetsplatsens ochsom en

insatser. också kontaktpunkt församhällets Företagshälsovården kan vara
olika funktioner såväl inom arbetsstället, ofta behöver med-utomsom som

rehabiliteringsprocesseng.verka i

företagshälsovårdensFör klara de arbetsuppgifterna behöveratt per-nya
psykosociala frågor,sonal ökad kompetens inom, beteendevetenskap,t.ex.

arbetsorganisatorisk rehabiliteringsmetodik.forskning och
Yrkesinspektionen regering riksdag i framtidenskall enligt och mer

sig handlingsplaner.renodlat tillsyn och följa arbetsplatsernaägna upp
Den inriktningen på samverkan med andra lokalaställer kravstörrenya
och regionala försäkringskassa, företagshälsovård, arbetsför-aktörer, t.ex.

foku-medling, Yrkesinspektörers besök skallAMI och länsarbetsnämnder.
till arbetsplatser dålig miljö, har många arbetsskadormed t.ex.seras som

eller andra på miljö. Härvid skall den psykiska belast-tecken belastande
beaktaslo.ningen organisation särskilti arbetet, arbetets innehåll och

Yrkesinspektörema måste inför arbetssättet,vidga kompetensen det nya
framför arbetsinnehåll arbetetsallt det gäller problem kring ochnär orga-
nisering, arbetsanpassning rehabilitering.och

Dessa olika och överlappande kompetensaktörer har komplementär om
arbetslivsfrågor. Genom överbryggas sektorsgränser mellansamverkaatt
strikta revir. Både kostnader och övervältringenden organisationensegna

kostnader på instans bli synliga. Dessa aktörer skallkan på sånästa sättav
inte förbättring både den fysiskabara verka akut för långsiktigutan aven
och den psyko-sociala miljön.

Samverkan arbetslivsfrågor vidkan dialog iutvecklas som en om
mening antingen i samarbete.nätverk ellertemporärt ett permanentett
Dessa aktörer kan också på knytas till kommunensliknande villkor

långsiktiganäringslivssekretariat, tidsbegränsade projekt ellert.ex. mer
handlingsprogram.



i
regionalHögskolan5.5 resurssomi

i
i

någon formfår varje årförvärvsarbetandetill 60 000Ungefär 50 000 av
högskolor ungefärföruniversitet ellerpersonalutbildning via svararsom

personalutbildninglz. 40 %Merför änmarknadentotala10 % den avav
sjukvården.hälso- ochanställda inomellerfortbildning gäller läraredenna

kvinnorandeleneftersom ärutbildningardominerar dessaKvinnor stor
vård.ochi skolväsendeanställdabland de

tvådrygtunderformen hartraditionellaalternativ till den prövatsTvå
distansutbildning, bl.a.utbildning ochdecentraliseradnämligenårtionen,

vidareutbildning.med fort- ochsambandi
uni-utanförkursernainnebärDecentraliserad utbildning att arrangeras

Umeådärifrån.lärarede ledsochhögskolans hemortversitetets eller att av
på niokurser, bl.a.decentraliseradelång erfarenhetuniversitet har orterav

form bl.a.eftersom dennadistansutbildningförordar i ställetDeti inlandet.
nätverkteknikmodern kaneffektivare. Medtidlärarnasmedger utnyttasatt

avstånd mellandistansutbildning knytas nästanför oavsett cen-samman
periferi13. med dators-utvecklasmetoder kanpedagogiskaNyaochtrum

hålla kon-och elever kanskivor.CD-ROM Lärarevideo ochinteraktivtöd,
efter ele-delvisutbildningsnivån kanelektronisk ochviatakt post anpassas

kunskapsbakgrund.vens
Stockholmsöderpå Södertörn ärDADIS-projektet ettDet s.k. om

hand rik-högskolenivå, i förstadistansutbildningpå datorstöddexempel
företagmedelstoratill små ochtad

harPedagogikenstudieobjekt.utbildningensvaritföretaget harDet egna
handlingsalternativolikadvs.vad-händer-om metoden,frånutgått i att

teoriereffektivt åskådliggörsimuleringsmodeller,ekonomiskaitestas som
har varieratFörkunskapemasamband.för ekonomiskaförståelseoch ger fysik15.i teoretiskcivilingenjörgrundskola tillmedfrån grovsmedstarkt,

Täljeuniversitet,med Stockholmssamarbetegenomförts iProjektet har
Huddinge,Haninge,Botkyrka,LänsarbetsnämndenTeknikcentrum, samt

initi-Projektet harTyresö kommun.Södertälje ochSalems,Nynäshamns,
givit eko-industriverk harStatensLänsstyrelsen.samordnatsocherats av

spridning. liknandeEnutveckling ochtill DADIS-konceptetsnomiskt stöd
Norrlands inland.iBergslagen ochutvecklas iutbildning

Ånge skis-Ragunda kommunerochför Bräcke,Kommunförbundet har
överskuggandedet heltBefolkningsminskningenBrångunda. ärprojektsat

innebär bl.a.Deti kommuner.problemet dessa att
skatteutjämningsbidraget minskar,-

äldrealltallt färre ochsamhällsservicen bärsförkostnaderna enav0
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befolkning,
flyttar, främst kvinnorna, vilket försämrar möjligheternade attunga-

rekrytera arbetskraft.

Eftersom vid mening allt utbildad arbetskraftnäringslivet- i kräver mer-
tillgäng-denna utveckling dyster framtidsbild. vill påverkager en man---

utbildningsmöjligheter för regionernaligheten, boendet, arbets- och göraatt
attraktiva negativa befolkningstrenden bryts.så denatt

kollektivtrafik flyg på rim-Tillgängligheten handlar inte bara bra ellerom
bli del innefattar vik-ligt avstånd, nätverkutan att etten av somsnarare om

tiga marknadskanaler eller kontakter kan regio-kompetenscentra, som ge
räck-möjligheter till impulser södra Sverige har. Detnerna samma nya som

finns ñberkabel i sig inte uppslaginte med det i glesbygden denatt gerer -
tillämpningar teknik jobb fkanom av ny som ge

Brångunda ingår utbildningscentrum nätverk,I skissen för medett ett
för utnyttja nordliga högskolornasuppbyggt samordna och deär attsom

figurkursutbud, 5.5.

Trondheim J

Nätverk studiecentrum------ - -
gymnasieregionä
grundskoleregioner- - -- -

Sundsvall

Källa 1990.Svenska Kommunförbundet
Figur 5 En tänkbar för samverkan kring utbildning.region.

påNorrhälsinglands Utvecklingscenter i Hudiksvall exempel hurär ett
Stiftelsen initiativ Hudiks-nätverk utvecklas språngvis. kom till påett av

år halvvalls och Bollnäs kommuner. För sedan drygtcentretomsattesex en
miljon tillsammanskronor. Idag omsättningen 15 milj.kr. ochär närmare

uppdragsutbildningen 20 milj.kr. dessamed den kommunala Underöver
år har till Umeå universitet, högskolorna ibyggt nätverketcentret, ut
SundsvallHämösand GävleSandviken. Norrhälsinglands Utveckling-och

erbjuder från akademiska utbildningar till skräddarsyddaalltscenter
företagsutbildningar för invandrare. Utbildningar erbjuds påoch svenska
distans i studietakt.och plats i Hudiksvall olika
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formaliseratmindreelleralltså utvecklasSamverkan kan mot ett mer
initiativ ochinformellaför enskilda ochmednätverk, stort utrymmemen

inför akutaflexibelt detofta så ochsamarbetsformer. Nätverket öppetär att
kompetens.medsnabbt kan kompletterasproblem extern

sannoliktuppdragsutbildning kommerhögskolansUniversitetens och
i dagsekelskiftet. Stat, landsting och kommunerfram till ärkraftigtökaatt

offent-inom denUtbildningsbehovetfrämsta uppdragsgivare.högskolans
ökandeföljd kravockså inte minstöka,liga sektorn kommer att som en av

effektivitet.på service och

5.6 Flerpartssamverkan

fackligabranschförbund ochkommunerstat,samordning mellanEn orga-
yrkesutbild-former förrationellaför skapanisationer utvecklas redan att
branschvisaiyrkesverksamma,utbildningning återkommandeoch t.ex.av
lokaliserats,flera fallvidareutbildning. har ifortbildning och Deförcentra

tillgodoser isin tyngdpunkt. Dessabranschen hardär ston settcentra, som
anställda, delsför företagare ochkurserbranschens behov,hela somger

arbetsplatserna.i landet,intemat, dels näraute
hållautbildningåterkommandeocksåbranschcenter kanEtt genom

Kompetensnivån kanarbetslivets kompetenskrav.ajour medyrkeslärare
högskolor.med regionalakontakterkompletteras genom

yrkesutbildninggrundläggandespecialiseradnätverk innebärDetta att
gymnasiet, ochfråndirektför studerande kommerutformas bådekan som

vill höja sin kompetensför redan yrkesverksamma t.ex. genom en-som
staka kurser.

Utvecklings- ochElbranschenssådant samarbeteexempel påEtt ärett
Nyköping. öppnades iElbranschensiutbildningscenter EUU center

Arbetsgivarförening-Elektriskamed1990 drivs i samarbeteseptember och
Elektrikerförbundet ochInstallatörsorganisationen, SvenskaElektriskaen,

arbetsgivare ochfinansieradesEUUNyköpings kommun. attgenom
byggnaden,miljoner vardera. Kommunensköt till ägerarbetstagare sex
ventilation,förtele,så för ochutformats värme,näten systemenattsom

i undervisningen.användasbelysning och larm, kan
på el-tek-yrkeslärareelektrikeryrkesverksammafortbildarEUU samt

årsskif-tillvecka. Framsig vanligtvissträckernisk linje. Kurserna över en
1991500 elektriker. Underutbildatbranschcenter199091 hade dettatet

ocksåfortbildning. anordnasKurserna800 få veckaskommer 1 attca en
Fort-utbildning 60-tal platser.närvarande planerasi landet. För ettute

ocksåaktuella tekniska kunskaperinte barabildningen skall utan varage
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grund för bredare arbetsuppgifter, marknadsföring, service ocht.ex.en
kundkontakter.

fortbildningEUUs skall del företagens affärsidé,ärmotto att vara en av
plattform för affärsnischer, stimulera arbetssätt ochvara en nya nya nya

organisatoriska former yrkesarbetet skall bli intressant, roligtsamt att mer
och utvecklande. pedagogiskaDe metoderna just-in-time leaming ochär
leaming by doing.

Elektrikemas arbetsuppgifter påverkaskommer ännuatt merav avan-
cerad teknik liksom framtida frånkonkurrens EG. En veckas fort-av en
bildning anställd och år behövas för hänga med.attper anses

l samarbete med högskolekursema i Nyköping Chalmersoch i Göte-
borg planerar EUU mellaningenjörsutbildning 80 för instal-poängen
latörer. För komma in krävs gymnasiekompetens från 3-årig el-tekniskatt
linje.

Träindustriförbundet har inte något utbildningscenter, har skisseratmen
rikstäckande nätverk med branschforskningsinstitutet Trätek och dessett

filialer Luleåi och Jönköping noder. Förbundets idé, vuxit framsom som
i samråd facket, i förstamed hand knyta ihop branschforskning medär att
grundforskning forskarutbildningoch vid universiteten de tekniskaoch
högskolorna och i andra hand upprätthålla kontakten med den akade-att
miska grundutbildningen vid dessa universitet och högskolor, figur 5.6.

träindustrin, drivit projekt förInom kompetensutveckling bran-som om
schens yrkesarbetare för konkurrenskraften,stärka diskuteras behovetatt

bredare satsningar.av
Ett nätverk, kompletterat med branschcenter för yrkesverksamma,ett

tänkbar modell för hur bransch bådekan hantera spetskom-ses som en en
och kompetensbehov för den dagliga produktionen. samverkanEnpetens

mellan nätverkens olika nivåer kan synergieffekter, möjligheteröppnage
för återkommande utbildningar, där koppling mellan erfarenheter frånen
produktion kan berika både forskning frågoroch kringgemensamma
produktutveckling.

Skeria högteknologiskt i Skellefteå med vidsträckt ochär ett centrum ett
flexibelt där olika nivåer frånnätverk, knyts ihop, Grundvux till forskning

utvecklinglg.och
Skeria samverkan i kvarter bildats efteroch har kommunalt ini-är ett

tiativ. I kvarteret finns Industriellt Utvecklingscentrum LuleåIUC, hög-
i Skellefteå,skolas enhet HLu, TräteknikCentrum Studie-Trätek och

CentrumSkellefteå SCS. Lokaler och utrustning används gemensamt.
Detsamma gäller också i viss utsträckning lärare och personal.annan

Till ocksåkvarteret hör utvecklingsby, företag in sig.där kan hyraen
få området.Komvux kommer lokaler i Skeria få ingenjörssko-hoppasatt

kemilinje frånlans Luleå. 1991 flyttas utbildningen förHösten grundsko-
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TräleluÅLforskn.
Träxek. iSkellefteå

Högsk.i Luleå

Högsk.Luleå mwk..Skellefteå

Trälekn.fotskn.

KTHögsk.Karlstad SLUTrälekn.forskn..-Trätek. lJönköping

Högsk.I Linköping

UnversitetHögsk
Jönköping Linköping

förstarikstääckande nätverk för kompetensförsörjning till träindustrin, iFigur 5.6. Ett
hand med spetskompetens.

fåfrån Umeå. har diskuterat möjligheternalelärare ned Kommunen att en
få fler utbildningslinjer frånhar i stället valt försökahögskola, attegen men

Umeå Luleå.och
teknikspridningkonsult med produktutveckling ochIUC arbetar som

arbetsfält. Stiftelsen IUC, lan-industrin i Norrlandoch har hela ärsomsom
CADCAM, STU, SIND, Statensservicebyrå för har bildatsdets största av

landstingen.Provningsanstalt de norrländskasamt tre
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Skellefteå. I styrelsentillförlagdinstitution,särskildHLu har ärsomen
näringsliv.ochför kommunforskare och läraresitter representantersamt

medcivilingenjörsutbildninghögskolan delarSkellefteå anordnarI enav
utbildning YTH denyrkestekniskträteknik,specialisering på samt nya

inrättats vidi träteknik harprofessuringenjörsutbildningen. Entvååriga
effektivträbearbetning,skärandekringforskarinstitutionen, mersom

torkninganvändning råvaror och trä.avav
branschfors-forskning,trätekniskför äringår i InstitutetTrätek ettsom
avdelningarInstitutet harockså intressentSTUkningsinstitut och ärsom

Stockholm.Jönköping ochi
kunskapsspridning,medSkolstyrelsen, arbetarunderSCS, liggersom

föreläsningar.seminarier ochkurser,utbildningar till kortaallt från längre
arbets-oftasttjänster,gymnasieskolansockså ochSCS säljer Komvux som

Luleå ochhögskolan ibåde medsamverkarmarknadsutbildning och
marknadsutbildningförInstitutetmedUmeå. Tillsammansuniversitetet i

utbildning tillgenomförsSkellefteåMarknadsföreningen iIHM och en
Dis-datautbildning.Lexicon anordnasmedsamarbetemarknadsekonom. I
uni-med Umeåtillsammanshalvfartekonomi drivstansundervisning i

versitet.
branschorganisationer,ocharbetsgivar-exemplen harde redovisadeI

initiativet harocholika rollerkommunoch ochfackliga organisationer stat
mindrefaser ellerolikade underTroligen behöverväxlat bland dem. ta mer

förankras ofta iochmänniskorbärsNätverkenaktiv del i nätverken. av
nätverken levan-människordock görnågon institutioner. Detslags är som

tillsprids och ledertill kunskaperbidraroch dynamiska ochde attsom
kompetensutveckling.
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kompe-Konkurrenskraft genom
debatteninternationelladentens -

6.1 Inledning

EGs med-UNESCO, ILOOECD,organisationerInternationella samtsom
arbetskraftens kunskapernationermånga andralemsländer och attanser

konkurrensfaktor. Föräldra-bli allt viktigarefärdigheteroch kommer att en
förändringar i arbets-hindra önskvärdaarbetskraften kankunskaper hosde

frånmänniskor slåsockså tillledalivet. Dåliga baskunskaper kan utatt
utbildningarbetskraften bra ocherbjuderländerarbetsmarknaden. De som

länderlevnadsstandardfå högrelivslångt lärande änmöjligheter till antas
inte klarar det.som av

utbildning ochfört frami arbetslivet harförändringstaktenökadeDen
Ökad ekonomisk och soci-prioriterade frågorna.högstlärande till deen av

utbildningsnivå mellanskillnader iintegration innebärinternationell att
OECDorganisationerallvarligt problem. Förblivitolika länder har ett som

viktiga.alltid varitutbildningsfrågorutvecklingsländemasILOoch har
med-riktatsuppmärksamheten alltmeremellertidOECD harInom mot

viktigareblivit alltutbildningsfrågomaEG harlemsländerna. Inom en
integrationen.med den ökadefråga i samband

OECD-perspektivet6.2

nyckelfak-förändringtekniskdokument ärOECD i olikabetonar att aven
framåtskri-socialtsysselsättningen och förlångsiktig ökningförtorema av

dande.1 tekniskmellanvid kopplingenorganisationen fästerviktDen
citatmedillustrerasutveckling och utbildning kan ett

samtidiga,till fullo ävenkan inteTekniska förändringar nyttogöras utan
på högreför kravenutbildningssystemet,förändringar iföregripande att en
nödvändigtDetarbetskraft, ska kunna ärkvalificerad och utbildad mötas.

företag och inombåde inomutbildningsmöjlighterflexiblautvecklaatt mer
utbildningeftergymnasialgymnasial ochallmänutbildning. En bredhögre

specialiseradmedkompletterasmänniskor, behöverför många merunga
inom utbildnings-arbetet, iblandlivet, ibland ivuxenutbildning under hela

utbildningz.varvadoch i andra fallsystemet genom



Frågan hur olika verksamheter bör organiseras har också varit före-om
mål för OECDs intresse.

I företag andra produktiva organisationer, frånoch krävs stark vilja led-en
ningen de anställda förtrogna med de produkterna,göraatt nya processerna

för förändringar införasoch tekniska ska kunna på effek-systemen, att ett
tivt innebär många övergång frånI ordalag detta ställensätt. grova en
tayloristiska organisationsmönster med uppdelning arbetsuppgifter ochav
hierakiska nivåer, till mångkunnighet och spridning En sådanav ansvar.
förändring kräver återkommande utbildning både for ledning och anställda.

hori-Det innebär organisationen från första början inriktasäven att mot
sontell integration olika avdelningars funktioner, liksom ökatmot ettav

företaget.information inomutbyte av

förUtbildning och vidareutbildning diskuteras alltmer villkorettsom
flera finns tilltro tillekonomisk konkurrens. I OECD-länder förnyaden

utbildning för socialt ekonomisktoch lärande hörnsten och väl-som en
stånd. årDebatten har karaktär den hade för 25 sedan. Arbets-änen annan
marknadsfrågor fått utbildningenshar central plats det gällernären mer
mål. för vuxenutbildning, såsom återkommande utbildning iProgram
arbetslivet, i till på 1960-talet.välkomnas i dag motsats

Flera förlängt obligatoriska skoltiden. Finland ochländer har den Frank-
Öster-rike har tio år. Holland har år liksom Storbritannien, USA ochelva

rike deltidsskolan räknas in. Två andra länder, Belgien och Tyskland,om
har tolv års obligatorisk skolgång.

år år år år17 21 17 21
Australien 74,3 Nederländerna 79,2 24,6-
Belgien 92,7 29,3 75,2 24,3Norge

76,9 26,1Danmark Nya Zeeland 49,3 22,2
Finland Schweiz90,6 11,9 84,6 9,4
Frankrike 79,3 21,2 Spanien 55,9 6,1
Grekland 55,2 16,6 Sverige 83,1 11,3
Irland 66,4 11,8 Turkiet 34,1 8,3
Japan 89,3 Tyskland 81,7 23,4-
Jugoslavien 66,3 8,1 Storbr. 52,1 5,3
Kanada 75,7 26,1 USA 89 29,8

ÖsterrikeLuxemburg 83,4 13,3- -

åldersgruppernaför 21år.Tabell Deltagare i utbildning l 7och
skolåret åldersgruppen.198788. Procent av
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efter obligato-fortsätter studera denantal människorEtt attstort unga
17-åring-fjärdedelarflesta länderriska utbildningstiden. I de är treca av

utbildning. Bland 21-åringamanågon formfortfarande kvar i stu-avama
obligatoriska skolan.ungefär fjärdedel efter denderar en

utbildning i betydligt högreiin i och kvarKvinnorna kommer stannar
Även studievalfinns skillnader mellan könensdet ärgrad tidigare.än om

väljer utbild-i ökad utsträckning högretrend kvinnornadet allmän atten
utbildningamasfler kvinnor undervissa länder detningar. I än mänär unga

sista år.
tillTillgångenbara människor.deltagandet gäller inteDet ökade unga

vuxenutbildningpersonalutbildning ochjämförbar statistik äröver annan
förhälften OECD-ländemaungefäremellertid mycket begränsad. Bara av

utbildning.statistik över vuxnas

ekonomiskaMänskliga och6.2.1 resurser

yrkesgruppema. AntaletdeOECD-länder lärarnaI alla störstautgör en av
ålders-lärarkårensproblemminskat i de flesta länder. Ettlärare har ärannat

Sverigei Finland 65 % och i45 år 1989fördelning. Andelen lärare över var
82 %.

Frankrike harutbildning under decenniet.En del länder stortsatsar
generation skallåtta tio elever i varjeofficiellt målet attsattt.ex. avupp

studentexamen4 2000.årnå
utbild-insatsertillgång till utbildning, krävsOm fler skall få högre

7,0Australien 5,3 Nederländerna
6,8Belgien 5,1 Norge
5,4ZeelandDanmark 7,5 Nya
4,35,3 PortugalFinland
5,0Frankrike 5,6 Schweiz
7,2SverigeGrekland 2,7

Turkiet 15,8Irland
4,2Tyskland5,0Japan
5,03,6 Storbr.Jugoslavien
4,8USAKanada 6,5

Österrike 5,94,1Luxemburg

1987, BNP.utgifter för utbildning iTabell Offentliga procent av



på för-Betydande måsteningens alla nivåer och former. attsatsasresurser
konkurrenskraftigt.arbetsförhållanden, på yrketläramasbättra göraatt

tilltvå ochUtgiftema för utbildning varierar mellan knappt överupp
siffrorin, höjs några ländersOm privata kostnader räknassju %, tabell

Frankrike.Kanada, USA, Japan ochhalv till och halv %,med t.ex.enen en
nedskärningar,utbildningen drabbatshögre har större änDen storaav

utbildningsnivån i olika länder skallutbildningen. Omden grundläggande
sannoliktpåverkas kva-ökade ekonomiska Annarshöjas, krävs resurser.

liteten.

Ökat för vidareutbildning6.2.2 intresse

sina kunskaperarbetskraften fördjupar och breddarAtt väsent-ses som en
ekonomisk tillväxt. Vidareutbildningenförutsättning för fortsattlig spe-en
också till önskad social utveck-för tillväxten skall ledalar rollstor att enen

ling.
erfarenhetenutbildning i arbetslivet beror påökade tilltro tillDenna att

1980-talets-rationalisering. Underteknik inte räcker för lyckas medattny
funderat produktivitetsparadoxenhälft många ekonomerhar översenare

produk-teknologi inte lett till den förväntadeVarför investeringar ihar ny
faktorer intelåg till del i rad andrativitetsökningen Svaret stor att en

arbetsorganisation ochsåsombeaktats, interna problem management,t.ex.
anställdas kom-betydelsefull insikt dearbetskraftens kunskaper. En är att

investeringar. Arbetsgivarnas allt högrelika viktig andraärpetens som
bristfälliga inne-på de anställda har kunskaper harkostnader grund attav
både inom företag, bland arbets-burit intresse för kompetensfrågor,ökatett

måste hålla sig framme i konkurren-och i samhället i Företagstort.tagare
attraktiv på arbetsmarknaden.och för arbetstagaren gäller det att varasen

ekonomisk till-välutbildade medborgare för säkraSamhället behöver att
och välstånd.växt

EG-perspektivet6.3

nyckelfrågor6.3.1 Utbildning och kompetens som

Romfördraget 1957. fåttUtbildningsfrågoma redan i år De hartogs enupp
frågor.5tillallt betydelse och hör EGsstörre tunga
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Ambitionen genomföra den Inre Marknaden 1992, antagandetatt av
Enhetsakten, och de från Rådet,uppdragen Europeiska har utbild-gettnya
ningsfrågoma förbetydelse arbetet med Europeiska Gemenska-denen ny

...I utblickama 1992, och årdärbonom 2000, sedan denmot motpen.
Inre Marknaden förverkligats, föreligger bred enighet utbildning-atten om

måste alltmer central i EGsroll övergripande utvecklingsstrategien ges en
för de åren.kommande

Kommissionen för periodenDen vald 1989-92 har därför beslutatnya
placera utbildningsfrågoma främst bland sina arbetsområden för ledaatt ett

EG-omfattande åtagande investera i människoma, deras kompetens,nytt att
kreativitet och mångsidighet. satsningar påUtan den nuvarande och fram-

arbetskraftentida hotas allvarligt Europas förmåga till förnyelse och kon-
möjligheterkurrens och dess skapa välstånd och utveckling för sinaallaatt

medborgare.

utveckling mänskligaEn allmän har sedan 1980-talets mittav resurser
EGs utbildningspolitik. Minst skäl anförtsharstyrt tre
Utvecklingen Medborgarnas försvårasl Europa de skill-storaav av

naderna mellan olika länders regioners invånareoch mellan olikasamt
yrkesgrupper.

2 Ungdomskullamas storlek minskar varför insatser för de vuxnas
utveckling blir allt viktigare. tekniska utvecklingenDen snabba ökar beho-

kontinuerlig utveckling och vidareutbildning under människors helavet av
arbetsliv.

3 Utmaningen utveckla europeiskt högteknologiskt samhälleatt ett
framgångsriktklarar konkurrera med USA och har tillJapan lettattsom

insikten ständig kompetensutveckling nödvändig.äratt

För undvika splittring kortsiktighet Ministerrådetoch utfärdade i juniatt
1989 riktlinjer för utbildningsfrågoma. Riktlinjerna skall underlätta sam-
ordning insatser mellan olika departement, myndigheter, institutionerav
och organisationer övergripande, långsiktiga mål. skall ocksåDe göramot

följadet lättare EGs olika och utvärdera medlemsstaternasatt upp program
insatser. avdelning utbildningsfrågoma lyftes årDen har handsom om
1989 till s.k. Kommissionen vilketTask Force starkärupp en en mar-
kering utbildningfrågomas vikt. Gruppen medskall samordna arbetetav

ungdomsutbildningen, företaguniversitet, utbildningstärka samverkanatt
vid förändring, fortbildning, yrkesutbildning, strategisk planeringteknisk

utbildning, infrastruktur och ledarskap.av
främjar myndigheter institutionerEG samarbete mellan nationella och

utbildningsområdet, finansierar administreraroch nätverks- ochstora
utbytesprograrn.

för exarnensbevis ömsesidigtEG har infört generellt göraett systern att
postgymnasiala utbildningarerkända. Det gäller endast sådana läng-ännu

år och yrken för vilka utövandet rättsligt reglerat,än ärtrere avser men
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påyrken lägreBeträffandeprincipgenombrott.direktivet kan ettsomanses
yrkesutbild-EGsvidanalysarbeteomfattandepågårutbildningsnivåer ett

DevelopmentEuropéen deCentreBerlin,CEDEFOP i etningscentrum
därEGProfessionelle. upprättarFormationEvaluation de gemensamma

diskuterasDirektivjämförelser.förtablåerocharbetsbeskrivningar om
år..yrkesutbildningar kortare änerkännandeömsesidigt treav

iutvecklingendemografiskadenbetonatCEDEFOP har ogynnsamma
i företagenmedarbetarevälutbildadepåTillgångenmedlemsstaterna. nya

15-under deEG-ländemaflesta närmastekraftigt i deminskakommer att
kompetensutveck-pånödvändigtinnebär det är20 åren. Detta satsaattatt

tekniskaDenmedarbetare.och äldremedelåldersföretagensling av
konkurrensförmågaför företagensföljderdessi synnerhetutvecklingen,

på dessasatsningarframtvingar stora grupper.
deförhuvudansvarethararbetsgivarnaEG-kommissionen attattanser

finansielltmöjligheterOlikavidareutvecklas.kompetens attanställdas
finan-föreskrivaEG tvekardiskuteras.i företagenutvecklingenstödja att

påuppmärksamhetmedlemsstaternasriktar iställetsiella utanarrangemang
förvillkorregler ochfördelaktigautveckling,önskvärdstimulera t.ex.att

skolutbildningbristandedensvårt problemsatsningar. Ett ärangelägna som
bristerfortfarandefinns detflera länderarbetskraften har. Idelarstora av

kompetensutvecklingen. InomförsvårarDettagrundutbildningen.i vuxen-
initiera och kom-främstdess rollEG ärutbildningsområdet attattanser

ochmetoderutvecklamålsättningar,medlemsländersolikaplettera att nya
hög-mellansamarbetekontakter ochökaundervisningtekniker för samt att

företag.ochskolor
arbetarChartemSocialai den denmålsättningarnakonkretiseraFör att

gällerdessapunkter. Flerai 47handlingsprogramkommissionen med ett av
sig stödKommissionenkompetensutveckling. väntarutbildning och av

förinstrumentolika s.k.medoch arbetarDialogenSocialai denparterna
medlemsstaterna.påverkaatt

medlemsländerna. Detförbindandeförordningar ärkanDet somvara
harmedlemsländernamålsättningar vilkafastställerdirektivkan somvara

lagstiftning elleruppfylla,förlämplig formhittaskyldighet t.ex.attatt en
lagstiftningtillrekommendationerslutligenkanföreskrifter. Det somvara

hur välmellanrummed jämnautvärderarKommissionenbindande.inte är
fackligaEG och deArbetsgivama inomrekommendationen.följtländerna

uppfattningutvecklamedhar arbetatorganisationerna att omgemensamen
arbetsplatserna.påkompetensutvecklingyrkesutbildning och
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6.3.2 på EG-nivâ handlar utbildning ochProgram som om

training

EGs ambitioner för yrkesutbildning har konkretiserats i antal hand-ett stort
yrkesutbildning-lingsprograrn syftar till utveckla olika aspekterattsom

i bred mening.en
COMETT-programmet inriktat på utveckla samarbete mellan hög-är att

teknologiskolor och industriföretag, i första för modernhand göraatt
samtidigtdirekt användbar för företagen. skall underlättaProgrammet

främst teknologer,praktiktjänstgöring för studerande vid industriföretag,
högre utbild-erbjuda kontakter mellan företagens anställda och densamt

universitetningen. Sverige i COMETT företag, ochmedär att orga-genom
yrkesutbild-nisationer deltar i olika projket. EUROTECNET handlar om

industriarbetare.ning i förhållande till teknologiförändringar och rör
utbildning-ERASMUS-programmet samverkan inom den högreskall öka

rörligheti EG-ländema. främja utbyten och mellanDet skall kontakter,en
EGs 3 600 högskolor föra in europeisk dimension i den grundläg-och en

iutbildningen. träffat avtal medverkangande högre Sverige har ett om
undervis-ERASMUS. LINGUA främjar flerspråkighet förbättradgenom

inre marknaden.ning och särskilt på språk inom denbehovetsatsar av
yrkesutbildningen för och skallPETRA syftar till förbättra ungdomaratt

underlätta övergången till och vuxenliv.arbete
kompetensutvecklingen iEG gjorde under hösten 1989 utspelett om

EG-program för livslångt lärande,arbetslivet och presenterade då ett stort
sti-januari 1991 och syftetkallat FORCE. Verksamheten startade i är att

yrkesutbildningarbetskraftens kompetensutveckling. EGmulera somser
Sociala Dia-social rättighet förväntar sig stöd från i denoch parternaen

logen och medlemsstaterna aktiva insatser.göratt
främjaför kanProgrammet inriktas former samverkan,mot somnya

inne-olika fortbildning, förnyelse fortbildningens former ochslags t.ex. av
håll för för behov ochoch utveckla metoder analyseratt upp-program av

förföljning år 1989resultat. I slutet presenterades även ett programav av
Målsättningsparagrafenmöjliggöra återkommande yrkesutbildning.att
tillgång till yrkesutbild-alla arbetstagare inom EG skall kunna hasäger att

arbetsliv. möj-ning kunna sådan hela sitt Dennaoch dra undernytta av en
lighet skall inte olika på nationalitet.grundvara av

År EURO-1990 andra initiativ intresse i detta sammanhang.togs tre av
kompetensutveckling för friFORM syftar till stödja utbildning ochatt en

från teknik ocharbetsmarknad på kvalifikationer ställsdär krav ny nyanya
NOW sysselsättningorganisera gäller yrkesutbildning ocharbetet.sätt att

jämställdhetför kvinnor. skall iProgrammet dessa avseenden garantera
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mellan kvinnor och i arbetslivet. HORIZON främja handikap-skallmän
pade och andra ställning på arbetsmarknaden, särskilt iutsatta gruppers
mindre utvecklade regioner inom EG.

PACE for ContinuingEuropean Programme Advanced Education är- -
satsning på kvalificerad fortbildning hjälpmed avancerad kommu-en av

nikationsteknik. PACE för snabbt förmedla avanceradär ett system att ny
frånkunskap till och människor, spridda Systemetär över stora ytor.som

förutsätter omfattande samverkan mellan industri och högre utbildning.en
Ytterligare EG-projekt, stödjer vuxenutbildning, DELTA Deve-ärett som -
loping European Learning through Technological Advance. SCIENCE
syftar till stimulera kontakter, samarbete och utbyte mellan forskare iatt
medlemsländerna för främja forskningen inom EG. TEMPUS stödjeratt
utvecklingen utbildningsystemet i länder i centrala och Europa,östraav
bl.a. utbyte och kontakter för studenter och universitetslärare.genom
EURYDICE fram information medlemsländemas utbildningssystemtar om

EGs aktiviteteroch inom utbildningssystemet och ungdomsområdena.om
De vid sidan jordbruksstödet EG påstörsta satsar attresurserna av

bygga strukturfonder. En del dessa tillanvändstre storupp av resurser
kompetensutveckling, särskilt i industriellt områden i traditio-ochsvaga

industriområden strukturfondemanella med negativ utveckling. De treen
omfattar 50 miljader till 100 miljarder årkr. årligen och utvecklasväntas
1993.

6.3.3 Arbetsgivare och arbetstagare utbildning och kom-om

petensutveckling

ETUC för-Arbetsgivarna UNICE och de fackliga organisationerna har
kompetensutveckling i arbets-sökt komma hur utbildning ochöverens om

livet för Sociala dialogen. Ettskall underlättas. Det sker inom denramen
ställningstagande får för kommissionensbetydelse hurgemensamt stor

handlingsprogram för utbildning utformas.
januari i 22 punkter.I 1991 presenterades utkast till ställningstagandeett

fält till kompetensutveckling.De brett frågor med anknytningrör ett av
Parterna inledningsvispoängterar t.ex.

kompetensutvecklingföretagens och individemas behov-att av
måste identifieras tydligt planeras i utbildningsplaner elleroch pro-

föanpassade till företagets storlek utformade inomoch ramengram,
strategiverksamhetens hela punkt 1

små företagen spela viktig rollde och medelstora kommer-att att en
i framtida på regional nivådet Europa. Samverkan ettanses vara
viktig kompetensförsörjning till verk-utvecklingsområde för dessa
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samheter. punkt 3
mobilisera all arbetskraft, särskilt kvinnor, lika-att attgenom ge

möjligheter utbildning.till Kvinnors möjligheter till utbild-sämre
ning deltidsarbete, skall inte begränsa deras utbildnings-t.ex.p.g.a.
chanser punkt 5 och 7

har viktig för synergiroll spela skapa ökad-att parterna att atten
mellan företagens utbildningsprogram föroch att ge prognoser
framtida efterfrågan på regional nivå 10.punkt

Parterna alla punkter springande punkten iDenöverens utomvar om en.
diskussionerna mellan regleringen de anställdas till åter-rör rättparterna av
kommande utbildning. förslagDet de förhandlingsdelegerade harsom

den 25 januari 1991 har under våren avvisats UNICE. Inne-enats om av
börden i den kritiska punkten 20 är

för utvecklingen garantier för tillgång till utbildningär...parterna av
training. garantierDessa skall finnas på alla tillämpliga nivåer, inklusive
Gemenskapens nivå, vilket skulle det möjligt för arbetare dragöra att nytta

utbildning hela arbetslivet.överav
Förslagen innehåller också följande punkter.
12. Stöd till FORCE-programmet, och till vidgning DGse ovan, av

XXIIIs pilotprogram för små och medelstora företag
13. Utbildning och regionallokal utveckling
14. Nya utbildningsmetoder för ilärande arbetet, utbildning och tekno-

logi för distansutbildning.
15. Stöd olika slag till företag för stimulera personalutbildningattav
16. Finansiella stimulansåtgärder
17. Jämställdhet
18. Stöd till utbildning för kortutbildade
19. Utbildning utbildareav
20. Omfattning och tillgång till utbildning se ovan
21. Studierådgivning
22. Diplomering och erkännande kompetensutvecklingav

6.4 ILO-perspektivetö

ILO, The International Office,Labour sedan 1946 fackorgan förFNsär
arbetsmarknadsfrågor. ILO utarbetar internationella riktlinjer för nationella
åtgärder på arbetsmarknadsområdet. Det sker konventioner ochgenom
rekommendationer utarbetas på trepartsbasis. ILO-konventionEn gäl-som
ler i dess parlament godkänt den. påbörjaLandet ska arbetet mednärstaten
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år efter rati-konventionens mål,åtgärder för nåutarbetande ettsenastattav
nationella poli-riktlinjer förILO-rekommendationemacifieringen. utgör

ambitionländerna i derasoch väglederlagstiftning och andra åtgärder,cies,
konventionema.tilllevaatt upp

frågor1919 arbetat med rörorganisationen bildadesILO sedanhar som
används löpan-organisationens budgetdelför Enutbildning storvuxna. av

utbild-ILO-konventionerantalutbildningsfrågoma. finnstill Detde ett om
År ledig-140, betaldILO konvention1974i arbetslivet.ning antog omnr

Året anställda,utveckling förkonventionendärpåför studier.het antogs om
Konvention 140båda år 1975.raticiñerade142. Sveriges riksdag nrnr

förinföraden, skagodkäntinnebär de medlemsstater ett systematt som
förmåner. Somekonomiskalämpligaför medledighet arbetstagarebetald

ledig-148 betaldrekommendation140 finnsför konventionstöd nr omnr
för studier.het

skamedlemsstaterna142 innebär bl.a. upprättaKonvention att pro-nr
Rekommendation 150för anställda.för utbildningplaneroch göra nrgram

utbildning förriktlinjer förinnehåller bl.a.142, ochstödjer konvention nr
såsomför eftersatta arbetstagargrupperföretagare,chefer och samtegna

konvention har skyldig-raticifierarStaterinvandrare.kvinnor och ensom
ibehandlasfråganden aktuellatill ILO hurtillbakahet att rapportera om

landet.

olika länderPerspektiv från6.5

små likheterocholikheter6.5.1 Stora

kompetens-för utbildning ocholika ländersöversiktI systemaven
jämförelsepunkzerfinnasvårigheter relevantauppstår mångautveckling att

någraFöljandeförlorar intresset.övergripande de ärblir såde attattutan
på problem.få exempel

Även kursplaner ochså ofta intejämförbarastudietider ärärt.ex.om-
Det gälerbetydande arbete.jämförelseråtkomliga förkunskapsnivåer utan

inriktning ochutbildningensSynen påhögskolan.hela skolsystemet, även
försvårar jämförelser.vilketmellan ländernaimihåll skiljer sig

sig mycket.personalutbildning skiljer DetförRapporteringssystemen-
personalutbildning. Istatistik röranderelevantdärför i huvudsaksaknas

personalutbildninginnebörden begreppetmån förekommerden den är av
olika länder.skiljaktigt mellan

principer cchpå mycket olikabyggeryrkesutbildningSystemen för-
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i sin helhet.olika förhållande till skolsystemethar
till problem och riskerar avkastasystematisk lederEn attansats stora

6.5.2intresse. de följande två avsnitten, ochinforrnatior. begränsat Iav
yrkesutbildningens olika karaktär i skilda länder6.5.3 beskrvs som en

kvalificering-översikt. Skillnaderna i på den grundläggandeär stora synen
arbetskraften och vad skall den.styraen av som

urvalsprincipen varit försökaföljande länderbeskrivningama harI de att
i Sverige idag, både i vadfånga relevant för diskussionencet ärupp som

påverka kompetensutvecklingenförhållningssätt och försystem attavser
i arbetslivet.

första, 6.6, omfattar Nor-Länderöversikten disponeras i block. Dettre
fyra europeiska länder, Tyskland, Frank-den. Det andra, 6.7, belyser stora

rike, Storbritannien avsnittet Tyskland fåttoch Italien. I det har störreett
förebildligtpå Tyskland förs framde andra beroendeänutrymme att som

internationella kompetensutveckling, framför allti den debatten avse-om
6.8, belyser några förhållanden iende yrkesutbildningen. Det tredje, tre

Australien. USA fåttländer, USA, Japan och Här har störreetttransoceana
vik-kompetensutveckling har utvecklats till mycketeftersom ettutrymme

tigt policyområde intresse beröra vilken poli-där och det är typattav av
cyförslag i USAsbehandlas kongress.som

yrkesutbildningen76.5 Tre sätt att styra

gymnasiala utbildningen inte inriktadI Japan, Kanada och USA denär mot
yrkesutbildning. dominerar utbildning,I dessa länder allmänen som ger

betydande andel varje årskull behörighet till universitet och annanen av
emellertid gåhögre utbildning. Många ungdomar i dessa länder väljer att

direkt förvärvslivet efteri gymnasieskolans slut.ut
års-I andra främst europeiska, går andelländer, de ganska storen av en
gårkull eller form yrkesutbildning innan deungdomar genom en annan av

skolan preliminär sortering eleverna,arbetsmarknaden. I skerut aven
förolika delarbetsmarknader. Yrkesutbildningenslussas tillut angersom

i vissa fallvilka eleverna har och demarbetsgivarna kompetenser ger en
43 i Storbri-klar yrkesidentitet. Andelen yrkesutbildade varierar mellan %

Österrike. 70tannien och 83 i I Sverige andelen drygt %. Detta% rörär
utbildningssystemet, dvs intedem kvar inomandelen stannatsomav

avbrutet sin utbildning.
l7-åringar får verkstadsutbildningdärmed inte deDet är sagt att som en

Österrike, genomgårStorbritannieni exempelvis Sverige eller samma
olikavitt utbildningssystem,slags utbildning. De skildamöter tre som ger

kompetenser och möjligheter.



yrkesutbildningssystem6.5.3 olikaTre

Östenike, dubbeltfinns sedan längeSchweiz,Västtyskland ochf.d.I ett
allmänbildandemed detParallellts.k. dualtutbildningssystem, system.ett

yrkesförberedandefinnsuniversitetsförberedande skolsystemetoch ett
arbetsgivaremyndigheter,förvaltasutbildningssystem. Det gemensamt av

efterregionaltfastställs centralt ochorganisationer. Läroplanerfackligaoch
lärlingarbranschorganisationer. Elevernafack ochsamråd med antas som

utbildningensstrikta reglerskolväsendet harpå olika arbetsplatser, men
diplomUtbildning ärkvalifikationer.påinnehåll och lärarnas ett somger

andelenfinns denländer med dualt störstaIgångbart i hela landet. system
OECD-områdetg.yrkesutbildning inomungdomar med

Belgienmån Frankrike ochi vissFinlandSverige, Norge,I samt
allmännadeniutbildningenyrkesinriktadeingår den systemsamma som

statliga och kommu-ochutbildningutbildningen. All styrs avarrangeras
indirekt. Iinflytandearbetsgivamas ännuärskolmyndigheter medannala

fast-medläroplanerfinns centralai det dualahögre grad ettän systemet
behörighet.på lärarnassärskilda kravutbildningsinnehåll och medställt

Under-utbildningskvalitet.enhetlignationelltförstårStaten garant ensom
skolform.i traditionelli huvudsakvisningen bedrivs

ostruk-betydligtsituationenItalienStorbritarmien och i ärI t.ex. mer
pluralistiskdifferentieradbeskriver deniakttagareturerad. Olika som ,

olikamedutbildningarmångfaldfinnskonkurrentielf Deteller en. skildaharOlika huvudmänlärlingsskap.påpå skolning ellerinriktning
del yrkesut-kompetens. Enrelevantuppfattningar vad är stor avsomom

Inrikt-kontroll.utbildningssystemetsformellautanför detliggerbildningen
mångfaldenmarknadsstyrd. Tankeni hög grad äromfattningning och attär

yrkes-pluralistiskmednationereuropeiskaflexibilitet. Iskall större enge
sigfår klaraungdomarandelfinns tendensutbildning större utanatt enen

länder.jämfört med andrayrkesutbildning

6.6 Norden

utbildningsområdetsamverkanNordisk inom6.6.1

kultur-enligt det s.k.skerutbildningsområdet i Norden,inomSamverkan
denvidareutvecklaSyftet med avtaletår 1971.slöts äravtalet att nor-som

kul-allmänforskning,utbildning,Avtaletkulturgemenskapen.diska avser
ländernaseffektensamlademediafrågor. Denochverksamhetturell av
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insatser i utbildning, forskning och kulturell verksamhet skall ökas.annan
Undervisningen i de andra nordiska ländernas språk, kultur och samhälls-
förhållanden skall främjas. Möjligheterna utbilda sig och avläggaatt exa-

vid övriga nordiska länders utbildningsanstalter skall utökas.men
Under Nordiska Ministerrådet finns ämbetsmannakommittén för kultur-

frågor, EK-kultur, arbetar med nordiskt samarbete i fråga forsk-som om
ning, undervisning och kultur. Kultur- och undervisningsministrama antog
år 1988 handlingsplan för nordiskt kulturellt samarbete.en

Stymingsgruppen för nordisk folkbildnings- och vuxenutbildningssamar-
bete, FOVU, följer utvecklingen och initierar samarbete bl.a. inom områ-

fördet folkbildning- och vuxenutbildning. FOVU planerar handlings-ett
för år 1992-95 för stärka vuxenutbildningen framtiden.iattprogram

Stymingsgruppen för nordisk folkbildning- och vuxenundervisningssam-
arbete har i enlighet med Kulturhandlingsplanen arbetat med riktlinjer för

decentraliserat nätverkssamarbete, VOKS UT.ett Projekt i de fem nordiska
länderna bildar nätverk inom allmän och yrkesinriktad vuxenutbildning,ett
med bl.a. studiebesök och seminarier.

EK-A9vUnder Nordiska Ministerrådet finns ska övervaka över-attsom
enskommelser och för nordisk arbetsmarknadprogram gemensam genom-
förs och efterföljs. EK-A bistår Nordiska Ministerrådet med utvecklaatt
det nordiska samarbetet på arbetsmarknads- och sysselsättningsområdet.

År NAMU-gruppenm1986 tillsattes Den skall forum för utby-ettvara.erfarenheter respektive länders arbetsmarknadsutbildningssystem,te av om
och uppföljning de olika ländernas utveckling. Samnordiska projektav
skall kunna föreslås och initieras inom området för arbetsmarknadsutbild-
ning. NAMU-gruppen har för uppföljning överenskommelseransvar av
mellan de nordiska länderna samarbete mellan myndigheter och insti-om
tutioner inom yrkesinriktad rehabiltering och arbetsmarknadsutbildning.

Nordiska utbildningsprojekt pågår löpande. Ett projekten det s.k.ärav
flaskhalsprojektet. Det bedrivs i form flera nationella delprojekt i Dan-av
mark, Norge, Sverige och Finland. Bakgrunden till flaskhalsprojektet är
den allt snabbare teknologiska uvecklingen och dess krav på kompe-nya

Projektet startades år 1989 eftersom utbildningentenser. i de nordiska län-
derna inte tillräckligtsvarade snabbbt på arbetsmarknadens krav. Utbild-
ning in i specielltsätts expansiva branscher, och riktar sig till personer som
redan verksammaär inom de olika branscherna.

År 1985 påbörjades BRYT-projektet, med Nordiska Ministerrådet som
huvudman. Lokalt i olikade länderna har kvinnor erbjudits utbildning på
mansdominerade områden, för bredda och stödja deras yrkesval. Myn-att
digheter, organisationer och näringsliv skulle också uppmärksammagöras
på problemet med den könssegregerade arbetsmarknaden i Norden, och
underlätta för kvinnor arbeta på villkoratt män.samma som
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1986.februaritillsattesFoU-samarbete iyrkespedagogisktförGruppen
kompetensuppbyggnadiledyrkesutbildningen,främjaskall ettDen som

arbets-nordiskförNorden, ochutveckling iekonomiskför gemensamen
allmännaländernasdelmåste,Yrkesutbildningenmarknad. avensom

socialaochutvecklastödja ochkunnautbildningssystem, gemensamma
i Norden.värdenkulturellaoch

Finland6.6.2

för denFinland in i studieridelasförutbildningYrkesinriktad per-vuxna
arbetsmarknadsutbildning.personalutbildning ochutvecklingen,sonliga

mål vuxenutbildningenförövergripandefyraharRegeringen

utbildningpåtillgångijämlikhetökad-
yrkesskicklighetenökaproduktionenfrämja --

idelaktighetförberedskapenutvecklademokratinfrämja --
samhällslivet

personlighetenutvecklakulturenutveckla --

utbildningen huvudsak yrkes-iordnassysselsättningsfrämjandeDen av
och kurscen-fortbildnings-högskolornasyrkesläroanstalter ochcentraler,

arbetsmi-helheti sinbekostasSysselsättningsutbildningen statentaler. av
nisteriet.

bekostas arbets-personalutbildningförvaltningarnasochFöretagens av
personalutbildning.för sinstatsbidragfåkanSmåföretagengivaren.

initiativ villpåyrkesutbildning erbjuds egetFrivillig om-vuxna som
ñnansiserasutbildningyrkesskicklighet. Dennasinförbättraskola sig eller

studerande.defalli vissaoch ävenoch kommunstat avav
denhelakraft berörlag i1991 träddejanuariförstaDen somnyen

utbild-nödvändighetenframhäverLagenutbildningen.yrkesmässiga av
arbets-skall kunnavidareutbildningen bättreförningsplanering, passaatt

Arbetskrafts-behov.individensochförändringarstrukturellalivets
distriktet i samarbetekompetensbehov,regionensanalysskall göra aven

företagen i samarbetebedömningenregionerI vissaområdet. görsimed
arbetsmark-frånbestårDeregionala arbetsgrupper. representantermed av

och kommun.skolverknadens parter,
följadetaljreglernågrainte längre utanArbetskraftsdistrikten har att

Syftet med denbehövs.utbildningsjälvständigt denanskaffar nyasom
utbildningsutbudetföretagen,med görasamarbetetförbättralagen är att

underlätta plane-ochlokala behoven,detill attflexibelt och anpassatmer
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utbud ochbalans mellanMålet skapa bättreför framtida behov.ring är att
Åtgärderna förebygga arbets-arbetskraft. skallpå kvalificeradefterfrågan

olika branscher.både inom och mellanstimulera rörlighetochlöshet,
föreskriverarbetsmarknadensVissa avtal har slutits mellan parter som

År stöd till denekonomisktkollektivavtalutbildning. 1990 ingicks ett om
arbetsgivarfinansieradinrättandetpå sin fritid, ochstuderar enom avsom

Överenskommelser också åter-finns gällandefond för yrkesutbildning.
arbetstid för speciellapåutbildningsmomentkommande yrkesinriktade

utrustning.tekniskutbildning vid införandeochyrkesgrupper, av nyom
miljöskyddsut-erbjudit de anställdaalltfler arbetsplatserPå tid harsenare

företag erbjuderpersonalutbildning. Störrebildning. Ingen lag reglerar
vissaEfterför gymnasiekompetens.studier på arbetstidibland personalen
infö-finnsintyg. planerregi, får deltagaren Detkurser i företagens attett

vuxenutbildningen.delstudier inomför delexaminaett systemra
utbildningsplanering har uppskattatförrådgivande delegationStatens

fem till sju dagarpersonalutbildning tillvarje anställds behov perav
tvågenomsnittssiffra visar dagarårligen, fr.o.m år 2000. Dagensanställd

År någon formanställda i31,5 % allaoch år. 1985 deltog avpersonper
utbildning. Iår, fick 32 %25 och 43utbildning. anställda mellanAvav

anställda kvin-siffra 3%. allamotsvarande Avåldersgruppen 35 till 44 var
%15 statlig utred-siffran 31 Enallagick 32 % någon kurs, män varavnor .

miljardertvå tillföretag betalatår 1989, finskaning uppskattade treatt
marklé året.personalutveckling detför

för år 1987siffrautbildning. Motsvarandeinvesterar alltmer iFöretagen
utbildningengenomgå längstafick den1,2 miljarder mark. Av de somvar
universitets-majoritetenarbetsgivare år, hadebetalning frånmed samma
kommunika-ochinstitut.från privat Transport-utbildning eller examen

utbildadetionssektom mest.
tjänstledighet förtillomständigheterhar under vissaArbetstagare rätt

tjänst-tillåtetarbetsgivare, detstudier. Under fem år hos är att tasamma
arbetstid.få studeraomtråden det möjligtår. vissaledigt i två Inom är att

lärarkategorier understudieavbrottobligatorisktdetFör vissa göraär att
föreslagits för andraår. Samma harsjunde ävenmånader systemvartsex

joumalister.forskare ochsåsomyrkesgrupper,
s.k.utvidgats dehögkolestudier harbedrivaMöjligheterna att genom

kursersommaruniversiteten. De ordnarhögskolorna och motsvaran-öppna
yrkesarbetande.på tiderordinarie utbud,de högskolans passarsommen

decentraliserat.utpräglatHögskolesystemet är
ÅrÅr vuxenutbildning.för250 milj. markbetalade finska1989 staten
förstudierstatsfinansieradeförsöksverksamhet medtidigare1991 har en

studerarPersonerår, blivit30 och 45arbetstagare mellan permanent. som
studielån räntestöd.medstudiepenning ochellertjänstledighet harunder
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Beroende på innehåll, längd och utfomming, kan de betalas med statliga
medel eller arbetsgivarfinansierade fonder.genom

6.6.3 Norge

Yrkesmässig utbildning regleras i den norska lagen vuxenutbildning.om
Lagen trädde i kraft år 1977, och vuxenutbildning livslångtoch lärandeger

central plats i det norska utbilningssystemet. studiecirklar,Den gälleren
grundutbildning för alternativ till vuxenutbildningen, vidareutbild-vuxna,
ning, kortkurser folkhögskolor och yrkesutbildning för vuxna som en
del arbetsmarknadsutbildningen.av

Norge har lärlingssystem inom grundutbildningen, med samverkanett
mellan skola och företag. Efter grundskolan, nio år lång, går lär-ärsom
lingen först igrundkurs skolan. Därefter följer praktik arbetsplatsen en
och teori i skolan. Lärlingen sluter kontrakt utbildningsplatsen.med Iett
skolundervisningen läggs tonvikt på de allmänna kunskaperna. utforrn-I
ningen yrkesutbildningen har branschorganisationema varit akti-mycketav

Utbildningen bådepopulär hos ungdomar företag.är och För attva. upp-
utvecklingen ytterligare, ekonomiskt till företagstödmuntra statenger som

utbildar. Skolan kan erbjuda vidareutbildning. Därför förbereds ele-även
redan i grundutbildningen för fortsättakunna studierna underattverna

arbetslivet.
För äldre anställda har lång praktisk erfarenhet formellingensom men

grundutbildning inom finnsyrke, möjligheten avlägga yrkes-ett att en
examen.

Norge har ingen lag föreskriver allmän till ledighet för studier.rättsom
En rad rekommendationer och avtal fungerar principregler. finnsDetsom
dock ingen samlad förregelbok utbildning i arbetslivet, skillnadernaoch
mellan branscher och yrken Arbetsgivare fackliga organisa-ochär stora.
tioner betydelsen utbildning strategiskt viktig iär delense om av som en
företagsutvecklingen. Det blir allt vanligare med utbildningskontrakt för
anställda, och fonder för kursfinansiering finns ofta både privata och
offentliga arbetsplatser. Mellan arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer
finns tilläggsöverenskommelse ledighet för studier för företags-rören som
utvecklande utbildning. Båda arbetsplatsens ledning skallparter attanser

ansvarig för nödvändig utbildning genomförs, föroch arbets-att attvara
kunskapertill utveckla och fördjupa sinatagare uppmuntras att .

Arbetsgivare och arbetstagare har inrättat informations- och utveck-en
lingfond, medel kan tillanvänds utbildning. Fondens skallvars resurser
fördelas lika på båda sidor. vissa fallI betalar arbetsgivaren utbildning på
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gymnasie- och högskolenivå, de nyförvärvade förväntaskunskapernaom
kunna användas i arbetet. Den enskilde har i vissa fall möjlighet göraatt
skatteavdrag för studieutgifter, genomförda studier varit förutsätt-om en
ning för fortsatt anställning nödvändiga föreller hämta in kunskaperatt nya
inom yrket.

studierlgDen kommitté haft i uppgift utreda ledighet förattsom om
skriver i sin nödvändigheten utbildningsinsatser i tiderstörrerapport om av

förändring. Skillnaderna och blir mellan individemas kvalifi-är storaav
kationer och arbetslivets kompetensbehov. Grunden för till ledigheträtten
för studier skall dock den enskildas till utveckling.rättvara

År NoK191986 betalade norska företagen två tillde miljarder förtre
utbildning i företagen. Statens budget för vuxenutbildning på 710var ca
milj. NOK.

fungerarHögskolan i vissa fall del vuxenutbildningen. Antalsom en av
studerande år30 har ökat markant de åren. kvinnorFrämstöver senaste
väljer studera i livet, och ibland i omgångar. Behovet akade-att senare av
miskt utbildad arbetskraft ökar, främst i samband med införandet av ny
teknik. Tidigare den offentligahar sektorn sysselsatt två tredjedelar lan-av
dets akademiker. Nu behöver andra sektorer högutbildad arbets-även mer
kraft. Särskilt rekryteringsproblem har Nordnorge, där akademiker-stora
bristen är stor.

Arbetslösa i Norge har till utbildning. regleras lagenDenrätt genom
vuxenutbildning. Under åttiotalet arbetslösheten. Utbildningamasstegom

innehåll och inriktning började diskuteras. Idag talas möjligheten attom
inrätta specialistutbildningar för arbetslösa, för dem konkurrens-göraatt
kraftiga, föroch förse landet kvalificerad arbetskraft för framtidensmedatt
behov. sådanEn yrkesutbildning för skulle finansieras statligavuxna, av
lån.

6.6.4 Danmark

Sedan mitten 1980-talet refonnarbete pågåtthar inom dansk arbets-ettav
marknadspolitikzo yrkesutbildningen gjordes 1989.Den grundläggande om
Förändringarna föregåtts omfattandehar samhällsdebatt.av en

Yrkesutbildningen gjordes överskådlig olika varianterdeattmer genom
existerade, lades in i enhetligt skall flexibeltDetett system.som vara mer

tidigare, och enklare kunna utbildning efter behov påän arbets-anpassa
marknaden. Varje yrkesskola skall ha möjlighet lägga kurs-större att upp
planer -innehåll efteroch lokala behov. Reforrnens mål elevernaär att ge

bredare, allmän utbildning. Eleverna skall få tillräckliga kvalifika-en mer
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tioner för fortsatta studier, högre eller återkommande. Större tonvikt läggs
på personlig utveckling. Utbildningen på fyra år, med blandad prak-är ca
tisk undervisning på arbetsplats och teoretisk undervisning i skola.en

I januari 1989 förändrades arbetslöshetslagen, för förbättra möjlig-att
heterna för arbetslösa få arbete. Utbildningsinsatser skall in tidi-sättasatt

Från januari 1990 självahar utbildningsinsatsema och arbetsmark-gare.
nadspolitiken för långtidsarbetslösa blivit regionaliserade. medförDet en
starkare anpassning mellan regionala kvalifikationsbehov, utbildningsutbud
och enskildas efterfrågan.

Huvudanledningama till förändringarna och grunderna för fortsatt
utveckling samhällets och näringslivets synvinkel ärur

förändringar i sysselsättningspolitiken-
gradvis sjunkande nyrekrytering till arbetsmarknaden-
snabb teknologisk utvecklingstakt-
tillkomsten EGs inre marknad år år 1992av-
andelen facklärda behöver ökas-
behov bättre samspel mellan arbetslivets kompetensbehov ochav-
arbetskraftens kompetens
behov stimulera näringslivet till systematiskt påatt att satsa mer-
utbildning de anställda, för kortutbildade och äldreävenav
behov påverka arbetsorganisation, teknologiutveckling ochatt-
teknologival i näringslivet.

På individnivå syftar reformema till människor aktiva i arbetspro-göraatt
förbättraoch yrkeskunskapema. Förmåga till självständighet,attcessen

motivation, och samarbetsorientering allt viktigare iansvar- ses som
arbetslivet.

finnsDet flera skäl till fömyelsen arbetsmarknadspolitiken. Generelltav
vill lättare kunna förutse utvecklingen fångaarbetsmarknaden,sett man

kvalifikations- och utbildningsbehov och dessa i konkretaomsättaupp nya
utbildningsutbud. Varje region förväntas gradvis få och befo-större ansvar
genheter vid planering och genomförande vidareutbildning. Arbets-av
marknadsservicen inteskall bara område för lindra och avhjälpaett attvara
arbetslösheten. Det skall lika mycket ordinariedet arbets-stöttavara en
livet. Verksamheten skall förebyggande och inte Påreparerande.vara
regional nivå fastlägger råd de arbetsmarknadspolitiskaett partsammansatt
insatserna i regionen.

Arbetsmarknadsservicen skall omfatta arbetssökande och arbetslösa
med kvalificeringsbehov. Arbetsplatser skall stimuleras till attpersoner

vidareutbilda sin personal, så jobb frigöraskan till arbetssökande medatt
låg kvalifikationsnivå. I regioner med generella kompetensproblem i
arbetskraften, skall breda kvaliñceringsinsatser in. Det skall blisättas mer
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sigattraktivt för företag etablera där.att
på modulssystem. Kursdelta-Arbetsmarknadsutbildningen bygger ett

efterutbildning gå igenom de varandrakan bygga sin attupp genomgaren
följande blocken.

företag organisationer mederbjuda kurser ochAMU skall kunna spe-
Vidare företaginte kan tillgodoses på kancifika behov sätt.annatsom

företablering, expansion eller und-till i samband medvända sig AMU att
utbild-också erbjudas företag med akutapermitteringar. kanvika Kurser

införande teknologi. Idag hari samband medningsbehov, t.ex. av ny
vikttill näringslivet. läggsomfattande utbud DetAMU-systemet storett

certifikat. På det viset läggs AMUskall deltagarenvid kurser ettatt uppge
i företaget. Danmarks 29 AMU-cen-investering i änpersonenmer som en

går säljasina utbildningar så deutformar skräddarsyr alltoch att attter mer
pågårför upplärning konsulter redan inomnäringslivet. Verksamhettill av

förhål-behovet kompetens iinstitutionerna. Konsultema ska analysera av
området. Verksamheten ska riktas utåt och kunnatill näringslivet ilande

inom myndigheterna.säljas till näringslivet och användas
arbetsmarknadsutbildningsfond. finansierasDenfinns s.k.Idag en

samtliga löntagare och arbetsgivare. Fondenbidrag betalasgenom som av
möjliga god-årligen och skall täcka deidag fyra milj.kr.avkastar mesta av

arbetsmarknadsutbildningama.kända

europeiska länder6.7 Fyra stora

6.7.1 Tyskland

enighet kunskap,tyska debatten1990-talet präglas denUnder attomav
framgångförutsättningar för nationell ochfortbildningutveckling och är

konkurrenskraft. människor kan analysera, dra slutsatserNärinternationell
individen hela samhället.utvecklas såvälochställningtasamt somansvar,

organisera betala utbildning-stället skall ochgäller iOenigheten vem som
råder också meningsskiljakt-på innehåll och mål. Detberoende dessen,

former utbildningen skall anord-för under vilkaligheter ochnär,om vem
nas.

väljamåste tillsammans med föräldrarnatio år deRedan barnennär är
inriktningana och dörrar mycketgrundskolefonn. olikaDe stängeröppnar

livet21. form lärlings-där praktik ilångt fram i s.k. dualaDet systemet, av
teori i skolan, populärt val.på arbetsplats medutbildning är ettvarvas
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På universitet och högskola finns inget linjesystem efter svensk modell.
Mycket få utbildningar, utbildningen till läkare och jurist, har obliga-t.ex.
torisk undervisning och kurslitteratur.

I arbetslivet finns ingen generell till ledighet för studier. Vissa del-rätt
fem22har lagstiftat ungefär betalda dagar år. Med stödstater om per av

lagen arbetsfrämjande, Arbeitsförderungsgesetz, AFG, kan arbetstaga-om
arbetslös eller direkt hotas arbetslöshet, få vidareutbildningärre, som av

och omskolning.
Vissa föreskriveravtal, till betald ledighet, slutits inomharrättsom

metallbranschen kemibranschen.och

De första fyra åren går de ityska barnen skolform. stårValet där-samma
efter mellan Gymnasium, Realschule eller Hauptschule, har olikasom
kursplaner. Vid års ålder15 kan eleverna välja yrkesutbildning. Deen
genomgår skolform teorimed blandad och praktik. Eleven får teoretisken
undervisning 25% tiden i skolan och lärling på arbetsplatsärca. av en

tiden. arbetsgivareIngen skyldig ordna lärlingsplatser,ärresten attav men
de hand lärlingar måste uppfylla vissa krav. Arbetsplatsentarsom om
måste ha utbildad facklärare. Inom detta utbildningssystem finnst.ex. en

70 % de tyska eleverna. Utbildningen leder till yrkesexamen,ca av en
Fachabitur, har både inomanseende och landet. Med dennagott utomsom

kan eleven söka till yrkesteknisk fackhögskola, Fachhochschule.examen
instans23.Varje yrkesutbildning har huvudansvarig oftastDet ären egen

s.k. Handwerks- eller Industriekammer, yrkesgruppens intresseorgani-en
sation, bestämmer vilken kompetens yrket kräver och vad utbildning-som

skall innehålla hur utfonnas.skall Gymnasieele-samten examensproven
studier enbart teoretiska, och leder till behörighetär studera vidattvemas

universitet och högskolor förutsatt eleven klararatt examensproven.

Bundesanstalt für Arbeit, BA, den tyska arbetsmarknadsstyrelsen.är Den
består dels Bundesanstalt für Arbeit, skall informera spridaochav som
regeringens arbetsmarknadspolitik, dels Institut für Arbeitsmarkt- undav
Berufsforschung, IAB, för forskning, undersökningar ochsom ansvarar
statistik.

Bundesanstalt für Arbeit ingenanordnar utbildning iställetköperutan
DGBs24tjänster utbildningsanstalt Berufsfortbildungswerk, BFW, därav

BA den kunden. Bundesanstalt für Arbeit årär största köpte 1987 63 %
utbildningar.BFWs Ytterligare 13 % beställdes offentliga uppdrags-av av

Övrigagivare. 50 % deltagarna medlemmar i IG Metall. tillhördeav var
bank25.andra förbund, handel ocht.ex.

arbetsgivareTyska år 1988,använde 3 % lönesumman, drygt 26 mil-av
jarder DM, till personalutveckling. Företagens kostnader för vidareutbild-
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DM26miljarder årmiljarder år 1985 till drygt 26ning stigit från 15har
198827.

åri arbetsför ålder förvärvsarbetadekvinnornaCa. hälften de tyskaav
deltid29.198928, förvärvsarbetandeHälften demånga arbetade avvarav

betaltyrkesutbildning, har betydligt mänkvinnorna har sämre änmenen
arbete.görsom samma

på arbetsmarknaden harbevaka kvinnors intressentjänst förEn att
svåraste blir försöka lösafür Arbeit Detinrättats vid Bundesanstalt att.

Varken kvinnor ellersegregerad arbetsmarknad.med mycketproblemen en
avviker från traditionellavälja dettenderar yrken, mönstret.män att som

vården.avstått från utbilda sig inomfler kvinnorPå tid har allt attsenare
för hemmet och lönernasvåra kombinera medArbetstidema är att ansvar

indus-väljer istället arbete inompersonal. Mångaför låga för lockaär att
ofta tjänar betydligtoutbildad arbetaretrin, där de än t.ex.sommersom

utbildad sjuksköterska.
arbetsmarknadsstyrelsenkvinnors situation har tyskaförbättraFör att

AFG,arbetsfrämjande, Arbeitsförderungsgesetzmed stöd lagen omav
krisenför avhjälpamotivationskuser. De startadesfått till sk. attpengar

inom flera andra yrken. Kursernatillämpatsinom vården, de har ärmen
i fleravarit hemmaredan har yrke,avsedda för kvinnor ett men somsom

Kvinnor med barnmed arbetslivet.de förlorat kontaktenår och tycker att
genomsnitt i sju till åtta år.från arbetslivet ibortaär

information hur sökerveckorsinleds oftast medKursen om mansex
erbjudsKvinnornapå arbetsmarknaden.vilka regler gällerjobb och som

praktik på arbetsplats,år kombinerad meddärefter under halvtkurs ett en
efter praktiken.anställningdär i flesta fall erbjudsde de

utbildningensregleradesde båda tyskaVid återförenandet staternaav
gamla för-socialunion, slöts mellan denframtid ochi den valuta- som

grundutbildningen skallenhetligabundsrepubliken DDR. Denoch utse
påi likaenandetRedan förevästtyska.den settsystemen stortvarsom

utbild-yrkesinriktadeteoretiska ochgäller skolansbåde detnärpappret,
bådeinnebarskilda ekonomiskabåda vittning, de attsystemstaternasmen

ut30.olikapraktiken såg mycketvuxenutbildning iochgrund-
FDP31,CDUCSU ochmellanFörbundsregeringen, koalition uppmun-

utbildning all-tyskRegeringenkvaliñcering.utbildning och atttrar anser
Vuxenutbild-måste utvecklas.denoch påpekarhåller hög klassmänt att

fårgrundpelare och kompetensfjärdeutbildningssystemetsningen kallas
och konkurrensenintemationaliseringen ökarbetydelse, närännu större

skärps.
Utbild-regeringensförbundsnivå står inte påpåLagstiftning program.

Regeringspar-arbetsmarknadensreglerasi arbetslivet skallning parter.av
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tiema appeller och information till arbetslivet bästaär sättet attattanser
påverka.

SPD32 föreslår federal lagstiftning till ledig-Socialdemokraterna, rättom
förVarje måste till skapas förutsättningarhet för studier. delstat detattse

vuxenutbildning. Utbildningsministem på förbundsnivå skallolika slags
fortbildningens utveckling. Tio studieledighetvarje år utvärdera dagars per

arbetsgivare. Ledigheten skall kunnaanställd och år skall betalas sparasav
under tio år.

föreslår vidare alla anställda erbjuds fortbild-Socialdemokraterna att
såbristfälliga grundkunskaper skall få utbildningning. Arbetstagare med

blir konkurrenskraftig och inte slås från arbetsmark-han eller honatt ut
naden.

kvaliteten på utbildning och dessGenom statlig kontroll garanteras
årliga utbildningsplaner ianordnare. Arbetsgivaren skall upprätta samar-

bete personalrådet, Betriebsrat.med

utbildning arbetslivet i första hand gäller den enskil-IG Metall betonar iatt
sig uppfattning, kritiskdes och förmåga kunna bilda görarätt att en egen

grundtankarna igranskning och kunna politisk ställning. Detta ärta en av
yrkesutbildning för metallyrkena genomförsden reform inom skolans som

IG Metall i samarbete med arbetsgi-under år 1991, och utarbetatssom av
lärlingstiden lära sig aktivt deltaEleverna skall redan under attvama. mer

förhållnings-i Målet kritisk granskning skall bli självklartarbetet. är att ett
till information både på arbetsplatsen och i privatlivet.sätt

yrkesutbildning-Bristen på lärlingsplatser svårlöst problem inomär ett
yrkesutbildningsfond.IG Metall har under lång tid drivit idén enen. om

inte lärlingar till fonden förArbetsgivare skulle betala atttar emotsom
så fler lärlingsplatser på håll.skapasätt annat

IGtill utbildning på arbetstid de huvudkrav,Allmän ärrätt ett somav
Metall driver inom DGB och tillsammans med SPD.

tyskaBundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, BDA, det
arbetsgivareförbundet, direkt konkurrenskraft,samband mellanettser
nationella internationella framgångar personalutveckling. Meroch och än

förbundsrepublikens mycket humankapi-tredjedel exportvaroren av var
198933.talintensiva år

ipåtalar personalutbildning viktig del företagensBDA äratt en av per-
första för uppnå mål för verksam-sonalpolitik, i hand deatt sattssom upp

Utbildning in skillnader arbetsuppgiftemasheten. bör mellansättas när
kvalifikationskrav och kvalifikationer intemedarbetarens överensstämmer,

inte i framtid.eller kommer tänkbaröverensstämmaatt en
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arbetsgivarföreningen vidare det i första handDen tyska ärattanser
utbildningen, eftersom arbetstagaren blirmedarbetaren, drar nytta avsom

konkurrenskraftig både internt och på den arbetsmarknaden.externamer
genomföralagstiftning inte nödvändig för utbild-BDA poängterar är attatt

ning.
sammanfattar sin politikBDA

kortare34, personalutbildningEftersom arbetstiden tiden blir börhela-
fritiden. ord-i framtiden i utsträckning genomföras på Detta kanstörre

flexibla arbetstider.nas genom mer
skall inte finansiera utbildning arbetslösa.Företagen av-

utbildningsfonder förArbetsgivarna skall inte finansiera några varken-
för personal-fler lärlingsplatser inom Duales System ellerskapaatt

sådan utbildningutbildning. Arbetsgivama förskall bara somsvara
arbetsuppgifter.för sinaden anställde behöver klaraatt

ledighet för studier.Ingen lag om-

Berufsbildung,genomförd Bundesinstitut fürI undersökningen av
BiBB35, på frågorår företag olika storlek1989, har antal svaratett omav

färre 20 anställda,utbildning i arbetslivet. På små företag, äga-än ansvarar
firmorför utbildningsfrågor. medelstora ochalltid själv Inästan storaren

personalchef,finns antingen utbildningsavdelning ellerspeciell somen en
företagen färreockså organiserar personalutveckling. femtedel medEn av

för20 studieplaner medarbetarna. Föranställda deän görattangav upp
siffra tredjedel medanföretag 20-200 motsvarandemed anställda envar

upprättade studieplaner.hälften företagen med 200-1000 medarbetareav
inteanställdas kunskaperMindre företag utbildning, denärsatsar

maskiner.vid inköpräcker för klara arbetsuppgifterna,att t.ex. nyaav
särskild budget förföretag oftare små medelstoraStörre har ochän en

utbildning.

6.7.2 Frankrike

efter två huvudlin-Frankrike historiskt utvecklatsVuxenutbildningen i har
yrkesutbildning. Folkbild-jer. folkbildning den andraDen och ärärena

arbe-första fackföreningar, villeningen hävdades i hand värnasom omav
fackföreningama drev ochfri åsiktsbildning. Franskarättighet tilltarnas

kulturell ellerframför allt idriver kurser i olika änmenämnen, avegna
linjen. Fabriksskolorpolitisk stått för den andrakaraktär. Företagen har

Stor vikt läggsinrättades tidigt för fördjupa arbetarnas yrkeskunskaper.att
ocksåvid fack arbetsgivare, vilket gälleri dag samarbete mellan ochstat,
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för vidareutbildningspolitiken inom EG.
fortbildningenDen yrkesrelaterade i Frankrike vilar idag på två rätts-

fundament37liga
En nationell från år 1970,överenskommelse underskriven samtliga- av
arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer.
Lagen från 1971 för återkommande vidareutbildning i arbetslivet.-
Den nationella överenskommelsen hade huvudpunktertre
Lärlingsutbildning yrkesutbildningoch för arbetare.unga-
Arbetsgivaren skall betala utbildning för anställd hotas arbetssom av-
löshet.

till ledighet förRätt anställd vill vidareutbilda sig, förutsatt attsom0
kursen med lagen.överensstämmer

från år stiftades förLagen 1971 ytterligare understryka överenskom-att
melsens fastställabetydelse och kontrollerande roll. bestodLagenstatens

fyra delar och gällde olika utbildningsområdentreav
Förberedande teknisk utbildning med för jämföra tek-ett system att-
niska utbildningar.
Lärlingsutbildning förmed utbildningen så aktu-göraett systern att-

skyldigaell möjligt. Företagen blev betala lärlingsavgiftattsom en
varje år.
Vidareutbildning i arbetslivet.-
lagen företaget bästa förI hävdas den platsen vidareutbildningäratt

inom yrket. Många har tillsattarbetsplatser utbildningsråd, fonctionstörre
forrnacion,de för förbättra de anställdas kunskap teknik, främjaatt om ny

produktionsmetoder förbättra arbetsmiljön. Större företagoch öppnadenya
avdelningar, utarbetade utbildningsplaner efter de anställdas och verk-som
samhetens behov.

flerArbetsplatser med 50 arbetstagare måste ha företagsråd,än ett
comité denterprise, utbildning. Rådenbl.a. skall planera spelar vik-som en
tig roll gäller vidareutbildning.det Tillsammans med företagsledningennär
analyserar råden Rådenoch planlägger det kommande årets studiebehov.
måste också riktlinjerna.godkänna

från år innebärLagen 1971 arbetsgivare med fler tio anställdaän äratt
skyldiga finansiera utbildning 1,2anställda. % lönesumman beta-att av av

till fond.las För mindre företag iblandhar detta skapat problem medanen
de ofta betalt betydligt till utbildning.större mer
Alla anställda till ledighet för studier,har kan gälla det aktuellarätt som
yrket eller för personligarelevant den utvecklingen. Möjligheterna tillvara
ersättning under studietiden årutökades 1978. Under vissa förutsättningar,
beroende på kursens längd och innehåll, kan de studielediga få lön.
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företagare finns tvâFör möjligheter få betald vidareutbildning. Enattegna
utbildningsfond ikan samarbete med yrkesnämnd erbjuda företagare atten

idelta kurser. Om företagaren varit inom sitt områdehar verksam i mer
år, kan visst ekonomiskt kurstiden.stöd underän ett staten ge

Kvinnor i Frankrike deltar betydligt mindre i olika utbildningar än män
både det gäller arbetsmarknadsutbildning arbetslivet.och utbildning inär
Kvinnans roll i fortfarandesamhället i hög grad traditionell. Ansvaretär
för hem barn vilaroch hennes axlar.

Ca 55% kvinnorna förvärvsarbetar. statligtHemarbetande har tillrättav
finansierad yrkesutbildning, inte någoni praktiken utnyttjas den i stör-men

utsträckning, eftersom fördelasden enligt prioriterarsystemettre som
arbetslösa ungdomar. Kvinnor redan har yrke, har kon-tappatettsom men
takten med arbetsmarknaden, kan gå på s.k. motivationkurser, t.ex.som
informerar hur gårdet till söka arbete, vilka rättigheter och skyl-att ettom
digheter arbetstagare har och lönesättningen.en om

Under år 1988 deltog fem miljoner i Frankrike i någonänmer personer
form vidareutbildning. Utbildningens längd i genomsnitt 49 timmarav var

Tre fjärdedelar deltagarna 80 % hade arbete.män. ettper person. av var
var38De olika sektoremas kostnader för utbildning

Procent lönesummanav
Offentlig sektor 7,3
Transport 5,6
Kolframställning 4,6
Banker 3,9
Elektronik 3,4
Metall 3,2
Kemi 2,5

FRF39,Statens låg årbudget 1988 preliminärt 29 miljarder vilket var
ökning med 18 % jämfört föregåendemed år.en
Företagen investerade år 1986 25 miljarder i utbildning,FRFänmer

inkl. introduktionskurser och praktik. Det i genomsnitt 2,34 %motsvarar
lönesumman. För företag tiomed till nitton siffran 1,14anställdaav var

% medan den för arbetsgivare med fler 2000 låg 3,82.anställda Vissaän
lönesumman40.företag utbildade för till 6%stora upp av

Arbetsgivarna år 1986blev skyldiga avskedad personal omskol-att ettge
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ningsförslag. Under månaders 300 timmars utbildning betalas 70ochtre
full% lön. Om företaget går i konkurs, träder in finansiär.statenav som

Lärlingsutbildningen modemiserades år 1987. Samma år träffades en
branschövergripande överenskommelse. Företagen utbildaattuppmanas
arbetskraft för förenkla introduktion teknik indivi-och höja denatt av ny
duella kompetensnivån. små-Särskild hänsyn skall till de och medel-tas

företagens behov.stora
möjligheter in gymnasiekompetensDe läsa grundskole- ochattvuxnas

utvidgades år 1990. personalutbildning så arbetsgi-Lagen ändras, attom
med fler tio blir skyldiga tvåanställda betala löne-än att procentvare av

till utbildningsfonden, ökning 0,8 procentenheter.medsumman en

6.7.3 Storbritannien

brittiska utbildning kvalifikationer från fleraI den debatten och hävdasom
håll nivå för låg för inriktad. Alltför få möj-landets och allmänt haräratt
lighet på flerläsa vidare universitet och högskolor. Det behövs högut-att
bildade teknologiskt Arbetsgivamamed industriellt och kunnande. satsar
för lite på utbilda de anställda.att

början 1960-talet började Storbritanniens låga tillväxtI rapporterav om
bli Yrkesutbildningen ansågs undennålig. Regeringenalarmerande. upp-

arbetsmarknadens handla och införde samtidigt indus-manade ettparter att
triutbildningsråd, The Industrial Training Council ITC skulle skapasom,

Kommittén ansågmöjligheter utbilda yrkesarbetare och lärlingar. attatt
ansvarsområde inte vidtautbildning industrins och skulleeget att statenvar

några åtgärder. konservativa regeringen åsikt.Den var av samma
På många utbildningssituationen så dåligarbetsplatser detattvar

Årbehövdes åtgärder för främja utbildning lärlingar och anställda.att av
levygrant-system, för1962 föreslogs avgifter och bidrag,medett system

Oppositionenstimulera finansiera sådana utbildningar.och överensatt var
år infördes antal Industrialmed den konservativa regeringen. Samma ett

för utbildning.Training Boards, industrinärrmder
regionalt och ha följande huvud-De myndigheterna skulle arbetanya

uppgifter
utbildningsbehov i förhållande till denanalysera olika branschers-

utvecklingen.tekniska och ekonomiska
industriell utbildning och etablera minimi-förbättra standarden på0

gränser.
för utbildning.kostnadernaunderlätta rättvisare fördelning av-
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En lag, lagen utbildning i industrin, reglerade de myndig-heter-ny om nya
kräva avgifter från företagrätt de inte utbildade för föraatt övernas attsom

till företagde satsade på utbildning. Företag anställderesurser som som
personal utbildats arbetsgivare skulle så tvingas bidrasättsom av annan
till utbildningskostnadema.

Systemet med avgifter och bidrag tillledde viss byråkrati. Mycket pengar
cirkulerade i företagoch eller blev stående på olika konton iut samma

på utbildningväntan skulle komma igång. Stora företag klagade på deatt
administrativa kostnader, förenade med in- och utbetalningsom var av

Små och medelstora företag hade ibland svårt betala. Rege-pengarna. att
ringen beslöt därför gå ifrån med avgifter och bidrag. Syste-att systemet

hade fungerat bra impulsgivare till näringslivet företagenochmet som
hade insett utbildning nödvändig.att var

Regeringens linje avgifter,med bidrag befrielseochett systemnya var
från avgifter. Om företag utbildade tillräckligt för klara detett att egna

Övrigabehovet, skulle det befrias från avgiftsinbetalning. skulle betala en
lönesumman. Detta reglerades i lagen anställning utbild-ochprocent av om

ning från år 1973.
En myndighet, the Manpower Services Commission, inrättadesny sam-

tidigt lagen trädde i kraft. Myndigheten styrdessom partssammansattav en
och skulle samarbeta med industrinämndemaoch stöda ekonomiskt.grupp

Kritiker hävdade bidrags-avgifts-systemets morotseffekf hade för-att
svunnit. I realiteten hade företag, satsade mycket utbildningstora som
i stället sig vid stod för kostnaderna. Avgifterna, andravant att staten som
arbetsgivare betalade in, täckte inte utbetalningar bidragen. Statensav
administrativa kostnader för The Manpower Service Commission blev

och industrinämndema hade svårt få räcka till bidra-stora att attpengarna
gen.

De statliga betalningarna stoppades år 1982. The Manpower Service
Commission koncentrerade arbete på utbildningsprogram för ungdo-mer

och arbetstagare, hotades arbetslöshet.mar som av
Regeringen började år 1981 den dramatiskt stigande arbets-oroas av

lösheten, framför allt drabbade ungdomar. För skapa sysselsättningattsom
ungdomarna infördes speciellt The youth training scheme,ett program,

YTS. Utbildningen skulle både teoretisk och praktiskt så det skulleattvara
finnas kvalificerade arbetstagare, de behövdes på arbetsmarknaden.när

År 1988 infördes The Training and Enterprise Councils, TECs. Lokala
kontor med specialutbildad personal, leddes lokala arbetsgivare,som av
öppandes hela landet. Kontoren försökteöver skräddarsy utbildningar för
de lokala arbetsmarknadema. Varje TEC hade årlig budget på ungefären
554320 miljoner. Nätet inte helt utbyggt.är ännu
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beslutanäringslivet bättre lämpatRegeringen ansåg attatt omvar
definierades på följandearbetslivet. TECs uppgifterutbildning i sätt.

arbetsmarknaden för få fram de nödvän-lokalaDe skall undersöka den att
för fler jobb analysera deförutsättningar ochnyckelkvalifrkationema,diga

skall planredan finns på platsen. Deutbildningsåtgärder göra en somsom
kvalitetsäkerställa utbildningens ochinnehålla objekt förskall mätbara att

utbildningsprogram fördriva framutveckling. De skallföretagens unga
orien-och tekniskbehöver kunskapermänniskor och för nyavuxna som

och utbild-för utvecklingsörja för främjande insatsertering. De skall av
för regionen.för små företag, braning ärsom

den lokala arbets-efterfrågan på och utbudMålet balans mellanbättreär av
Särskilda utbildningsprogramkvalifikationsnivå inriktning.kraftens och

näringslivet. Verksam-riktlinjer det lokalautformas efter regeringens av
för ungdomar, allmän arbets-på utbildningtyngdpunkt skall liggahetens

sigför företag, etablerarutbildningsprogrammarknadsutbildning samt som
också.för småföretag utveckladesSärskildaeller expanderar. program

Italien436.7.4

ekonomiska,med olika struktur. Dei 20 regioner, allaItalien indelatär
delarnaoch de södramellan dekulturella skillnadernasociala och norra

industriellaekonomiska ochdenI harlandet mycketär stora. norrav
betydligti söderi Arbetslöshetengått längre söder. ärutvecklingen än

högre iän norr.
liggerMilano och Turinstäderna Genova,triangel utgör,Inom den som

industriarbetarnaindustrier. flestakoncentrationen De ärden största sys-av
regioner medfinns fleratextilbranschen. Detkonfektion- ochselsatta inom

i det ita-oftaföretag. beskrivsmedelstora Demånga små och motornsom
anpassningförrnåga har starktflexibilitet ochnäringslivet. Deraslienska

oftaSmåföretagen bildarutveckling.snabba nät-bidragit till 1980-talets
arbetskraften80regionerna. Italienstärker Iverk är procent sys-avsom

för övrigaGenomsnittetfärre 500 anställda.medinom företagselsatt än
EG 70är procent.

år44. finns fyraDärefterItalien åttaskolgången iobligatoriskaDen är
gymnasieskola, teknisktväljastudier. Eleven kanytterligaremöjligheter till

lärlingsutbildning.regional regi ellerutbildning iyrkesinriktadinstitut,
högskolekompetens.ochGymnasiet teoretisktär ger

arbetsplatsen.på den utbildandebedrivs enbartLärlingsutbildningen
harlärlingar. Företagenföretag ävenoftast mindreDet är tar emotsom

undervisningen.teoretiskaför denansvar
iregionenutbildningen bedrivsyrkesinriktaderegionalaDen sam-av
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företagen46.arbete med Utbildningen består yrkespraktik och teoretiskav
undervisning relaterad till yrket. Företaget sköter båda delarna, med stöd
från regionen. Regionen väljer de ungdomar kan få komma in påut som
utbildningen. Det kan både just slutat skolan och arbetslösavara unga som
ungdomar vill lära sig yrke.ett nyttsom

De tekniska instituten statliga, med tekniskär yrkesinriktad undervis-
ning. Närmast liknande utbildning i Sverige gymnasiets tekniska linje.är

Arbetslösa ungdomar fåkan provanställning hos arbetsgivare, etten en
s.k. avtal utbildning i arbete. Ungdomarna skall kunna lära sigom ett nytt
yrke47. Staten betalar liten del lönen. Efter provanställningenen av som

Ävensträcker sig mellan och två år, blir praktikanten ofta anställd.ett
under det första året fast anställning, bidrar med liten delstatenav en av
lönen.

Till högskolan har alla med från gymnasium eller tekniskt insti-examen
tillträde. Högskolan har kritiserats från arbetslivet förtut föratt teo-vara

retiskt klassiskt inriktad. Dessutom har långa studietider och de många
avhoppen I refonn, utarbetas arbetsmarknadsdeparte-oroat. en ny som av

skall utbildningarna kortare intensivare.ochgöras De enskilda uni-mentet,
versiteten skall frihet i utformningstörre utbildningarna, förges attav
kunna arbetsmarknadens kravmöta på I Italien finns möj-sätt.ett nytt en
lighet återkomma till universitet för kompletterande studier, ochatt att
börja läsa för första gången efter några år i arbetslivet, få har utnyttjatmen
den hittills. Förutom de statliga universiteten finns några privata med hög
prestige. De näringslivet ellerägs katolska kyrkan, och har högaav ter-av
minsavgifter inträdeskrav.och

En landsomfattande ramlag reglerar vidareutbildning, stiftades årsom
1978. Den regionerna för till skola, näringsliv ochatt attger ansvar se myn-
digheter anordnar yrkesutbildning på främjar regionensätt och lan-ett som
det. Regionen skall sin verksamhet till arbetsmarknadsde-rapportera om

institutEtt på departementet övervakar och vägleder regio-partementet.
i deras arbete med kompetensutvecklande insatser. Institutet kannerna

anslå ekonomiska förmedel regional vidareutbildning.
utbildningsp1aner48Regionema årligagör med förrepresentanterupp

företagen i regionen. Utgiftema för vidareutbildning finansieras natio-av
arbetsgivama49nella, regionala och kommunala fonder. Staten, och EG

finansierar fonderna. Utbildningsinsatsema betalasgemensamt en av som
EG5Oden, måste ha godkänts Regionema anslog år 1989 10,5genom av .milj.kr. till kompetensutvecklingsinsatser. Det markant ökning, jäm-var en

Ökningenfört föregåendemed år. i delen landet istörre änvar norra av
södra, regeringens ambition försöka utjämna skillnaderna.trots att

Emilia-Romagna intressantär exempel på aktiv region i frågaett en
företagsamhet och personalutveckling. Regionen har lång traditionom en
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medmålmedvetetmycketföretagen. Den arbetarmellan attsamarbeteav
regio-företagens behov. I Bologna,täckaför kunnaerbjuda utbildningar att

utbildningsorganisation51, åretgångfinnshuvudstad, omsom enennens
ocharbetskraftsbehovgå igenomförsamlar företagsrepresentanter att

kurseranordnarregionen. Organisationenförutbildningsinsatserlämpliga
tillmö-området, förarbete ivill bytaför arbetslösa eller attpersoner som

betaldfår kursenkursdeltagareönskemål. Arbetslösanäringslivetstesgå av
Övriga medel.utbildningenfinansierar meddeltagareregionen. egna

inomföretagarebehövs flerdetbestämmaRegionen kan ettäven att egna
antalföranordnas i yrket begränsateller bransch. Kurserspeciellt yrke ett

företagsekonomi. Kommunenoch iundervisning i yrketdeltagare, med
för denår, för underlättatill femlokal imed gratisställer attuppupp

fåansträngningar förföretagaren. Detnyblivna även utgörs attstora ung-
peri-någonstudier,avslutat sinaefter dearbetslivet direktdomar i utanatt

arbetslöshet.od av
med högsvår. områdenarbetsmarknaden Ipåsituation ärKvinnornas

arbetarkvinnorFlerhårdare än mändrabbas dearbetslöshet, än männen.
mindreoftaKvinnor tilldelasanställningsförhållanden.under otrygga

s.k.finnsEmilia-Romagnaregionenarbetsuppgifter. Iutvecklande ett
områdetföretagen ikontakt medharkvinnor,förorienteringscentrum som

arbets-få inblick iförgå olika kurserkanjobb. Kvinnornaför hitta attatt
lämpligmedförmedla kontaktkan sedanRegionenidag.livets regler av

vilket Ita-kvinnorna,70 % ärförvärvsarbetararbetsgivare. regionenI av
44%.landetGenomsnittet för ärsiffra.liens högsta ca

länder6.8 Tre transoceana

USA6.8.1

Staternahade Förenta större1900-talen1800- ochhuvuddelenUnder enav
befolkning Fortfarandeeuropeiskt land.någotskolutbildningisin ändel av

värl-igymnasienivå bland högstadeutbildningideltagandetidag är t.o.m
Även ihögredeltagandet mycket änutbildningeftergymnasiali ärden.

såle-Staterna1900-talet har Förentadelland. Undernågot storannat aven
världen52. nordamerikan-Denarbetskraften iutbildadehaft dendes mest

dynamiska och kon-världensvaritsamtidigtindustrin harska mestaven
kurrenskraftiga.

får nordame-påtagligt. IdagförändratssituationenpåtyderMycket att
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standardiseradeinternationelltdåliga resultat pårikanska studenter tester.
frånjämförelse med studenterlågt iganskaUSA-studenter hamnar ner

i avanceradgeometri ochgymnasiekunskaper iandra länder avseende t.ex.
studie52 blivitnordamerikanska studenternadevisaralgebra. Samma att

internationellaförstadecennierna. Vid dentvåde matema-sämre senaste
defem1960-talet så fick de bästatikstudien i början procenten ame-avav

i någotfemde bästaresultatrikanska studenterna lika bra procentensom
198182 hade de däremotårenundersökningenland i världen. I ettannat ,

fempresterandede bästlåg fjärdedeleni den nedreresultat pro-avsom
länder54. nedslå-likavariti naturvetenskap harResultateti andracenten

ende.
nordamerikanskai denhar problemenstudier under 80-taletfleraI

lyfts framandraområden har sär-Tvåekonomin analyserats. än sommer
produktivitetstillväxten, detbegränsadeproblematiska. denskilt Det ärena

studierTvå harkunskapsnivån arbetskraften.iförsämradeandra denär
Institut55 och2000 från Hudsongenomslagskraft, Workforcehaft stor

MIT56 föranledde kongressenstudierin America Dessa-studien Made
.

OTA, iof Technology Assessment,utredningsinstitut, Officesittatt ge
OTApolicyförslag.medfrågorna och kommautredauppdrag attatt pre-

konkurrens-handladetvå policydokument. Densenterade 1990 ena om
58tillverkningsindustrin57 utbild-handladedet andraochkraft inom om

edu-NationalpubliceradeUngefär samtidigtanställda.ning centre onav
huvudsakwages iskills lowHigheconomy bokencation and the somor

OTA.till slutsatskommer somsamma
59 dendiskussionenamerikanskai den äråterkommandeEtt atttema ,

präglatstjänstesektom hartillverkningindustrin, såvälamerikanska som
letti sinarbetsuppgifter. Detta haroch rutiniseringutarmning turavav

vilketarbetskraftenutbildning iefterfrågan på braminskandetill upp-en
i skolsystemet.resultatetförsämringentillorsakerna avges vara en av
framtideninförnäringslivetförutses inom ärutvecklingDen ensom

Konkurrenskraftiga tillverknings-befogenheter.breddning ochansvarav
och kompe-kunskaperanställdasberoendeföretag blikommer att avmer

problemlösning. Manochlogiskt tänkandeförmåga tillinte minsttens,
anställdaarbetsorganisationsförändringar tvingarsig taväntar mersom

iförstå sina rolleroch bättremed varandrasamarbeta nämnareattansvar,
helhet.organisationenochproduktionssystemet som

kompetensde anställdasför draorganiserasOm inte arbetet nyttaatt av
likhetbortkastade. Iutbildninginvesteringarså företagenskommer att vara

för-förändringardemografiskaUSAmånga andra länder harmed ettg.a.
lång-ökaArbetskraften kommerutbildning.fortlöpandebehovstärkt attav

År genomsnittsål-2000 kommer1930-talet.gjort sedandenänsammare
långsamthålla denjämfört 36 år idag. Att väx-40 år, meddem att vara ca
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arbetskraftenande up date med kunskaper kommer fortlö-krävato att
pande utbildning. Många de kommer in i arbetskraften kommerav som
från minoritetsgrupper historiskt har fått kortare och grundut-sämresom
bildning. yinträdandeN arbetsmarknaden kommer generellt behövaatt
bättre grundläggande inkluderandekunskaper läs- och skrivkunnighet

,
matematik och muntlig kommunikation.

F.n. har amerikanska regeringen litet inflytande företagensmycket över
utbildning. Med mycket få undantag så inriktas federalt understödda pro-

arbetslösa och ekonomisktgram svaga grupper.
Diskussionerna i USA förändringar i arbetslivet påminner i hög gradav

försdem internationellt. handlar gå ifrån gammaldagsDet attom som om
fordistiska tayloristiskaoch till flexibla kundanpassadesystem system som
förutsätter deltagande och ökade kunskaper för arbetskraften. Man väntar
sig flestade arbeten kommer skapas inom serviceindustrin inom deatt att

decennierna. Serviceindustrins produktivitet blir därför allt vik-närmaste
tigare för levnadsstandardens utveckling. Samtidigt snab-dentror attman
baste sysselsättningsökningen kommer ske i mindre företagen.att

Det finns inga bra undersökningar personalutbildning i USA. OTAav
emellertid bedömningen de amerikanska arbetsgivamas investe-gör att

ringar i utbildning ligger mellan 30 till 45 miljarder dollar årligen. Det mot-
mellan 1,2 till 1,8 % den totala lönesumman i den privata sektom.svarar av

Det mellan 10 till 14% nationella investeringen idet grund-motsvarar av
utbildning, gymnasieutbildning eftergymnasial utbildning.och

Omkring 35% anställda deltagit ide kompetensutveck-attav uppger
lande åtgärder i deras nuvarande arbete enligt studie gjord arbets-en av

USA6O.marknadsdepartementet i Att förse anställda med yrkeskunskaper
inte arbetsplatsspeciñka, har varit intresse för fleraär ettsom gemensamma

Ävenföretagsledningmellan fackliga organisationer.och deprogram om
fackliga organisationerna liten och avtagande delrepresenterar en av
arbetskraften från toppnotering 35% icke jordbruksanställda 1954en av
till 16,4% 1989, så har de fått ökad betydelse det gäller kompetens-nären
utveckling på arbetsplatsen och i samband med omskolning uppsagdaav

Framgångsrikaarbetare. fack företags-mellan ochgemensamma program
ledning finns både i bilindustrin och i tryckeri- reparationsindustrin.och
1989 hade fem 324 miljonerdessa dollar tillgängliga för attav program
stödja utbildningsaktiviteter. Deltagandet i utbildningsprogrammet varie-
rade mellan 16% till 50% de drygt 700000 anställda berörs.över av som
Typiska områden baskunskaper, arbetsmiljöfrågor, datakunskap ochvar
ekonomi. del utbildningenEn direkt riktad arbetsplatsen,motav var som

grundläggande matematik, statistisk processkontroll.t.ex.
De uppdrag den amerikanska kongressen till OTA, resulteradesom gav

i antal policyförslag inriktades fyra områden. Förslagenett stort motsom
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årkommer diskuteras i kongressen med under hösten 1991. Deatt start
återges här kortfattat

A. Att minska hindren för utbildning i företagen.
individuellaB. Att uppgradera anställdas kompetens.

C. stödja utbildning.Att
förbättra kvaliteten effektiviteten i utbildningen.D. Att och

A Att minska hindren för utbildning i företagen

Utbildning i företagen hindras många faktorer, för litet.ex. attav pengar
anslås, insikten utbildningbehoven för dåliga, det finns begrän-äratt attom
sade kunskaper hur utbildning i arbetet bör ske och det finns ettatt mot-om
stånd utbilda och äldre anställda. För råda bot dettamot att attunga
anför OTA således förslagantalett

företag före-Uppmuntra delta i samarbetsarrangemang med andraatt
tagöl. innebära företag får bidrag förKonkret skulle detta kunna att att star-

utbildningsprojekt. innebära federalaDet skulle denta attgemensamma
regeringen företagsgemensamma satsningar påskulle kunna uppmuntra
utbildning, till låg kostnad. OTA föreslår den federala regeringenatten
skulle kunna öronmärka del för samarbetsprojekt betonarsomen pengar

företagsspecifika överförbara.kunskaper inte är utansom
Ge till branschförbund, industrigrupper tilltekniskt stöd andra och

fack, företagsprojekt för utveckling utbildnings-stödgemensamma som av
för medlemmarna. skulle också kunna innebäraDet attprogram orga-en

nisation inom för arbetsmarknadsdepartementet skul-sattes somupp ramen
tekniskt för och olikastöd arbetsplatsbaserat lärande kunna sortersge ge

stödjande service på kontinuerlig basis. organisation skulle ocksåDenna
kunna delta i utveckling utbildningsmaterial.av

för vissa utbildning för stödjaBegränsad skattereduktion typer attav
framför allt utbildningen i företagen kopplad till lärlingsutbildningen. OTA

skatteavdragsmöjlig-rekommenderar viss försiktighet vad gällerdock en
minskningarheter, eftersom det skulle kunna innebära betydande skat-av

teinkomstema.
Avgift baserad på motsvarande kostnad4. lönesumman uttassom om

inte läggs på utbildning i företaget. skall alltså kunna välja mel-Företagen
ursprungligenlan antingen lägga viss procenttal lönekostnaden,att en av

ungefär bidra likapå vissa utbildningar eller medattprocent, typer aven
mycket till nationell fond för utbildningsinitiativ.en



B individuella vidareutbildninganställda och
Stärka olika för lärlingsutbildning.system
Utveckla grundkunskaper och grundläggande yrkeskunskaper för att

underlätta för anställda fortgåendedelta i utbildning. förslagDetta ham-att
inom för den federala yrkesutbildningslagen diskuterasnar ramen som

inom kongressen då från OTArapporten presenteras.
Öka möjligheterna för federalt stöd till arbetsplatsorienteradett

utveckling grundläggande intekunskaper, minst läskunnighet.av
frånUndantag skatteskyldighet för arbetare får utbildningsstödsom

från sina arbetsgivare.
Garanti för alla amerikaner få viss ekonomisk möjlighetatt atten

finansiera eftergymnasial utbildning någon gång sina liv. för-under Det här
slaget skall ide för stärka livslångt lärandeattmer ses som en en mer
kvalificerad nivå. OTA kommenterar förslaget med det kräveratt noggrann
utvärdering eftersom det kan bli mycket dyrt.

C Utbildning och teknologistöd

10. Samordna olika federalade verksamheterna i den regeringen som
syftar till både utbildningsstöd och stöd till teknikutveckling i före-att ge

OTA samordning dessa nödvändig för utvecklatag. attser av program som
och sprida effektiva utbildningmetoder för påverka spridningen i teknikatt
inom näringslivet

ll. För utveckla utbildning teknikstöd, federalaskulle denatt som rege-
ringen också kunna stödja delstatemas regeringar, för vidga derasatt
utbildningsstöd till företag. Delstatsregeringama har länge olikaanvänt
utbildningsstöd för företagstimulera återanställa ochpersonalatt att
utveckla verksamheten. Som del ansträngningama utveckla före-atten av

och minska arbetslöshet, har många delstatsregeringar vissa begränsadetag
förutvecklingssystem hjälpa existerande företag uppgradera arbets-att att

kraften. Förslaget innebär federaladen regeringen skulle kunna skapaatt
för utvärdering spridningoch resultaten till intestaterresurser av som

använder sådana utvecklingsprogram.
Frågor12. arbetsorganisation ioch lärande arbete har väckt ettom spo-

radiskt intresse. finnsDet ingen institution för närvarande arbetar medsom
arbetsplatslärande fältethela från forskning utveckling tillochöver meto-

förder sprida kunskaper i sådana frågor handlar arbetsplatslä-att som om
rande. Förslaget handlar sådan organisation har detupprättaattom en som
explicita uppdraget arbeta med hur företag skall kunna fås användaatt att
sig effektiva och kompetensorienterade organisationsfonner. För-av mer

alltsåslaget handlar nationellt institut, med arbetsplats-upprättaatt ettom
intresseområde,lärande med federala medel på siktstartassom som som

finansieras förskall uppdrag från företag.
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anställdautbildningkvaliteten iocheffektivitetenD ökaAtt av

Ökat och förlärande,ochrörande arbeteforskningförfederalt stöd13.
Utgångspunktenutbildningsteknologier.spridningochutveckling nyaav

såföretagenavancerade äri definns idagkunskapden mest avär att som
skullefrån dem,kunskaperocherfarenheterspridningklasshög att aven

forskningföretag. Deni andraeffektivitetsvinsterbetydandeinnebära som
arbetsplatsut-medsambandinte iidaganvändslär,hurgjorts vuxnaom
sådan. OTAsförbetydelsepotentiellmycketbedöms habildning, stormen

utbild-gällerdetmellan det bästakunskapsklyftan näruppfattning är att
såi företagenförfarandet ärnormaladetföretag och storiningsverksamhet

åtgärdervidtaregeringenfederalaför denanledningfinns attdet somatt
kunskaper.spridningunderlättakan av

överföra deinitiativetförstärkabörregeringenfederala att14. Den
försvarsde-inomframföralltgjortsframstegutbildningsteknologiska som

utbildningsverksamhet.civiltillområdepartementets
utbild-ocharbetsplatslärandegällerUtvärderingsforskning vad15.

forskningockså behovetDetarbetsplatserna. rörpåningssystemen av
olikakopplat tillarbetsorganisationocharbetenutvecklingrörande av

utbildningsteknologi.användningar av
arbetsplatsutbild-ieffektivitetenomfattningen ochInformationen,16.

statis-tillmotsvarighetenföreslårUSA. OTAimycketning attär gesvag
arbetsplats-informationutvecklauppgifticentralbyrån i USAtiska att om

denna.uppdateraperiodvisutbildning och att
försofistikeradeochintressantamycket systemfinns bådeUSAI

intressantMycketutbildning.teknologi förocharbetsplatslärande
människordetSamtidigt finnspågår.utvecklingsarbete stora somgrupper

någonfårinteochöverhuvudtagetutbildninghuvudsak saknari som
Spännvidden ärhar arbete.deutbildning enorm.ens om

Japan526.8.2

svenskafrån desig markantskiljerarbetslivetjapanskai detFörhållandena
mellan mänmycketi villkorSkillnaderna äravseenden. storai flera t.ex.
välutbildademellansmå företag,ochanställda imellankvinnor,och stora

beskriv-Följandeicke japanerochjapanermellankortutbildade, etc.och
anställda.för manligaochföretag,förning gällerJapan storaav

utvecklingenarbetslivet ochividareutbildningpåjapanskaDen synen
japanernasår,underuppmärksammatshumankapital har p.g.a.senareav
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övertygelse samband mellan vidareutbildning och ekonomisk fram-om
gång. utbildning iI Japan arbetslivet livslång sysselsättning. Detses som en

inte något börjar och slutar i och med denär grundläggande yrkesut-som
bildningen. Japanska företag sig mycket få de redan anställdaanstränger att

eftersig landets industriella struktur och tekniska förnyelse. Deatt anpassa
ska kunna skapa och utveckla bra arbetsliv. karaktäristiskaDe dragett som
utvecklats japanska utbildningssystemet,hos det har delvis sin förklaring
i de firmornas rekryteringsstrategier. Japanska arbetsgivarestörsta anstäl-
ler nyutexaminerade direkt från universitet och skolor.gärna Avskedanden

överanställning sällsynt. Lönesystemet baseras framförallt på prin-ärpga
cipen tjänstetidlängre högre lön inom utbildningsnivå.att ger samma

Inom för detta anställningssystem spelar privata företag huvud-ramen
rollen, då det gäller förnya och utveckla utbildningssystemet. fack-Deatt
liga organisationerna har underordnad ställning, vilket påberor derasen

position i det japanska samhället och politiken. Det råder dock i stortsvaga
fred mellan arbetsmarknadens eftersom arbetsgivarnasett parter, genom-

anställning63.gående de anställda livslång finns ingenDetgaranterar
arbetsmarknad för skickliga yrkesarbetare bland de företagextern stora

hjärtat ekonomi.Japans Arbetama sig livslångutgör anställ-väntarsom av
ning i utbyte sin lojalitet, intelligens sittoch hårda arbete. förDettamot

sig företagmed privata utgifter för utbildning och utvecklingatt ser av per-
sonalen investering för sin framtida konkurrenskraft eko-ochsom en egen
nomiska framgång.

företagJapanska har lite intresse yrkesinriktade eftersom dekurser,av
föredrar undvika tidig specialisering arbetskraften. De rekryteraratt av
företrädesvis till hela organisationen, inte till positioner.speciella Grund-
utbildningssytemet lägger förgrunden kommande utbildning i arbetslivet.
Betoning läggs utveckla hela speciellaistället för kunska-att personen,

Japans högkvalificerade arbetskraft inlärning ifår sin grundläggandeper.
grundskolan54den obligatoriska där undervisning i matematik och natur-,

vetenskap Mer 94% eleverna i skolankvaränstort utrymme. stannarges av
efter obligatoriska skolgången.den Den höga grundskolestandarden gör

yrkesförberedandeavancerade studier gymnasienivå handelsskolor
och tekniska institut möjliga. Tonvikten i undervisningen läggs mate-
matik och naturvetenskap denna nivå.även

yrkesinriktadeDe högskolorna viktiga institutioner inom japan-detär
formellaska utbildningssystemet. De erbjuder möjligheter till specialise-

ring på områden maskin- och ellära, elektronik och arkitektur.t.ex.som
finns möjlighetDet utbilda sig till civilingenjör där.och ekonomäven att

I finns 62 tekniskaJ universitet erbjuder på nivåkurser mellanapan som en
gymnasium formellaoch högskola. Det yrkesutbildningssystemet är en

från tidig efterkrigstid,kvarleva då landet brottades svåramed problem

150



tagituniversitethögskolor ochemellertidområden. I dag harinom olika
nivå.avanceradpåutbildar allmäntroll, ochdessöver en mermenmer

brajobben, krävskvalificeradeeftertraktade ochfå deFör mestatt en
univer-arbetssökandes skola ellerpåuniversitetsutbildning. denNamnet
Ämnenanställning.bedömning vidföretagsallt försitet, betyder större

iingenjörsutbildningar kämparvissajuridik humanioraoch mot-samtsom
utbildningar myckettvå åren allaförsta ärför prestige. Devind högre av

ikunskapsgrund byggafå bredskahållna. Studentenallmänt atten
Arbetsgivare söker anställdaför tidigt.specialisera sigarbetslivet, attutan

nivåeranställer på allasig snabbt. Dekan lärasamarbeta ochkan somsom
blivitDåutbildningsbakgrund.sökandestill denmed hänsyn personen

för-speciella kunskapernavid.företagsutbildningen Deanställd, tar som
arbetsgivare.överförbara till andraintei arbetet,medlas anses

vilket detarbetsplatsen,yrkesutbildning sker ärBokstavligen all
företag struk-Japanskautbildningssystemet.japanska ärslående i detmest

tillinspirera underordnadeorganisationer. Attturerade lärande attsom
chefer.viktig uppgift för Dennamycketskicklighet,utveckla sin är enegen

kva-inbegriper grupparbete,personalenvidareutvecklinginställning till av
få fram så mång-Syftetarbetsrotation.organiseradlitetscirklar och är att

möjligt.kunniga medarbetare som
svårakostnadernagång,under arbetetsutbildningen sker ärEftersom

utbildnings-siffror iuppvisar lågavarför JapanförklaraDetta kanatt se.
bild.missvisandedockländer. Detjämförelser med andrautgifter i är en

för utbildning.utgifterverket oftasti självaFöretagen har stora
personalutveck-formerosynligaår visar dessaBevis från att avsenare

ekonomiskadenbetydelsefulla, sedanblikommitling har ännuatt mer
irollnyckelarbetarens1980-talet. Den s.k.tidigarecessionen under det

Nyckelarbetaren,alltmer.betonasöverföring yrkeskunskapereffektiv enav
förlärarautbildning, bärockså hararbetarehögkvalificerad attansvarsom

harNyckelarbetamaiandra arbetarnaöverförs till dekunskaper gruppen.
utbildasi förtaget. Deintroducerasdå teknikviktig roll,mycket avnyen

i produktionenutrustningenanvändaochmaskinenleverantörer attgenom
för kun-sedanDe harproduktionsteknikema.medtillsammans attansvar

tekniskchefer ochAttitill andra arbetarnaöverförs deskaperna gruppen.
dot-oftare i japanskaförekommersina medarbetare,undervisarpersonal

där. Det hari inhemska företagNordamerikai eller änterföretag Europa
teknikförändringen. Närsnabbai och med denviktigareblivit allt en ny

undervisaromorganiseras,produktionssystemdåinförs, ellerprodukt ett
viktigt dearbetarna. Detarbetsstudieexpertemaochingenjörema attanses

för sigföretaget ochförnyheternaförstår konsekvensernaanställda av
ofta underleverantörer.inbegriperUtbildningensjälv. även

börjaton-the-job-träningeninternatraditionellatid har denPå senare
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med utbildning, eftersom produktionssystemen ochkompletteras extern
Seminarier konferenser för utbytetekniken blivit alltmer komplexa. och av

skickas delta-information och ledarkurser blir allt vanligare. De som som
vidarebefordra informationen sina arbetsplatser efteråt.förväntasgare,

förfinns korrespondenskurserDet dessutom väl utbyggtett system stu-av
dier utanför arbetstid.

polariserad. Anställda i hjärtatDen japanska modellen mycketär av
sinerhåller och mycket utbildning, i och med anställ-produktionen god

fårinte under sådana anställningsvillkor ochningstrygghet. Andra arbetar
tillfälle till utbildning.heller inte lika mycket

6.8.3 Australien

iarbetslivet två förändringar särskild betydelse dettadet australiska harI av
åren65. yrkesklassiñce-genomförtssammanhang de Den rörsenaste ena

lagstiftningpå arbetsmarknaden och den andraringen i avtalen rör omen
arbetslivet.utbildning i

påför nå kollektivavtal och löneavtalDet australiska systemet att
iskiljer sig radikalt från det svenska. Lönema bestämsarbetsmarknaden

industrial Relations Commis-utslag i lönedomstol, Thehög grad genom
nivå. Domstolsutslagetsion, finns både på federal och delstatligsom

anställningvillkor. huvudsakThe Award, reglerar både löner och andra I
funnitsPå australiensiska arbetsmarknaden har dettillämpas tidlön. den en

arbetsklassiñkationer. motsvarigheten till Metall-VF-mångfald Inom t.ex.
klassifikationer.Australien omfattande avtalet drygt 300 olikaområdet i

olika fackligomfattande uppdelningen i olika kategorier anställda medDen
både australiensiska arbets-tillhörighet, underkastade olika avtal, har av

utvecklingföreträdare uppfattas hinder förgivare och fackliga ett avsom
kunskapsrikt arbetsliv för utvecklingen kvali-och ävenett av en mermer

ficerad industristruktur.
förändringar i skedde under slutetNågra avgörande denna struktur av

sammanfattas1980-talet början 1990-talet. förändringar kanoch Dessaav
för fackligai dels förändrad struktur rekrytering medlemmar denen av

förändringsidan dels avtalens arbetsklassifikationer. Arbetsgrup-och en av
nivåer på industrisidanperingama inom avtalen har reducerats till tolv och

yrkesområden. innehåller alltsåinskränkts till breda Totalt avtalettre sett
olika arbetsklassificeringar. nivåerna omfattarpå industrisidan 36 De tolv

från minst kvalificerade till ungefäralla arbetstagare det arbetet arbe-upp
mellanschefsnivå. nivåindelningSamma gäller för hela arbetsmark-ten

för offentliganaden, dvs servicesektom och den sektorn.även
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förbättraFör kompetensen i den autstraliensiska arbetskraften ochatt
därigenom öka både produktivitet och konkurrenskraft i den australiensiska

arbetslivet66.industrin infördes år 1990 lag utbildningsgaranti ien om
lagstiftningDenna innebär arbetsgivare i Australien skall användaatt en

viss minimisumma på strukturerad utbildning varje år förstamed denstart
juli 1990. Framförallt skall lagen förmå de arbetsgivare idag läggersom
lite eller ingenting på strukturerad utbildning arbetsgivaredet. Degöraatt

har viss lönekostnadsnivå 200000 australiensiska 1991,över dollarsom en
miljon vilketkr. uppräknas med index skall använda motsvarandeca en

% lönesumman1 på strukturerat utbildning åren 199091 ökningmedav en
till % åren 1992931,5 och därefter. Arbetsgivare investerarredansom

den miniminivån kommer inte påverkas.över Lagen gäller både offent-att
lig och privat sektor.

Arbetsgivarna får använda den krävda minimisumman beroende sina
behov inom för lagens definition utbildning. Vissa undantag med-ramen av

Arbetsgivare inte lägger den begärda utbildning skallges. som summan
betala avgift motsvarande mellanskillnaden mellan lagen nivå och deen
faktiska utbildningskostnadema. Avgiften går till regeringen eftersom
avdrag för administrativa kostnader skall använda för finan-attpengarna
siera utbildning i näringslivet.

De utgifter kan avräknas minimikraven alla de kost-utgörsmotsom av
nader direkt kopplade till utbildningär i arbetet eller utanför arbetetsom
vilken strukturerad förär anställningsrelaterad kunskap och kompe-att ge
tens.

Arbetsgivarna skall själv utvärdera hur de uppfyllt lagen krav. De skall
årlig redovisninggöra utbildningsutgiftema i vad i praktiken ären av som

del företagets årsredovisning. Om de inte fyllt dem skall de etten av avge
yttrande till Skattemyndigheten efter bokslutsåret. Skattemyndigheten

lagen67.administrerar
Dessa två förändringar samverkar för närvarande. Anpassningen denav

avtalsstrukturen till arbetslivet innebär omförhandlingar inom allanya
verksamheter. Nya definitioner arbetsområden kunskapsområdenochav

både betala föroch behov utbildning. de lokala diskus-sätt Iattger nya
sionerna på varje arbetsplats lyfts utbildningsfrågoma fram på sättett som
inte skedde tidigare i autstraliensisk industri allmänhet.i Erfarenheterna
från många företag och förvaltningar deni Australien i dag internaär att
planeringen arbetsplatsorienterad utbildning och anpassningen tillav en ny
avtalsstruktur har tilllett positiv utveckling arbete, arbetsorganisationen av

ochoch produktivitet i vissa företag förvaltningar medan andra passiv
sig. Någon generell utvärdering dessa förändringar har inteanpassat av

gjorts ännu.
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7. Parter och partier om

kompetensutveckling

7.1 Inledning

politiskaDe partierna och arbetsmarknaden förslaghar till hurparterna
kompetensutveckling i arbetslivet skall kunna stimuleras, någonoch iäven
mån förslag ñnansieringsproblemenhur skall lösas. kapitelDetta redo-om
visar idéer diskuterats bland partieroch och översiktär överpartersom en
debattläget redovisning bestämda ståndpunkter.än Inled-snarare en av
ningsvis beskrivs förslag AMS styrelse överlämnat till regeringen.ett som
Arbetsmarknadens representerade i AMS styrelse, iär harparter, som
huvudsak enhälligt ställt sig bakom förslaget.

7.2 Arbetsmarknadsstyrelsen AMS

AMS styrelse överlämnade i januari 1990 förslag till regeringenett om
ekonomisk stimulans till företag genomför kompetenshöjande utbild-som
ning.

l Syftet de anställda bättre förutsättningar klara strukturom-att attvar ge
f vandling i näringslivet. Utbildningen skulle riktas i första hand till anställda

med föråldrade bristfälligaeller kunskaper och gälla utbildning till en ny
och bredare basnivå. Yrkesinriktade utbildningsmoment skulle få ingå,

inte dominera. Utbildningsinsatsen skulle omfatta minst 80 timmarmen per
anställd och högst 920 timmar. Stimulansen skulle i form avdragettges av
på arbetsgivaravgiften med 50 % utbildningskostnadema, dock högstav
50 000 kronor anställd.per,

Utbildningsinsatsema skulle utgå från inventering företagensen avv
kompetensbehov och personalens behov kompetenshöjning. Invente-av
ringen skulle redovisa behoven och reletera dem till personalens yrkeskun-
skaper. Såväl inventeringen uttagningen deltagare skulle ske isom av sam-
verkan mellan på arbetsplatsen, enligt principerna i utvecklings-parterna

,E avtalet. För få ekonomiskt stöd skulle komma överensatt parterna om en
utvecklingsplan skulle godkännas arbetsfönnedlingen, ocksåsom av som
föreslogs få huvudansvaret för information rådgivningoch utbildnings-om
insatsen.



Arbetsmarknadens7.3 parter.

LOLandsorganisationen7.3.1

redovisarförslagöverväganden ochPersonalutbildningsinI rapport -
personalutbildning, dels kart-dokumentation nuvarandeLO dels enaven

också för-finnsframtida utbildningsbehov. Därochläggning nuvarandeav
insatser.finansiera nödvändigaochför täcka behovenåtgärderslag attom

individen skallpersonalutbildning förLO attmenar
i anställningentrygghetge-

arbetsuppgifterutvecklandesjälvständiga ochmöjlighet tillge-
utbildninggrundläggandegodbidra till att ge-

integreradeutveckling baskunskaperdärförförslag behandlasLOsI av
utbildningsinsatser. Personalut-företagsinriktadedirektmed övriga mer

anställningstiden.helaunderbildning skall ges
uppfylla målentilldel bidraskall för samhälletsPersonalutbildning att

nämligenpolitiken,ekonomiskamed den
sysselsättningfull-
ekonomisk tillväxt.hög-

fördelningmöjligheter till jämnutbildningsnivåjämnhög ochEn ger
konkurrensfördelarbalans ochlevnadsstandarden, regional gentemotav

världen.övrigaden
tillarbetslivet skall bidraisyfte denPersonalutbildningens är att en

service.effektiv produktion eller

målutgår från dessaFörslagen
yrkeskompeten-förnyelsetill viss årligskall haAlla löntagare rätt av-

skallpersonalutbildningpersonalutbildning. Dennaformi vara ensen av
skallUtbildningenår.två veckorrättighet och omfatta minstindividuell per

böryrkeskompetensentill förnyelseårsskiftet. Rättenkunna över avsparas
centralt avtal.regleras genom

igymnasiekompetensochellergrundskole-saknarDe löntagare som-
tillsamhällskunskap böroch rättmatematik, engelskasvenska,ämnena ges

anställningsför-förlustarbetstid ochkunskap påinhämta sådan utan avatt
delför dennaarbetslivet harsamhället ochmåner. Både ett per-avansvar

sonalutbildningen.
likabidra medsamhälletbasutbildningen börfinansieringenTill av

skolan.obligatoriskai denungdomari dagmycket satsasresurser som
Övriga föreslåsarbetsgivaravgift. Resursemaskallkostnader uttas som en

stiftelse.centralförvaltas enav



Utbildningen skall genomföras uppdragsutbildning. För basut-som
bildning skall arbetsgivaren för den studerandesersättas utbildnings-
kostnader och lön. När det gäller basutbildningen innebär LOs förslag att
det krävs lagstiftning.

LOs kongressrapport Det utvecklande arbetet utvidgar perspektivet
till arbetssituationen i och möjligheterna till inflytande. Arbetslivetsstort
förändring beror kollektivets insatser i facket, i arbetslaget och i yrkes-

individen och hanshennes behov utveckling hargruppen, men av en cen-
tral plats.

Rapporten formulerar fyra strategier
Utbytet och bördoma i arbetslivet skall fördelas rättvist.-
Var och skall ha rättighet till utbildning och skall ha valfrihet ien-
arbetstider.
Utveckling bör leda till lika arbeten och bra likaoch lön mellanmer-
arbetare och tjänstemän, och kvinnor.män
Vinster förmögenheteroch skall fördelas rättvist nationell nivå.-

Vissa ändringar föreslås i arbetsrätten, huvudlinjen arbetslivetär attmen
inte kan detaljregleras. föreslåsI stället individuell utveckling och infly-att
tande skall grunden för arbetsliv. Det skall fåett rättnyttvara attvara en
utbildning för befattningsutveckling och ökad lön fåoch medverka i för-att
ändringsarbete, har betydelse för arbetsvillkoren och få arbeta isom att ett
arbetslag. Krav på mångkunnighet kombineras med krav på förändringar

arbetets organisation, bl.a. arbetsuppgifter befogenheteroch försattav
nedåt i organisationen.

förslagenI utbildning stårrör fast vid LOs tidigare stånd-rapportensom
punkt. Alla skall ha till baskunskaperrätt motsvarande gymnasienivå i
svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Ersättning skall täcka
inkomstbortfall.

Personalutbildningen skall rättighet, utredningen tvek-ärvara en men
till den skall ha bestämd tid, två veckor år.att I stället före-t.ex.sam en per

slår procentandel företagens lönesummaatt till arbets-avsättsman en av
platsfonder skall föranvändas förbättra arbetsorganisationen,attsom
arbetsmiljön och utbildningen. Dessa bör kopplas till arbetslivsfonden.

Fonderna skall byggas avsättningar på två-fem procentupp genom av
lönesumman, och de finansieraskall personalutbildning, där parterna

fattar beslut hur de skall användas. Besluten skall föregåsgemensamt om
inventeringar de anställdas behov, genomförda den lokala fackligaav av av

organisationen, och förhandling hur skall användas.av en om resurserna
Medlen skall bara kunna användas är överens.parternaom

Yrkesutbildningen skall bred så rörligheten arbetsmarknadenattvara
främjas och individens valfrihet ökar.
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Onödi-öka.långtidsutbildadeantaletochminskaYrkesmonopolen bör
ochelektrikerförTillträdeskravmotverkas.skall t.ex.tillträdeskravga

legitimationskrav ärmånganödvändiga,läkarechaufförer är mensamt
motarbetas.onödiga och bör

utanför delokaliserasochutbyggd,bliföreslåsHögskoleutbildningen
priori-börutbildningentekniskaDenuniversitetsortema.nuvarande stora

teras.
arbetet.utvecklandeDet1991våren rapportenLO-kongressen antog
kongres-kraftigtbetonades närpersonalutbildningochlärandeBehovet av

framnåsvårigheternahänvisning tillMed attbehandlade rapporten.sen
allasfrågankrävde kongressenpersonalutbildning attavtal omtill m.m,om

lagstiftningsvägen.lösasskallkompetensutvecklingtillrätt

TC 0Centralorganisation7.3.2 Tjänstemännens

kun-förstrategierFackliga1989,år ettTCO-kongresseninförI rapporten
1990-1993,kongressperiodenföriarbetslivskapsrikt programmetsamt

framtidaavseendeståndpunkterochkravtjänstemarmarörelsensformuleras
arbetslivet.kompetensutveckling i

nödvändigt förkompetensutveckling är att ut-betonarRapporten att
kunskaps-detförhindraförocksåkonkurrenskraften attattveckla men

olika löntagar-inomochmellanklyftorarbetslivet skaparintensiva nya
grupper.

arbetsorganisationen. Enarbetslivetibas ärKunskapsutvecklingens
ocksåutvecklarochenskildedenutvecklararbetsorganisation enlärande

måsteYrkesrollemakompetens.olikamedmänniskormellansamverkan
det kun-utbildning. Ibredaretill kravledervilketinnehåll,få vidgatett

fles-kvalificering deökadgenerelltbehövsarbetslivetskapsintensiva aven
yrken.ta

dagligai denmöjligheternapådeltilli arbetet berorutvecklingEn stor
arbetsorga-ochverksamhetenförändringarverksamheten samt av

personalutbildningtillförasocksåmåstekunskapernisation. Men genom
personalutvecklingsinsatser.eller andra

börutestängningochgränserbehörighetskrav snävapå ärTCOs attsyn
undvikas. Kra-arbetsorganisation börhierarkisksplittrad ochEnundvikas.

arbets-grupporienteratförtalararbetsorganisationeniflexibilitet ettpåven
hierarkier.minskadeochsätt

utbildningssys-på helasatsningoffensivkrävsdetTCO att enmenar
ochungdomarbåde fleroch rekryteramåsteHögskolan växa entemet . studiemedel.förbättradelyckas krävsFörvuxenstuderande.andelökad att
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För alla skall nödvändiga baskunskaper föreslåratt TCOgaranteras en
vuxenutbildningsrefonn, reella möjligheter till återkommandeny som ger

utbildning inkl. studier på högskolenivå. Detta kräver kraftig satsningen
på vuxenstudiestöd, huvudsakligen via reguljäraattgenom resurserna
skattemedel ökas, via mindreäven höjning vuxenutbildnings-men en av
avgiften. Studiestödet skall täcka inkomstbortfall. Inom tioårsperioden
skall alla ha till denna studiefinansieringrätt för nivåer, denmotsvararsom
obligatoriska ungdomsskolan, dvs gymnasienivå. Stödet skall kunnaäven
utnyttjas för studier på högskolenivå och dem har föråldrade kun-av som
skaper

Baskunskapema i TCO-förslagetär således samhällsansvar. Ansva-ett
för personalutbildningen, inklusive ñnansieringsansvaret,ret vilar däremot

i första hand på arbetsgivarna.
Utveckling i arbetet måste gälla alla anställda. Varje enskild anställd bör

delta i kompetensutvecklanderätt åtgärder,garanteras exempelvis tvåatten
veckor år. innebärDetta emellertid inte nödvändigtvis krav utbild-per
ning utanför arbetsplatsen, betydelsen lärande arbetsorganisationutan av en
framhålls.

Det fackliga inflytandet vid personalutbildning väsentligt och börär
regleras i avtal, utveckling personalutbildningen kräver ocksåmen en av
lagstiftning. Staten måste skaffa sig instrument för påverka nivå, inne-att
håll och fördelning personalutbildningen. Det måste också garantierav ges
för de anställda på små och medelstora arbetsplatseratt också får utbild-
ning.

De anställdas behov skall utgångspunkt för fördelningsinsat-tas som
Detta förutsätter inventeringar och analys utvecklingsbehov ochserna. av

dessa relateras till arbetsplatsens framtidsutsikteratt och verksamhetens
mål.

TCO-kongressen år 1989 beslutade, i enlighet med motion frånen
Svenska Industritjänstemannaförbundet SIF, TCO-styrelsen iatt ge upp-
drag verka för samhällsstöd införs för stimulera till investeringaratt att att
i personalutbildning. Arbetsgivama bör, enligt TCO, ha huvudansvaret för
finansieringen personalutbildningen. Det emellertid i högär gradav ett
samhällsintresse sådan utbildning blir och därför det önskvärt medatt ärav
stimulansåtgärder från samhällets sida.

TCO kompetenshöjning skall prioriteras också inom arbets-attmenar
marknadspolitiken. Arbetsmarknadsutbildningen måste i ökad utsträckning
inriktas olika tjänstemannayrken. Dagens begränsningar förmot kunnaatt
studera på högskolenivå bör slopas. Samtidigt bör också möjligheterna att
kunna studera inom det reguljära utbildningsväsendet öka.

Högskolans forskningsorganisation strategisk för kunskapsupp-är
byggnad och kunskapsspridning. Högskolans kontaktytor med arbetslivet
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fåkunskapsutvecklingorganisationemasde fackligamåste vidagas och
nödvän-regionala högskolornaförstärkning de ärstöd samhället. En avav

dig.

SACOentralorganistionAkademikers C7.3.3 Sveriges

efter denkompetensökningförsärskilda insatsermedel tillNär avsattes
formu-den statliga sektornkommunala ochför denavtalsrörelsensenaste

kompetensutveckling ochnågra punkteroch SACO-Klerade SACO-S om
fackligt arbete.

utföramöjligheteröka arbetstagarnasKompetensutveckling skall att
främjaochför förändringarberedskapeneffektivt, ökaarbetet per-

efterSACO-organisationen börlokala strävasonalförsörjningen. Den att
frånutgångspunktmedkompetensfördjupa medlemmarnasbredda och var

arbetsuppgifter.möjliga framtidafaktiska elleroch ens
skräddarsydda lös-behovförvaltning harVarje myndighet och av

generellockså utvecklingsbehovmedlemmarna harningar, natur,avmen
t.ex.

verksamhetsområdetinom detutbildning i nyheter egna-
resultatuppföljningi mälstyming ochutbildning-

genomförsutvecklingssamtaliutbildning hur ett-
försöksverksamhetprojekt ocharbeta istudiecirklar hur det är attom-

projektarbetemed
presentationsteknikutbildning i-

breddar denfördjupar ellerspecialistutbildningchefs- och egnasom-
professionen

arbetsledarträffgenomförutbildning i hur man en-
fackområdetinomspråk detutbildning i utländska egna-

får lokaladekompetensutvecklingspengamamedfackliga arbetetI det
och kom-fortbildnings-analyseraSACO-organisationema rådet att

tillsammansprioritera bland behoven,petensutvecklingsbehov. Att samt att
planprioriteringar ochbehov och göraarbetsgivaren diskuteramed att en

fackligaviktigt. lokalautveckling, Deför SACO-gruppemas orga-anses
skallför utvecklingsarbetetför planering hurnisationerna genom-ansvarar

föras.
uppfattning kompe-äravtaletI attatt parternas gemensammaanges

Arbetsgivareninvestering i verksamheten.tensutveckling skall ses som en
kompetensutvecklingför de anställdasförutsättningar skapasför attsvarar

anställdaoch debehov. De lokalautifrån verksamhetens parterna ansvarar
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för de insatser för kompetensutveckling, kommer verksam-att görs,som
heten till godo.

Medlemmarnas grundutbildning angelägen fråga förär SACO.en
Fortbildning och vidareutbildning viktigt komplement,är skallett som
bygga vidare på grundutbildningens plattform. SACO högskolor-attanser

bör byggas och erbjuda fortbildning och vidareutbildning. Den börutna
erbjudas formi påbyggnadslinjer, enstaka kurser och uppdragsutbild-av
ning.

På den privata sidan har SACO, framför allt inom Civilingenjörsförbun-
det, gjort del principuttalanden. Individen har huvudansvar företten att
urskilja sina och företagets kunskapsbehov och bidra till dessa täcks.att
Arbetsgivarens roll tillsammansär med civilingenjörema mötaatt
individens företagetsoch behov fortbildning och vidareutbildning.av
Utveckling chefer och företagsledning synnerligen viktiga frågor.ärav

I uttalande med Verkstadsföreningen efterutbildningett gemensamt om
och kompetensutveckling inom Verkstadsindustrin framförs tydligtmycket
hur viktigt det bådemed kvalificeradär grundutbildning, efterutbildning
och kompetensutveckling. Det påtalas emellertid också arbetsinnehålletatt
måste utvecklas med krav på ökad kompetens, befogenheter.ochansvar

Tidningen Civilingenjören arbetsorganisationen, individensattanger
företagetsoch behov nyckelfaktorer för kompetensutveckling.är

7.3.4 Svenska Arbetsgivareföreningen SAF

SAF har i Kompetensutveckling för lönsamhet på 90-talet formulerat
några principiella ståndpunkter kompetensutveckling. Till börjanom en
konstateras kompetens mycket kunskaper och fär-är änatt t.ex.mer anger
digheter, kontakter, erfarenheter, värderingar, förmåga till samordning och
ledarskap.

Grundläggande kunskaper får medborgarna i skolan. Grundskola, gym-
nasieskola, högskola, universitet och Komvux sköter kunskapsleveranser-
na. Samhället har alltså huvudansvaret för detta.

Kompetensen utvecklas arbetsplatsen, den anställde tillsammansnär
med andra använder sina kunskaper och erfarenheter för klara jobbetatt
och utveckla arbetsuppgiften. Kompetensutveckling, slutligen, ak-är
tiviteter hjälper medarbetare och arbetsgrupper använda sina kun-attsom
skaper, erfarenheter och sin kreativitet.

Kompetensutveckling lönar sig. investeringDet ofta har denär en som
kortaste payoff-tiden investeringar.alla Den skall företagetsstyrasav av
mål affärsidéoch och företagets behov vilka aktiviteterinvesteringaravgör
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bragenomföras. exempel på insatser, harSAFbehöver gettsomgersom
introduktion, arbetsgrupp-företag, arbetsrotation,resultat inom olika t.ex.

utvecklingssamtal och karriärvägar för alla. Företagensträffar, uppmanas
kartlägga behovendiskutera kompetensutveckling,i ledningen attatt av

hand-lönsamheten,vilka aktiviteter bäst ökarkompetens och göraattsom
anställdas grundutbildninglingsprogram påverka blivandesamt att genom

aktiva skolkontakter.
intematio-på kompetensutvecklingSom för att satsaargument anges

viktenförändrade värderingar och kravungdomensnell konkurrens, samt
kompetensutveckling40 år. SAFpå medarbetarna överatt satsa serav mer

stimulera doldaför chefen, upptäcka ochviktig fråga kansomsom en
hos medarbetarna.resurser

fördel-fel personalutbildningSAF det heltäratt att som enseanser
dåoch måsteKompetensutveckling kostarningspolitisk fråga. pengar,

följa medVarje individ har ocksåockså något tillbaka. ett eget attansvarge
sitti utvecklingen inom yrke.

lärandemålsättning för inspirera företagen skapaSAFEn är attatt en
arbetsformer inom företagetalltså hittaorganisation. Det gäller att somnya

påmöjlighet utvecklas i vardagen. Kraven kompetens-varje anställd attger
utveckling kunskapavläming gammal kunskap ochförnyelse av nyav-

utbildning, SAF. stället krävsinte tillgodoses med traditionell Ikan menar-
metoder för skapa nöd-arbetsorganisationer, ledarskap och attnytt nyanya

skriftserien Kompetens 2000 redo-vändig kunskap och föra den vidare. I
arbetsformer.praktiska tillvisas dagens kunskapsläge och ansatser nya

arbetsgivarverk SAV7.3.5 Statens

myndigheter, och bolag krä-utvecklingen statliga verkFömyelsen och av
påblyrkeskunnande. Detta berorändrad kompetens och annatett aenver

befolkningsutvecklingomvärldsfaktorer, t ex-
inriktning från myndighetskulturstatsförvaltningens ändrade-

marknadsanpassning följdtill service- och avsom en
värderingsförskjutningar och
resursbegränsningar-

Arbetsgivarverket anser
organisationens till verksamhetenförmågan kompetensatt att anpassa
fömyelsen inom statsförvaltningen. Genomstrategisk betydelse förär av

förändringar.effektiviteten beredskapen förkompetensutveckling ökar och
investeringKompetensutveckling viktig och lönsamär en
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varje myndighet, verk och bolag ska arbeta systematiskt sinatt med
kompetenförsörjning

kompetensutveckling ska kopplad till verksamhetens krav,att vara
syftadvs den ska till lösa de problem och beakta de möjligheteratt som

framkommer i och resultatanalyserresurs-

uppgift fördet de högsta cheferna aktivt arbetaatt är med kom-atten
petensfrågor

chefer nivåeralla har för bl planeringssamtalatt attansvar a genom
stimulera medarbetare till kompetensutveckling

varje anställd har för sin kompetensutveckling ochatt ett eget ansvar
för denna kommer verksamheten till godoatt

arbetet med utveckla verksamhet och kompetens bör varjeatt att ge
anställd möjlighet påverka sin arbetssituation. Kompetensutvecklingatt
skall integreras i det dagliga arbetet. Därigenom förutsättningarnaökas
för individensverksamhetens och krav på utveckling sammanfalleratt

arbetsorganisation, arbetsformer, beslutsnivåer, lednings- ochatt sam-
arbetsfonner, introduktion, tekniska hjälpmedel måste uppmärksam-m m

kompetensutvecklingsinsatser planerasnärmas

arbetsorganisation stimulerar till lärande viktig för-att ären som en
utsättning för kompetensutveckling. Planering åtgärderoch för kompetens-
utveckling således individerhandlar både och organisationen i dessom om
helhet

Genom avtal har under de åren för-avsevärda försenaste avsattsresurser
nyelse, trygghet och kompetensutveckling på statliga Sam-arbetsplatser.

sig miljarddet drygt kronor.rörmantaget om en
Således har 350 miljonerna till fömyelsefondende syfte attca som

utveckla arbetsbetingelsema för statliga arbetstagare blgenom a

-utvidgning de anställdas arbetsuppgifter, befogenheterochav ansvar
utvecklade samarbetsformer inom och mellan myndigheter samt nya-
arbetsformer.



Även förebyggande arbete stödtrygghetsstifelsensi nybildadeden ges
insat-400 miljoner tillSammanlagt harkompetensutveckling.till avsattsca

individkompetens och därmed bätt-ökadför utbildningbl som ger enser a
få anställning.för övertalig personalförutsättningar att nyre

300 mil-kompetensutvecklingsinsatser på arbetsplatsernaFör avsattes
möjlighetska haför 1989-90 för alla arbetstagareramavtaletjoner i att

exempelpersonalutveckling varje år. Somformi någondeltaatt av
arbetsrotatioon, utby-utbildning, studiecirklar,personalutveckling nämns

skasärskilt utvecklingsinsatsemaframhållstestjänstgöring etc. Det att
dagliga verksamheten.integreras i den

inten-kompetensutvecklingsarbetet haroch det lokalaBåde det centrala
arbetsgivarforum åtägnadesåren. Blsifierats under de senaste senastea

konferensrubrikenperspektiv underkompetensfrågoma brettettur

skaffa

utvecklaKOMPETENS 90

använda

på arbets-praktiskt handlandeinspirera till aktivt ochSyftet uteatt ettvar
platserna.

iutvecklingsarbeteocksåstatliga avtalspartema harDe gemensamtett
individan-arbetsorganisation,Kompetensutveckling, ändradfrågor.dessa

medbestämmandei försöksverksamhet med ökatnyckelordär somensvar
EM-verksamhet EMvissa myndigheter. Detsamma gäller denbedrivs vid

hittillspågår ochEffektivitet och Medbestämmandestår för somsom
samverkansprojekt.i seminarier100-tal myndigheter ochengagerat ett

avtalsåtaganden.verksamhet byggerBåda dessa slag av
treårsbudgeti medför kompetensförsörjning sambandAtt planera är

kompetensutvecklingenaktiviteter, därför ärtyptemat enen annan av
huvudfråga.

kompetensutveckling försök med högresatsning på detEn speciell är
från nämndamastemivå, finansieras deförvaltningsutbildning ovansom

kompetensutvecklingsmedlen.



Kommunförbundet7.3 Svenska

KommunförbundetarbetsplatsenDen goda pekarkampanjI sin stora om
förhållandet där-individen,arbetsuppgiften tillpå bör attutanatt anpassas

utveck-tillfredsställa människans behovstatiskt. skallför blir Arbetet attav
arbetsuppgif-låterPå goda arbetsplatsenmed uppgiften. denlas och växa

villkorsammanfattandesin förmåga. Ettockså människor använda helaten
finnas arbets-således det skallför arbetsplatsenden goda är att storen

organisatorisk frihet.
förinte minst kompe-chefen nyckelroll,Arbetsledaren och ges en

utvecklasVerksamheten skallmedarbetarna.tensutvecklingen bland
både påinnebärmänniskorna i den utvecklas. Detta att taatt varagenom

kompetensbrister.tillgodose eventuelladold ochkompetens att
till-kompetensutvecklingen utveckla vardagensviktig delEn är attav

problemlösning,fler. Målstyming,skapafällen för inlärning och att men-
möjligamästare-lärling-relationerökade kontakter,torskap, anges som

vägar
för idéerbehövs inte minstuppvärderas. DenErfarenhet bör att nya

förslag.till praktiskt användbaraskall kunna omsättas
anställde vissflera mål. kan denUtbildningsinsatser kan ha Den ge en

eller väntad situa-redan uppkommenförbestämd kompetens mötaatt en
verksamheten. Kom-förändringarför klara beslutadetion eller störreatt av

finns iemellertid också på den kompetensmunförbundet pekar att som
effektivitet.kvalitet och För-tillvara för höjamåsteverksamheten tas att

personalanvänderockså kommunernarekommenderarbundet att egen som
utbildare.

kring arbetetskampanjen diskussioneriviktiga byggstenarAndra är
sjukfrånvaroochpersonalekonomiska bokslutlönebildning,organisation,

rehabilitering,och

Landstingsförbundet7.3 7
.

Kommunal-SvenskaKommunförbundet,liksomLandstingsförbundet har
avtal kompe-skrivit underSACO-Karbetareförbundet, KTK ettsamt om

slås fast de anställdasavtaletKOMPETENS 90. Itensutveckling att, för-verksamhetensi takt medupprätthållas och utvecklasmåstekompetens
främjasinflytandedelaktighet ocharbetsorganisationen skalländringar. Via
möjlig-Kompetensutveckling ökar arbetstagarnasför samtliga anställda.

förändringar ochförberedskapeneffektivt, ökarutföra arbetetheter att
främjar personalförsörjningen
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branschmaterialet Arbetsmiljö, rehabilitering,Det partsgemensamma
sjukfrånvaro inom landstingssektom också arbetsorganisation ochtar upp
kompetenshöjande insatser, bl.a. utbildning. Dessa kompetenshöjande

i arbetsrotation, fortbildning vida-insatser i fonn lärande vardagen, ochav
till arbets-reutbildning, kopplade verksamhetens behov, ökaär sättett att

insatser kombineras förändringar itillfredsställelsen. Dessa kan med
arbetsorganisation för möjligheten ioch arbetssätt öka lära arbe-att att nytt

yrkesrollema. Utbildning information integre-vidga och börochtet vara
driva utvecklingsprojekti verksamheten. Att kanrade delar sättettvara

medvetenhet och kunskap.ökaatt
Personalidé år 2000 behandlas olika möj-handlingsprogrammetI mot

förändra, förbättra utveckla verksamhet och personalensligheter ochatt
i finns inom vården.med de redan dag Decentra-kompetens resurser som

flexibelt möjligheter pålisering arbetssätt skall denoch att tage vara
arbetsuppgifter ochoch yrkeskunskaper. Byteanställdes kompetens av

utvecklingsarbete. Arbets-skall kunna användas del iarbetsplats ettsom en
för både verksamhet ochnyckelroll med utvecklaledaren har attansvaren

Årliga ligga till för individuellapersonalsamtal skall grund denpersonal.
kompetensutvecklingen.

individens utgångspunkterBåde verksamhetens och behov skall vara
kompetensutvecklingsinsatser. Kompetensutveckling skall det lät-för göra

mellan olika befattningshavares revir.sudda gränsernauttare att
Landstingsförbundets år 1991 behandlades motionPå kongress en om

personalpolitik i fömyelse. betonas bl.a. betydelsen kompetens-I svaret av
frågorutveckling kompetensutveckling integrerade i denoch äratt stra-om

förtegiska ledningen. Grunden kompetensutveckling vardagsinlärande,är
innebär kompetensutveckling inte kvantifierasvilket i sin enkelt kanatttur

timmar.i dagar eller
utveckling särskilt. Kvalitetscirklar bör fin-Arbetsgruppens poängteras

rutinerpå arbetsenheter. Arbetsplatsmöte, där arbetsmetoder ochallanas
utvecklas med personalen.utarbetas och gemensamt

partierPolitiska7.4

Socialdemokratiska arbetarepartiet7.4.1 SAP

utvecklingen Sverigehindra i går två tredjedelssamhälleFör att att mot ett
i utbildningmåste skillnader hälsa, och boende utjämnas.

Arbetslivets möjligheter till utveckling varierar mycket, skriver SAP
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i 90-talsprogran1met. Att förändra och utveckla arbetets villkor därförär
uppgift uppgiftenstorlek avskaffa den materiellaatten av samma som

nöden.
Taylorismens epok går sitt hävdarslut, SAP. Nu krävs det mång-mot

sidigare kunskaper och varierande arbetsuppgifter. Människors vilja läraatt
sig saker inte tillvara tillräckligt i dag. De får därför inte utnyttjatasnya
hela sin förmåga. Detta innebär i sin produktionen blir lägre vadäntur att
den hade kunnat vara.

förbättradEn utbildning viktigastede instrumenten förär ett attav ge
den enskilde löntagaren makt sin situation i arbetslivet.över Demer som
har kortare utbildning nio år skall erbjudas gymnasiekompetensän i sven-
ska, matematik, samhällskunskap och engelska. Detta gäller också ungdo-

med kort gymnasieutbildning. Tillgängligheten till högre utbildningmar
bör förbättras. Linjerna i gymnasiet bör bredare kompetens.ge en

Utbildningen i arbetslivet fördelas ojämnt. Skillnaderna mellan grupper
måste därför minska. Arbetsmarknadens bör sluta avtal generellparter om

till personalutbildningrätt för de anställda. De arbetar på mindresom
arbetsplatser måste få möjlighet till utbilning. Inom fem år bör alla anställ-
da ha till fem dagars betaldrätt personalutbildning.

Arbetsrätten på 90-talet innehåller förslag till utvecklingslinjer från
SAPs fackföreningsrörelsensoch översynsgrupp. Rapportengemensamma
har behandlats SAPs partistyrelse och överlämnats till SAP-kongressenav
1990. Rapporten utgår från välfärdsperspektiv, bygger på allaett attsom
verksamheter skall på märmiskors kunskaper, hand-ta vara engagemang,
lingskraft fönnågaoch lära. Förslagen gäller både förändringar iatt nuva-
rande arbetsrätt och anpassning till arbetslivets utveckling ochen en
utvidgning medbestämmandet.av

Rapporten utgår från arbetsgivaren skall ha tydligt föratt ett ansvar
utvecklingsarbetet på varje arbetsplats. De anställda och deras fackliga
organisationer bör emellertid samtidigt bättre möjligheter akti-attges vara

De enskilda anställda bör möjligheter medverka,större dennärattva. ges
arbetssituationen utformas. Generella krav bör utvecklas för planeringegna

och utveckling alla arbetsplatser och bör kompletteras med mycket tyd-
liga incitament. Det måste också finnas stödjer aktiva insatserresurser, som
från de anställdas sida, regelmässigt i företagavsätts ocht.ex. att pengar
förvaltningar för förändringsverksamhet på arbetsplatserna. Det ocksåkan
gälla tid för såväl utbildning utvecklingsarbete i löpande produktion.som

Huvuddelen de anställdas kompetensutveckling föreslås delav vara en
arbetet, antingen formell utbildning eller lärande i arbetet. Varav som som

och skall i anställningen ha individuell till utbildning i förrätt och arbe-en
Den enskilde, fack och arbetsgivare skall utbildnings-tet. överensvara om

behov och vad skall betraktas utbildning. Om facket och densom som
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deuppfyllererbjudit intearbetsgivarenutbildningdenanställde attanser
ellerinterntkomplettering,krävaanställdehar den rättgällande kraven, att

externt.
inven-årligen haskallföretagsledning attgemensamtFack och ansvar

förbudgetochplanframutbildning,behovanställdasden ta enentera av
utbild-lösningnåinte kansjälvapersonalutbildning. Om avparterna en

lagstiftning.börstatsmakterna överväganingsbehovet rapporten attanser
omfattning.på utbildningensmåttminstavisstsådan börEn ettange

samlingspartietModerata7.4.2

motionl utbildningsvenskBildtframför Carloch lärarnaskolan attI omen
utbil-vällandetnämligenkrävs,resultatdeåstadkommer attinte engesom
Sve-utbildningsnivåoch görutbildningsvolym attarbetskraft. Dagensdad

jämförelse.internationelliefterhalkafortsättarige kommer attatt en
inter-på högstaliggerså denhöjasiställetkvalitet börUtbildningens att

allatillvarataland,litetmåste,nivå. Sverigenationella somett resursersom
balanskunskap,Denmänniskan.viktigaste ärstår till buds. Den resursen

viktigastesamhälletstill blirbidrarutbildningharmoni godoch en avsom
tillgångar.

m.fl.2. Marknads-Carl BildtmotionidiskuterasRegionalpolitik aven
tillväxtochutvecklingregionalbetydelse förgrundläggandeekonomins

positivt krävsutvecklasskall kunnanäringslivet ett gottFörbetonas. att
kreativite-främjarochmarknadsekonominstärkernäringslivsklimat, som

individer.enskildahosten
utbild-förläggningengeografiskapå denpekarMotionärerna avatt

utvecklings-regionersochförbetydelseningsinstitutioner har ortersstor
fårinte över-regionalpolitiska hänsynende tademöjligheter, attansermen

forskningförinstitutionerSverige måste haviktigare,Kvalitetenhanden. är
Avvärlden.främsta imed dekonkurrerakanutbildning, sammaoch som

vid deutbildningslinjemautökatilltveksammamotionärernaorsak attär
där.forskningsresursemafastadetillliksomhögskolornamindre

iskeutsträckningi ökadmåsteyrkesutbildningenpraktiska sam-Den
anställ-särskiltskall haElevernaoch skola. ettarbetsplatsmellanarbete

handledning-praktiskafår dendär dearbetsplats,ningsförhållande den
undervisningen.teoretiskaför denSkolan svararen.

motion3 vuxenutbildning ochim.fl.HaglundAnn-Cathrine tar uppen
vuxenutbildningenHuvuduppgiften för attpersonalutbildning. varaanges

olika medborgare,mellanutbildningochbildningiskillnaderminskadels
såväl äldreförutbildningsbehov,det upp-tillgodose yngre,dels somsom
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står förändringar i arbetslivet.genom
Kraven kompetens ökar successivt i arbetslivet. Dessa krav kan inte

enbart tillgodoses via Ungdomsskolan med vidarebildning ochävenutan
fortbildning. Den del personalutbildning bör fortsättningsvisär ävensom
anordnas på det varje företagsätt bestämmer. Uppdragsutbildning ärsom
positiv, eftersom den skolan och lärarna kontakt med arbetslivet ochger

möjlighetöppnar skolans undervisning till arbetslivets krav ochatt anpassa
behov.

Arbetslivets villkor kräver basfärdigheter,goda det krävernya men
också bredare kunskaper kulturell, teknisk och naturvetenskaplig karak-av

liksom språkkunskaper.godatär
förstaI hand idet varje individs intresse skaffaär sig den utbildningatt
bäst förutsättningar och önskemål. Det därför detmotsvarar ärsom egna

viktigt möjlighet till fortsattär utbildning finns efter avslutad grundut-att
bildning. Denna utbildning måste ha god kvalitet för den skallatt mot-en

de uppoffringar den enskilde.görssvara som av
måsteDet också finnas utbildning kanske inte så målinriktad,ärsom

den enskilde möjligheter till val efter intressen. vilkenImen som ger egna
utsträckning kan sådan utbildning bedrivas offentligtmed stöd bör emel-
lertid övervägas.

I framtiden kommer det krävas klarläggande gränsdragningenatt av
mellan högskola, komvux, studieförbund, folkbildning och arbets-
marknadsutbildning. Det behövs också bättre samordning mellan olikaen
utbildningsanordnare.

7.4.3 Folkpartiet

motion4Bengt Westerberg m.fl. isäger den offentliga sektorns för-en om
nyelse

Släpp personalen loss iDet mycket hög grad de anställdas moti-är
vation och kompetens tjänstemas kvalitet, service effekti-avgör ochsom
vitet i produktionen tjänster.av

Författarna påpekar också otillräckligt kvalificerad personal ochatt en
hög personalomsättning ofta innebär onödigt höga kostnader. Decentra-en

lisering och delegering förordas.
Motionärerna förordar samarbete och ömsesidigt förtroendeett gott ett

mellan politiker, personal och fack. Politiker bör facketlyssna på i frågor,
påverkar de anställdas arbetsvillkor.som

I motion till riksdagen framför Elver Jonsson m.fl. med anledning av
finansplanen5den reviderade fortbildning och vidareutbildning ochatt
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kompetensutveckling för redan anställd personal i princip bör arbets-vara
givaren Till arbetsgivare med små för personalutbildning,ansvar. resurser
framförallt i små och medelstora företag, skall samhället stödja intern
utbildning.

kommittémotionö folkpartietI vuxenutbildning ochtaren upp vuxen-
studiestöd slår fastoch vuxenutbildningen i framtiden kommerävenatt att
ha betydelse för överbrygga utbildningsklyftor. De äldre intestor att som

fåtthar utbildning i ungdomen eller de ungdomar inte villorkar ellersom
gå vidare till gymnasiet bör beredas goda möjligheter till utbildning som
vuxna.

långsiktigtI perspektiv för folkpartiet fram följande ståndpunkterett
Effektivare metoder nå korttidsutbildade och andra medatt grupper-
särskilt behov vuxenutbildningstora av
Bättre samarbete mellan gymnasieskola och kommunal vuxenut--
bildning
Levande debatt arbetsfördelningen mellan AMU-gruppen,om-
högskola, kommunal ungdomsskola, studieförbund, folkhögskolor
och personalutbildning för åstadkomma effektivtatt ett mer resurs
utnyttjande.
Pedagogisk utveckling i alla delar utbildningssystemet.av-

7.4.4 Centerpartiet

motion7I till riksdagen med anledning propositionen regional-en av om
partimotiongpolitik och i Börje Hörnlund m.fl. utbildningenstaren upp

forskningensoch roll för regional utveckling. Hög utbildning och forskning
kan negativändra utvecklingsprognos för län. småDe högskolornaetten

därför bli flera,bör dels dels få fasta forskningsresurser. småDe högsko-
loma skall utvecklas till regionala utvecklingscentra.

insatser, universitetDe och högskolor gjort studiecentramed lokalasom
inriktade på studerande yrkeserfarenhetäldre med bör utvecklas.

En målmedveten utbyggnad vuxenutbildningen också väsentligärav
för stödja utvecklingen kunskapsintensivt och utvecklingsinriktatatt ettav
näringsliv. Inom många delar landet hämmas positiv näringsutveck-av en
ling brist på arbete, låg utbildningsnivå brist påoch nyckelpersoner medav
särskild kompetens, kvalificerade tekniker, ingenjörer och ekonomer.t.ex.
Ungdomsutbildningen på de små inte tillräcklighar bredd. Deorterna unga
flyttar.

AMU-gruppen, gymnasieskolan, studieförbunden, folkhögskoloma och
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vuxenutbildning i fler-resursområdet bör samverkahögskolorna inom om
fåstödområdena. Folkhögskoloma börinomtalet kommuner störreett

fåvuxenundervisningen och studiecirklama bör bättre ekono-föransvar
föreslår också studiemedelresursområdena.villkor inom Manmiska att

resursområdeskrivna inom A.avskrives för dem ärsom
motion9 regionalpolitikangåendepåpekar iOlof Johansson m.fl. atten

samverkan mellanoch kompetens kräverökade kraven på kunskapde en
lärlings-viktigtutbildningen. Detlokala näringslivet ochdet är att satsa

vidareutbildning.fortbildning ochföretagsförlagd utbildning,utbildning,
distansundervisning,påVuxenutbildningen och högskolorna bör satsa

på gedigna analyser de lokala kun-baserasalla insatser bör avmen
samrådDistansundervisningen bör ske i med lokalaskapsbehoven. vuxen-

möjligt.studieplaner så långt dettaindividuellautbildare och med är
kompetensutveckling.föreslås för företagens Dettasärskilt anslagEtt

till konsultstöd.skall kunna användas
vuxenutbildning konstaterar Larz JohanssonmotionsärskildI omen

10 organiserarpersonalutbildning företagen och bekostarfl. denatt somm.
finns utanförvälutbildade.når redan Dessutomi huvudsak de stora grupper

vuxenutbildningensamhällsstöddaDärför måste denarbetsmarknaden.
omfattande i fortsättningen.ävenvara imotion offentliga sektorn hur vik-Gunnar Björk m.fl. itar uppen om

fort-ha möjligheter tilldecentralisering. Personalen skalltigt meddet är
utveckling bör stimuleras.bildning och personlig

hög-arbetsfördelningen mellan AMU-gruppen,Levande debatt om-
folkhögskolor ochstudieförbund,kommunal ungdomsskola,skola,

effektivareför åstadkommapersonalutbildning ettatt resurs-
utnyttjande.

vuxenutbildningssystemet.-Pedagogisk utveckling i alla delar av

7.4.5 Vänsterpartiet

arbetsmiljöför utvecklande arbete och bättreFacklig kampI materialet
påpekar det oftafrån Partietutgår vänsterpartiet kontrollen arbetet.över att

myndighetensföretagets ellerde anställda störstaärär överens attom
för skall för-huvudfrågan till ochärär resursen vem somvemresurs, men

valta dennaoch styra resurs.
för utvecklandeändrad arbetsorganisation arbe-Målet skapaär ettatt en
arbetsorganisation inne-maktförhållanden. Enändrade ägande- ochte, ny

omfatta frågor utbildningskall ochockså det fackliga arbetetbär att om
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löneform, arbetstakt och bemanning.
Partiet den inlärda hjälplöshet finns hos många anställda.tar upp som

förstärkasDen kan enformiga och utarmande jobb. Detta problem måsteav
kunskapmotverkas med och stärkt motivation börja arbetaatt ett nytten

sätt.
Arbete i viktigt för stimulera lärandeär och utveckling. Detattgrupp

kan också aktuellt med arbetsrotation, sådan åtgärd måstevara men en
kombineras med ökat arbetsinnehäll. För få fungerandeett att en grupp
med arbetsinnehållbrett och sammanhängande arbetsoperationer krävsett

fortbildning.löpande förutsätterDetta utbildningsplan, allaen som ger
imöjlighetanställda utbilda sig. Utbildningen skall bådegälla allmänatt i

grundutbildning och vidareutbildning för vidgade iarbetsuppgifter. l
Vänsterpartiet kräver utbildningsreform, lagstadgar allas tillrätten som
god grundutbildning till kontinuerlig vidareutbildning. Detsamten en

förbättradbehövs vuxenutbildning för underlätta förändrad arbets-atten en
organisation förhindraoch ökade klassklyftor.

arbetsorganisationNy och teknik skall fåbara införas facketsmedny
godkännande. De sociala och demokratiska rättigheterna i arbetslivet skall
prioriteras.

På riksarbetsplatskonferensen 6-7den oktober 1990 arbetsmiljöom an-
påbl.a. krav alla skall ha till minst två veckors personalutbild-rätttogs att

ning år krav på bättre vuxenutbildning för alla med skolgång.kortsamtper

7.4.6 Miljöpartiet

Miljöpartiet motionerhar gäller kompetensutveckling i vidare mening.som
12Claes m.fl.Roxbergh skriver med anledning regeringens folk-av

bildningsproposition
Folkbildningens grundläggande uppgifter människor rikareär att ettge

liv insikter och delaktighet i samhälls- och kulturlivet, förändraattgenom
fördjupasamhället och demokratin, lära kunskaper och färdigheter.att ut

Målet människor aktivt skall idelta samhällets förändring.är Folkbild-att
ningen skall trotsig ifrågasättande.ochvara

miljöpartietI motion, skriver Roxbergh m.fl. med anled-en annan
ning regeringens proposition Växa med kunskaper folkbildningattav
skall administreras så okomplicerat möjligt. Det folkbildningsråd,som som

föreslår,regeringen inte nödvändigt. folkhögskolaVarje skall haanses en
styrelsen med budgetansvar.egen

Miljöpartiet förskola SSV, bör finnas kvar. Dis-att statensanser vuxna,
nårtansutbildning och billig och nödvändig fortbild-ärstora grupper en
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borde inledas,och komvuxSSVsamarbete mellanningsforrn. Visst anser
miljöpartiet.

miljö ochmiljöpartiet medpåtalarsynvinkelallmänUr momentenatt
grundutbildningen,stadier inomallaförbättrasekologi måste utökas och

högskolan.inkl.
motion kommunala närfonderförslås s.k.regionalpolitikI attomen

småskaligtlokalt,uppbyggnadenunderlättaDe skallinrättas. ettav
förmedling riskkapital. Delågräntelån ochrådgivning,näringsliv avgenom
företaget, det skall säljas.närhjälpa anställdaockså kunna överskall taatt

självförsörjningför ökad ochsamarbetemotion lokaltI samma om
miljöpartietsjälvtillit skriver

ha tillgång tillhaskulle kunnasmå företagMånga attnytta av
har iolika slagfysiska änerfarenhet ochmerkunnande, manresurser av

Sådantsamarbete.fåföretaget och det kandet samar-genommanegna
företagarförening-ellerlokala hantverks-denoch drivaskanbete startas av

sådant blirhjälp samarbeteMednärfonden.bank ellerlokal avenen, av en
olika lokaltefterfrågantillgång ochhålla redalättaredet att resurser
till exempelkostnadernaockså sänkaregionen. Man kanoch inom genom

specialverktygutrustning ochlånainköp, och att avgenomgemensamma
förverkstadsskolaockså drivasamarbete kanGenomvarandra. t.ex.man

vidareutbildning, eller driva kur-för personal behöverochungdomar som
högskolan.regionalamed deni samarbeteser

Fotnoter

22.19899030,13,12 och801, UbU198990 Ubmot.
l98990346.198990A83, rskrmot.

30.l98990z27, 17 och198990Ub254, UbUmot.
198990Fi502, A601.mot.

22.13, 12 och19899030,l98990Ub80l, UbUmot.
l98990Ub267, Sf519.mot.

274.346, rskr 284, 325,KrU25,TU27, rskrAUl3, TU25,198990mot.
A118.1989901989902346,rskr

198990 A118.198990346,rskr
Ub336.198990198990l76,rskr

. 198990l35.KU39,198990K504, Prot.mot..
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198889A453.14 mot..





Kompetensutveckling som

utmaning

8.1 Sveriges omvärld kompetensutvecklar

Sveriges situation ekonomi i EGs geografiska periferi, ställer högasom en
jämförbara fördelarkrav i förhållande till andra länder, bl.a. i Europa.

Sverige kommer behöva konkurrera produktiva investeringar medatt om
Ävenländer ligger till den europeiska marknaden.närmare storasom om

integrationen sker mycket snabbt i EGs inre blirmarkand respektive lands
hemmamarknad ändå betydelsefull för utveckling förnyelseoch inom
näringslivet. Alltmer kastas då ljuset på vad produceras i Sverige ochsom
hur det produceras. Många länder har tagit igen det försprång Sverigesom
hade efter andra världskriget förhållandevismed och välutbildaden ung
arbetskraft. fördelenDen bidrog till Sverige tätposition. Enatt storge en
utmaning i dag återskapa situation med relativt högär kom-att setten en

i hela arbetskraften. En hög kompetens kontinuerligoch utvecklingpetens
den mycket viktig faktor för framtida konkurrenskraftär och utveck-av en

lingsförrnåga i näringsliv och offentlig förvaltning.
I många andra länder står kompetensfrågorna högt på dagordningen

jmf kap.6. Arbetskraftens kompetens i dessa de vik-ävenses som en av
tigaste faktorerna för framtida konkurrenskraft. Analysen den nuvarandeav

Ävensituationen ganska likartad. inom EG-kommissionen,är OECDt.ex.
och ILO står utbildnings- och kompetensfrågorna i förgrunden. finnsDet
genomgående uppfattning framtidens arbetsliv kommer krävaatt atten en
väsentligt högre kompetens hos arbetskraften.

8.2 Kompensutvecklar Sverige

Ett motiven för utredningen kompetensutvecklingen i Sverige idagär attav
statsmakten bedömts otillräcklig för framtida behov. För liteav vara resur-

den kompetensutveckling nödvändig för ökasatsasser attsom anses
produktiviteten och den ekonomiska tillväxten. Det måste ske investeringar
i kompetens för skapa förgrund högre ekonomisk tillväxttakt ochatt en en
för förnyelse. lyfter framDet frågan hur samhället, företagen ochen om
förvaltningarna tillgängligaanvänder resurser.

långsiktigtl samhällsekonomiskt perspektiv skapar investeringar iett
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infrastruktur, i kunskaper, sitt de skaparattt.ex. eget resursutrymme genom
Vuxenutbildningen i Sverigeförutsättningar för tillväxt. kan ses som en

Även ambitionsnivån höjtssådan infrastrukturinvestering. harom genom
våren 1991 så räcker detta inte förbeslut i riksdagen under som resurs

finnaskompetensutvecklingen i framtiden. möjlighet öka dem kanEn att
samordning mellan olika utbildningsanordnare.i bättreen

företaget enskilda förvaltningen ställer det sigdet enskilda eller denFör
sikt personalutbildning olönsam, inteofta annorlunda. På kort kan omvara

förförändringar vidtas, i arbetsorganisationen möj-samtidigt andra attt.ex.
tillvara eller det finns uppenbara kom-liggöra ökade kunskaper näratt tas

ofta ocksåför småföretagenpetensluckor. I synnerhet är resursutrymmet
ändå personalutbildningen totalt.På lång sikt ökar Detmycket begränsat.

alltuttryck för underhåll och utveckling kompetenstorde ett att av mervara
utvecklingförutsättning för långsiktiguppfattas nödvändig en avsom en

företag förvaltningar.verksamheten i och
förändringar. Många arbetsplatser kommerSverige står inför betydande

försvinna tio åren. går inte med säkerhetunder de Det säganärmaste attatt
vilket innehåll dearbetsplatserna kommer skapas ochde att nyavar nya

för-fråganha. alla verksamheter kommerarbetena kommer I nästanatt om
den viktigaste. Att sökanyelse vägar,ompröva, attattatt expe-nyavara

både i arbets-kreativitet blir allt nödvändigare,rimentera och stimuleraatt
arbetstill-ochi i sin Konkurrenskraft, trygghetlivet och samhället helhet.

kompetensutveckling lång sikt. Förfredsställelse beroendemycketär av
arbetslivetkompetensutvecklingen iarbetsgivare, anställda och samhälle är

intresse.ett gemensamt
effektivarefinna lösningar, bättre ochFörnyelse handlar attom nya

behov isamhälleliga individuellatillfredsställa allmänna, ochmetoder att
bättrekan ske blbåde privata och offentliga verksamheter. Det ettagenom

samhället,olika människor och från olika delarsamspel mellan avgrupper
utvecklandeproduktionssystem medprodukter, bättreeller bättrenya

miljövänligare produktionsmetoder, bättre arbetsmiljöarbetsorganisation,
måsteförslitning arbetskraften. Arbetsorganisationen främjaoch mindre av

utveckling för förändringar i marknader, kundbe-kontinuerlig mötaatten
omvandlingen inom både näringslivoch konkurrens. Den allt snabbarehov

förmåganbetydligt krav på till marknads-och förvaltning ställer närastörre
verksamheter och kompetensutveckling.kontakter, kreativ förnyelse av

i åtminstone tvåjämfört andra länder fördelarSverige har med avseen-
fler människors deltar i vuxenutbildningrelativtden Det änär att settena
utbildningsorienterat land. andraSverige Deti andra länder. ärär attett

Sverige tillsammans med teknikut-i har arbetatarbetsmarknadens parter
i åtminstone 20 år.veckling och lärande i arbetet

föreställningsvärldockså ochutvecklasDet mer mer av en gemensam
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Förutsättningen för fåsamhällsutveckling.det gäller arbete ochnär att en
männis-livskvalitet i Sverigeutveckling levnadsstandard ochbra är attav

sina kunska-få användabidra till samhällsutvecklingenkor kan attgenom
i arbeten.erfarenheter godaochper

fokusarbetsorganisationen i8.3 Arbetet och

tilltillräckligaföretag organisationer inteMånga och avsätter resurser
utbildning inte bedömskompetensutveckling. skäl kanEtt att varavara

MIT-kommissionen ficksikt.företagsekonomiskt lönsam på kort Ett svar
de behö-Våra arbetare kan vadfrån många amerikanska arbetsgivare var

samtidigt omfat-konkurrenter gjordekunna. Deras tyska och japanskaver
därigenomför personalutbildning skaffade sigtande insatser och avgöran-

de försteg.
många amerikanskaMIT-studien redovisar,Ett problem, är attsom

därföranställda, inteföretag efterfrågar kompetensutveckling hos deinte
nödvändig. Närinte därför de inte denden behövs, äransett attatt utan att

personalutbildning förstatistikendet gäller arbetare talar att motsva-om
antyderutbildning arbetarerande gäller i Sverige. små satsningarDe av

låg. rimlig slutsats detta kanden kortsiktiga lönsamheten Enäratt varaav
kunskaperofta så höjningar den anställdasarbetet organiseratär attatt av

inte tillgodogöras för effektivitet.kan ökad
kompetensutveckling.Chefema har nyckelroll för de anställdasen

personalutbildning ochOmfattningen, inriktningen och fördelningen av
kompetensutveck-idagkompetensutveckling problemutgör attett genom
fömyelsekravlingen för många otillräcklig vid de högaanställda är som

försva-kompetensutveckling i arbetetvid otillräckligredan handen. Enär
på arbetsmarknaden.också enskildes möjligheterdengar

till integreradeövergång från traditionella organisationsformerEn mer
fast, tydlig ochjfr medför förändring frånformer kap. 3 nästanenen

arbetsfor-organisation och andratill annorlundasjälvklar organisation en
hierarkisk befälsordning bestäm-inte tekniska ellerNär längre systemmer.

medorganisation arbetsuppgifter, måste dessaoch ersättas en annanmer
social struktur.

för-formulerade mål allasådan organisation förutsätter tydligtEn som
organisationen.initiativ flyttas istår ochoch vägleds utsamt attav ansvar

arbetsuppgifterna för de anställda.Samtidigt breddasvidgas ochansvaret
förändringar, måstearbetsorganisation, idag krävs förDen mötaattsom

nivåer. behöver ökningkompetensutveckling alla Alla engenomsyras av
utgångspunkt, eftersom allafrånoch breddning kompetens ochvars ensav
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arbetsuppgifter förändras vidgas.anställdas och ochansvar
inom företag och förvaltningar skallFör utvecklingen motsvaraatt

framtida vision i varje organisation hur verksamhetenkrav behövs en om
måste finnaskan utvecklas med bättre kompetensutveckling. Det entu-en

för rimligt positiv utveckling stimu-siasm nå visionen och det äratt att en
förän-enskilda människorna. mångaleras. Det gäller de För utgöräven

fördringskraven vissa blir hotet till möjlighet medan dethot. Förett en
positiv attityd tillblir hinder. omgivning kan skapaandra Enett som en

förnyelse. peda-ständigt lärande viktig förutsättning för framtida Nyaär en
belönings-gogiska former viktiga i detta sammanhang spelarävenär men

viktig roll.systemet en
för finns på nivåer i företag ochPotentialen ökad kompetens alla orga-

mening ingen kan tillräckligt. För delnisationer. I denna detär ensom
ofta kvalificerade befattningar innebär själva det dagliga arbetetigrupper,

kompetensutveckling. anställda med det uttalade uppdragetDe är rent av
organisationens kompetens inom visst område. Detutveckla sin ochatt ett

hindrar emellertid inte dessa yrkesgrupper behöver bredda kom-ävenatt
för inte förlora sig in i specialitet.snävpetensen att en

för 2000-talet8.4 Kompetensbehov

kompetensutveckling måstei framåtsyftande satsning påTyngdpunkten en
ofta begränsadligga på dem redan i arbetslivet. De haralla är ute ensom

bas-grundutbildning och har haft små eller inga möjligheter uppdateraatt
kompetensutveckling ikunskaperna eller till någon arbetet.

just männi-särskilt bland medelålders och äldre ochBehovet deär stort
tillväxten ii åldersgruppema för den relativaskor de kommer att ar-svara

svårigheter på arbetsmarknad.betskraften. Många dem har dagensstoraav
framför inom arbetsintensivArbetare i traditionell tillverkning, allt

förändrad arbetsmarknad.industri ofta mycket liten beredskap förhar en
i språk, matematik och datakunskapFör dessa bristande baskunskaperär

i arbetslivet.allvarligaste hindret för anpassning till kravkanske det en nya
offentlig hittills erbju-Många, framför allt kvinnor i service och sektor, har

tillgå vidaredits otillräckliga möjligheter utveckla sina kunskaper ochatt
kvalificerade jobb.mer

konstorsadministrativUngefär kvarts miljon TCOs medlemmar ären av
tjänstemän. dessapersonal, den enskilt yrkeskategorin bland Förstörsta

omvälvning. Mycket litebetyder informationsteknologin total är ännuen
Äldretill förändrade villkor. ekonomergjort för denna yrkesgruppanpassa

omställ-på vis hotasoch tekniker andra motsvarandeär som avgrupper
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ningsproblem och arbetslöshet.
Investeringar i utbildning och kompetensuppbyggnad har framför allt

långsiktiga effekter. De satsningar idag får full kraft i arbetslivetgörssom
först på sekel. Det således idagnästa förär grunden läggs den lång-som
siktiga kompetensutvecklingen. De tendenser beskrivits i tidigaresom
kapitel pekar några viktiga utvecklingsområden.mot

Det behövs ökade satsningar på breddutbildning. För stora grupper
anställda, både arbetare och tjänstemän saknas sådan kunskapsbredden

det möjligt utvecklas igör jobb, i riktningar. Detatt typersom nya av nya
handlar här språkkunskaper svenska, engelska, också franska ochom men-
tyska matematik, datakunskap och samhällskunskap. På dessa områden-
bör kompetensen långsiktigt till gymnasienivå. Televerket är ett gottupp
exempel på initiativ i riktning.denna Alla anställda har erbjudits sådana
möjligheter. Cza 4000 har läst eller fler ämnen.ett

En ökad satsning på högskolan nödvändig. Flera våraär viktigasteav
konkurrentländer relativt betydligt på högskolan. Högsko-satsar sett mer
lan bör dessutom betydligt offensivt på språkutbildning. Densatsa mer
europeiska integrationen förutsätter bara engelska. Tyska fran-än ochmer

Öppningenska kommer bli viktigare.allt Centraleuropa förutsätteratt mot
dessutom kunskaper i slaviska språk, vilka hittills betraktatsnärmast som
kuriosakunskaper.

Det behövs ökade yrkeskunskaper i arbetslivet. Lika enkelt det kansom
rada för vikten denna kunskaper, likaatt argumentsynas typvara av av

svårt det specificera detär konkreta innehållet i dem. måsteDettaatt
utvecklas i direkt anknytning till varje verksamhet. Däremot bör det vara
möjligt specificera rad villkor formeroch för detta lärande för arbe-att en
tet.

Arbetslivet kommer i betydligt högre grad hittills kräva socialän att
kompetens. Det dennatkompetensär det nödvändiga kittet iutgörsom en
arbetsorganisation, inte längre de tekniskanär bestämmer desssystemen
struktur. Social kompetens naturligtvis också särskiltär betydelsefull när
det gäller den direkta kontakten med kunder, patienter, elever och andra
brukare. Denna utveckling människors sociala förmåga måste änav mer
hittills bli del utbildning och kompetensutveckling i alla former.en av
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påverkasamhälletkan8.5 Hur

sin helhet. Isamhället iförviktigtarbetslivetKompetensutveckling i är
ochangelägenbådevaritdetEG harinomOECD-länder ochflertalet en

kompetensutvecklingökadtillstimulerahitta brasvår uppgift sätt attatt
personalutbildning.och

USAfrånMIT-studien ärciteradei denhuvudslutsatsEn ovan

stimuleraförfinnautmaningen vägarsvåraste attKanske den att merär
generellaochbredautbildning detsynnerhetarbetsplatsutbildning och i av

arbetsliv.helaanställdesunder denbehövsslag som
intressesig haintervjuadearbetsgivare ettjapanskatyska ochDe anser

arbetskraft.utbildadtillgång högtnationellupprätthållai större avatt en
nå dennahand kanpåarbetsgivareamerikanskaosannoliktDet är egenatt

det skullearbetskraften. Menutbildaförkollektivtkänsla varaattansvarav
i mänsk-investeringarinnebärstimulansåtgärderfinna attmöjligt att som

anläggningariinvesteringarliknandebehandlas sättliga somresurser
partnershipformutveckla denviktigt mållikautrustning. Ett äroch att av

kommunalastatliga ochocharbetsgivarefackföreningar,mellan organ,
åstadkommaframgång iverkligbörjatharlandet atti delar geavsom

teknologi.iutbildning ny

produktions-dellagstiftningfinns detflera länderI en avreserverarsom
arbetsmarknadsutbild-ochpersonalutbildningtilllönesummanvärdet eller

utökaförstimulansåtgärderekonomiskapå attexempelfinnsning. Det per-
användsbehovsinventeringochplaneringHjälp tillsonalutbildningen.

betydelsenkunskapernaökatillhjälpvid sidanockså, ofta avatt omav
Konsultstöd, kam-anordnas.kansådanhurkompetensutveckling och om

ganskaexempel ärandranätverksorganisationer ärpanjer, regionala som
indus-nyligendeNågraindustriländema.utveckladevanliga bland de av

del-grundutbildning,satsningarmassivagjortharländernatrialiserade
arbetskraft. Sam-kvalificeradutbudetökafotspår, förvis i Japans att av

utbild-utformadeiarbetsmarknadens gemensamtmellanarbete t.exparter
medverkarIblandofta.förekommerbransch staten.vissförningar en

för-utvecklingsansatser,projekt,antalväxandefinns detSverigeI ett
medtraditionlångfinnsslag. Detflerasöksverksamheter enetc av

utbildning.branschsamverkan om
hoppasMIT-kommissionenochi USAutvecklasbörjarDet somsom

kunskapsuppbyggnad, näm-gällerutveckling detnegativ närvändaska en
kommunalaochstatligaocharbetsgivaremellan fack,samverkanligen en

för-dettaönskvärti Sverige. Dettradition ärförankrad attvälärorgan en
minstsamhällsområden, inte närflestafrån deexempelfinnsDetbättras.

förriktningi dennanaturligt sökadetDärförutbildning.gäller ärdet att
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kravbakgrund deMotkompetensutveckling.förinsatsernaöka avatt
tordearbetskraften,iåldersstruktureniförändringenställer ocharbetslivet

utbildnings-arbetslivetsklaraförvaltningarnaellerföretageninte ensamma
krav.

utifrånmedvetetpå sättmåste planerasKompetensutvecklingen ett
fackligaarbetsgivarna, demål. Statsmaktema,idé ochverksamhetens orga-

utveckla kompe-måste hittasjälva vägaranställdaoch denisationerna att
kvalitetbättrearbeten,ochför bättreverksamheti varje tryggaretensen , kompetensutveckling-väsentligtdärförproduktivitet. Det äroch bättre att

verksamhet.varjefråga inomstrategiskblir enen
ochkompetensutvecklingvad ärockså ökade kunskaperkrävsDet om

människorforskning hurfrångäller alltDetåstadkommas.den kanhur om
systematiskt ochutvärderasförsöksverksamheterfortlöpandetilllär som

framåt.utvecklingenledadärigenom kansom
ochkommunernakansamhällsintressetydligtfinnsdetDär staten,ett

omfatt-påverkautveckling ochsådanstimuleraolikalandstingen sätt en
ochkompetensutvecklingfördelningenochinriktningenningen, per-av

effektivt funge-finnautredningenförUtmaningen ärsonalutbildning. att
påverkan.sådanförrande vägar en

till kompe-stimuleraråtgärderföreslåuppgiftUtredningens är att som
betänkandepersonalutbildning. I dettasärskild vadtensutveckling, avser
utredningenåterkommerTill dessalämnats.förslagnågra konkretaintehar

sinkommittenharbetänkadeslutbetänkande. I detta presenterati sitt syn
utmaningbetydandestår införSverigeproblemområdeutredningenspå en

fortsattföravgörandearbetslivetKompetensutvecklingen ärframtiden.i en
välfärdsutveckling.
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Kommittédirektiv
Eä

199025Dir.

i i arbetslivetkompetensutvecklingUtredning om

Dir. 199025

regeringssammanträde 1990-04-05vidBeslut

statsrådet Sahlin, anförarbetsmarknadsdepartementet,Chefen för

Mitt förslag

uppgift lämnaföreslår kommitté tillkallas med förslag tillJag attatt en
i arbetslivet,åtgärder för stimulera kompetensutveckling särskilt vadatt av-

personalutbildning.ser
förslagen skall kommittén kartlägga och analysera denSom underlag för

omfattning, inriktningnuvarande personalutbildningens och fördelning
personalutbildning, samhällelighelhetsbild vuxenutbildningsamt ge aven

arbetsmarknadsutbildning. Vidare skall kommittén preciseraoch närmare
företagde framtida behoven kompetensutveckling i och förvaltningar.av

Motiv för kompentensutveckling

bibehållaFör kunna den höga sysselsättningen och utveckla välfärdenatt
i vårt land under 1990-talet krävs Stabilisering ekonomin och ökaden av en
tillväxt. möjlighetersärskilt betydelse för företagens hävda sig iAv stor att

hårdnande konkurrens och utbildninginternationell blir kompetens hosen
arbetskraften. också för uppnåKompetens och utbildning blir väsentligt att
nödvändiga effektiviseringar inom förvaltningarna, dvs. den offentliga sek-
torn.

såvälFörändringar i teknik och arbetsorganisation innebär kravenatt
förmågagrundläggande kunskaper tillägna sig kunskaper skärpsattsom nya

i fler Samtidigt befolkningsutvecklingenallt arbeten. innebär andelenatt
ungdomar dem arbetar minskar, kunskap tillförsvilket gör attav som ny pro-
duktionen i mindre utsträckning tidigare. Detta ökar vikten och arbets-än av
givarnas intresse för kompetensutveckling och utbildning redan anställda.av



medför kompetensutveckling möjligheterFör den enskilde bättre bytaatt
arbetsuppgifter och arbetsgivare därmedoch valfrihet. I dag finnsstörreen

utbildningsnivåskillnader i mellan olika arbetstagare. Ni-stora grupper av
våskillnaderna förstärkas framtidariskerar i det arbetslivet med ökadatt ut-

Ävenlågslagning arbetstagare med utbildning följd. arbetstagarnassomav
anspråk utveckling variation i arbetet ökadeväxande och ställer krav

arbetsinnehållkompetensutveckling för möjliggöra förändringar ochatt av
anställda sin driv-arbetsorganisation. En ökad kompetens hos de iär tur en

kraft för förändring.
Kompetensutveckling i arbetslivet sker dels inlärning i det dagligagenom

arbetet, dels särskilda utbildningsinsatser, dvs. personalutbildning. Syftet
både demed kompetensutvecklingen kan de kunskaper ochsägas attvara ge

färdigheter för arbetsuppgifterna.behövssom
arbetsinnehåll,dagliga beroendeInslaget inlärning i det arbetet ärav av

Frågorarbetsorganisation arbetsmiljö. berör dessa faktorer be-och som
198863 produktivitetsdele-handlas arbetsmiljökommissionen dir. ochav

Ävendir. arbetslivsfonden arbeta med dessagationen 1989 19. kommer att
frågor prop. 185.l98990zo2, SfU 12, rskr.

anställdadefinieras den utbildningPersonalutbildning kan som avsersom
gjortsoch bedrivs bekostnad. De undersökningararbetsgivarens somsom

fördelad sektorer och bran-visar personalutbildningen ojämnt mellanåratt
Lågutbildade erhåller utbildning grad andra Beräk-scher. i lägre än grupper.

år i genomsnittuppgick utbildningsdagar 1989 tillsysselsatt antaletnat per
åtgärd påverkaomfattande för före-4,5 dagar. Samhällets hittills attmestca

19841090 inbe-personalutbildning tillkomsten lagenutgörtagens omav
fördet inomtalning till förnyelsekonto. Dessutom kan nämnas att ramen

förvalt-bidrag till utbildning i företag ocharbetsmarknadspolitiken finns ett
utvecklingsfonderna utbildningsverksamhetningar. bl.Vidare bedriver a.

småriktad till och medelstora företag.
med-uppgift stärkavuxenutbildningens viktigasteDen samhälleliga är att

de in-samhälle tillgodoseborgarskapet i demokratiskt attett vuxnasgenom
deönskemål enskilde inom fördividuella utbildning. Den kan, ramenom

utifråninitiativ ochställer till förfogande.samhället egetsomresurser
omfattning sin utbild-önskemål välja inriktning ochbehov och avegna

ibidrar till höja kompetensenvuxenutbildningenning. Den samhälleliga att
bådearbetslivets förnyelse,Utbildning syftar tillarbetslivet. sam-ursomges

hällets perspektiv.och den enskildes
sådan yrkesutbildning ellerArbetsmarknadsutbildningen ut-annanavser

arbets-efter beslutarbetsmarknadsskälnågon genomgårbildning avsom av
riskerarden ellerinriktadmarknadsmyndighet. Utbildningen ärär mot som

arbetsmarknaden. Ar-ställningövrigt harbli arbetslös och iatt svagen



arbetsmark-tillgodoseroll förviktigspelarbetsmarknadsutbildningen atten
arbetskraft.yrkesutbildadbehovnadens av

börarbetsgivarnaförtalarmycketdetfinns attSammanfattningsvis som
sådana insatserlarbetslivet.ikompetensutveckling ut-förinsatsersinaöka

arbetgi-Personalutbildning tillhördel.väsentligpersonalutbildninggör en
jämlik-för tillväxt,betydelsedessbakgrundansvarsområde. Mot avvarnas
motive-Dettasamhällsintresse.också viktigtjämställdhet denäroch etthet

fördelningenochinriktningenpåverka omfattningen,föråtgärder avattrar
utbildningen.

Utredningsuppdraget

Kartläggning

kartläggaundersökningartidigare ochhjälpmedskallKommittén egnaav
dessinriktningomfattning ochpersonalutbildningens samtanalyseraoch

Kom-regioner.ochbranscherpersonalkategorier,olikamellanfördelning
beslutarbetsgivarnaspåverkarfaktorervilkabelysaskallmittén omsom

områdedettagenomgång avtalingåskallpersonalutbildning. I detta aven
organisationernasfackligadearbetsmarknaden ochmellan parterna av

inflytande.tillmöjligheter
personalutbild-och analyskartläggningutifrån dennaskallKommittén av

denutbildningsdepartementetinompågåendeden översynenochningen av
budgetproposi-åretsivilkenvuxenutbildningen,samhälleliga presenteras

för Ibedrivsutbildningdenhelhetsbildredovisation, vuxna.somaven
in.arbetsmarknadsutbildningen vägashelhetsbild bör ävendenna

kompetensutvecklingBehovet av

arbets-utvecklingenförväntadedenbakgrundskallKommittén mot av
be-preciseramotiven för ochanalysera närmarearbetslivetmarknaden och i

nuvarandeBåde brister iframtiden.kompetensutveckling i systemhovet av
såväl enskildefrån denutgångspunktmedbörframtida behovoch somses

roll ochPersonalutbildningenssamhället.ochförvaltningarnaföretagen,
samhälleligabakgrund denhelhetsperspektivsedd iuppgift mot vux-ett av

den samhäl-Härvid skall översynenklargöras. ävenenutbildningen skall av
beaktas.vuxenutbildningenleliga

arbetsmark-områden sektorerochvilkabelysa inomKommittén skall av
vilka slagsärskilt angelägna,personalutbildning ärinsatsernaden avsom av

beroende regio-speciella kravställsdetbehövsutbildning samt omsom



nala förhållanden. Eventuella skillnader i utbildningsbehov mellan kvinnor
och skallmän belysas. Kommittén skall beaktaäven de problem och möjlig-
heter förbundnaär med internationaliseringensom i näringsliv och förvalt-
ning.

Förslag till åtgärder

För kunna bibehålla denatt höga sysselsättningen och utveckla välfärden
krävs ekonomin stabiliserasatt och tillväxten ökar. Kompetensatt och ut-
bildning hos arbetskraften blir särskilt betydelse. Kommitténstor skallav
därför föreslå åtgärder för stimulera kompetensutvecklingatt i företag och
förvaltningar, i synnerhet personalutbildning. En utgångspunkt skall devara
redan i dag betydande resursinsatser förgörs kompetensutveckling. Ensom

utgångspunkt skall kompetensutvecklingannan att i arbetslivet i förstavara
hand arbetsgivarnasär kommittén skall också analyseraansvar, beho-men

samhälleligtvet inflytandeett för uppnåav ökade insatser.att Alternativa
åtgärder skall ochprövas möjligheterna basera utformningen åtgär-att av
derna trepartssamverkan skall undersökas.

Åtgärderna skall leda till i dag missgynnas,att får tillgång tillgrupper som
kompetensutveckling Åtgärdernai ökad utsträckning. skall fördel-ges en
ningspolitiskt rättvis profil. De skall dessutom resultera i kompetensut-att
veckling kommer ståndtill i företag och förvaltningar inte görsom annars
sådana satsningar. Personalutbildningen skall kunna såväl allmänvara av
och grundläggande företagsspecifik karaktär.som

Åtgärderna skall innebära särskild hänsynatt till de små och medel-tas
företagens behov,stora liksom till olika regionala förutsättningar. Vidare

skall hänsyn till eventuella behovtas ytterligare insatser för särskildaav
Ävenflyktingar och andra invandrare.grupper, jämställdhetsaspek-ex.

skall viktigterna utgångspunkt.vara en
Förslagen åtgärdertill skall finansieras inom för givnaramen resurser.

Kommittén skall därvid överväga möjligheterna till effektiviseringar i utnytt-
jandet inom arbetsmarknadsutbildningenav resurser och den nuvarande
personalutbildningen beakta översynensamt den samhälleligaav vuxenut-

Ävenbildningen. beräknade effekter ökad kompetensutveckling deav
offentliga utgifterna och samhällsekonomin skall beaktas.

Kommittén skall också föreslå åtgärder för långsiktigt stimulera forsk-att
ning avseende kompetensutveckling och personalutbildning.



Arbetsformer

Kommitténs arbete bör bedrivas så, slutrapport föreligger den maj1att en
1991.

fårKommittén inom givna bestämma sina arbetsformer. Förramar om ut-
redningens arbete skall direktiven dir. 19845 angående utredningsförsla-

inriktning vad regeringen har föreskrivit beaktandesamt EG-gens om av
aspekten dir.l98843 gälla.

Kommittén bör i sitt arbete samråda med arbetsmiljökommissionen. pro-
duktivitetsdelegationen och arbetslivsfonden och med utbildningsdeparte-

det gällernär översynen denmentet samhälleliga vuxenutbildningen.av
Dessutom bör kommittén hänsyn till forskningsresultat och pågåendeta
projekt inom området liksom erfarenheter från andra länder åtgärder förav

stimulera kompetensutveckling.att

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-nu att
myndigar chefen för arbetsmarknadsdepartementet

tillkalla kommitté omfattadatt kommittéförordningen 1976119.en av
med högst 15 ledamöter

ledamöterna ordförandeatt utse atten av vara
besluta sakkunniga,att sekreterare och biträdeom experter. annat

kommittén
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skall belastaatt

tionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Arbetsmarknadsdepartementet

REGERINGSKANSLIETS
OFFSETCENTRAL
Stockholm 1990
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63.Tillsynen hälso-ochsjukvården.över
64. förvaltaAtt kulturmiljöer. U.
65.Ett samordnatvuxenstudiestöd.U.
66.Hemslöjdi samverkan.
67.Samhalli går, idag. i A.morgon.
68.Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av

samhetenmed frånstatligreglering C.avsteg m.m.
69.Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av

samhetenmed frånstatligregleringavsteg m.m.
Särskildbilaga.C.
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kommunikationsdepartementet
arbetslivs-,forsknings-Personregistreringinom och regionalabil-Den ochkörkortsadministrationen.[14]

överenskommelsermassmedieområdena, [21] Storstadensuañksystem.m.m. om
HIV-smittade ersättningför ideell skada.[34] miljötrafik och i Stockholms-Göteborgs-ochMalmö--
Påföljdsfrågor.Frigivning frånanstalt, [45] regionema.[19]m.m.

frågorbeträffandeVissasärskilda integritetsskyddet Säkrareförare [39]
[62]ADB-området

Finansdepartementet
Utrikesdepartementet Finansiell tillsyn. [2]

Sportslig ekonomiskoch utveckling inom ochtrav-Statensroll vid främjande [3]exportav galoppsporten.[7]Bistånd internationellaorganisationer.[48]genom Beskattning lcraftföretag.[8]avBistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Kapitalavkastningeni bytesbalansen.biståndetsDetmultilaterala organisationer.[49] [27]Tre expemapporter.Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom miljönRäknamed Förslagtill och miljö-natur-Sverige återblick. [50]ochu-ländemai FN en- räkenskaper.[37]Bistånd internationellaorganisationer.Annexgenom Räknamedmiljön till miljö-Förslag ochnatur-Särstudier.[51] räkenskaper.Bilagedel.[38]
Alkoholbeskatmingen.[52]

Försvarsdepartementet
UtbildningsdepartementetKapitalkostnaderinom formerförsvaret Nya för

finansiellstyrning. [20] Särskolan primärkommunal [30]skola.-en
Brandenpå Sally Albatross. 9-12januari 1990.Den [33] Statensarkivdepåer. utvecklingsplantill år 2000.En
Forskning teknik för [31]och flyget. [53]

Examination kvalitetskontroll i högskolan.[44]som
Skola skolbarnsomsorg helhet.[54]en- -Socialdepartementet förvalta kulturmiljöer.Att [64]
Ett samordnatvuxenstudiestöd.[65]Utvärdering SBU.StatensBeredningför Ut-vårde-av

ring medicinsk [6]metodik.av
ArbetsmarknadsdepartementetLokalasjukförsäkringsregister[9]

lnformationensroll handlingsunderlagstyrningsom - Flykting ch immigrationspolitiken.[l]ochekonomi.[15]. Spelreglema arbetsmarknaden.[13]Gemensammaregler lagstiftning,klassiñkationeroch- Kompetensutveckling utmaning.[56]en-infonnationsteknologi.[l6]. Arbetslöshetsförsälcringenfinansierings--Forskningochutveckling epidemiologi,kvalitetssä-- [57]systemetkring ochSprisutvecklingsprojekt.[17]. Samhalli går, i i [67]dag, morgonlnformationsstrukturför hälso- sjukvårdenoch en-[l8].utvecklingsprocess. BostadsdepartemntetNågrafrågor i anslutningtill arbetsgivarperiodinomen
Ett Byggforskningen 90-talet.BFR på [23]nyttsjulcpenningförsäluingen.[35] -

framtidaDen länsbostadsnämnden.[43]Aborteradefoster, [42]m.m.
StatensbostadskreditnamndorganisationochHandikapp,välfärd Rättvisa [46] -
dimensionering.[61]På exempel förändringsarbeteninomväg-

verksamheterför psykisktstörda [47]
Tillsynen hälso- sjukvården.och [63]över
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Industridepartementet
Översyn lagstiftningen trañberrâvara.[22]av om

turistråd.Ett [58]nytt
Hemslöjdi samverkan[66]

Civildepartementet
Affärstiderna [10]
Affärstidema.Bilagedel.[11]
Ungdomochmakt.[l2]
Visst gårdetan Del 2 och [24]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försökenmedav

friarenämndorganisation.[25]en
Kommunalaentreprenader.Vad möjligt En analysär

rättslägetochdetstatligaregelverkets [26]roll.av
Konkurrenseni Sverige kartläggning konkur-en av-
rensförhállandenai6l branscher.Del och [28]1
Periodiskahälsoundersökningari vissastatliga, kom-
munalaoch landstingskommunalaanställningar.[29]
Ny kunskap förnyelse.och [36]
Marknadsanpassadeservice-ochstabsfunktioner ny-organisation tillstödet myndigheterochav rege-
ringskansli.[40]
Marknadsanpassadeservice-och stabsfunktioner ny-organisation stödettill myndigheterochav rege-
ringskansli.Bilagedel.[41]
Konkurrensför ökadvälfärd. Del
Konkurrensför ökadvälfärd. Del
Konkurrensför ökadvälfärd.Bilagor. [59]
Olika ändålika Om invandrarungdomari detmen
mångkulturellaSverige.[60]
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samhetenmed från statlig reglering [68]avsteg m.m.
Frikommunförsöket.Erfarenheter försöksverk-av
samheten frånmed statlig regleringavsteg m.m.
Särskildbilaga. [69]

Miljödepartementet
Miljölagstifmingen i framtiden. [4]
Miljölagstiftningen i framtiden.Bilagedel.
Sekretariatetskartläggningochanalys.[5]
Naturvårdsverketsuppgifterochorganisation.[32]
Sverigesnationalrapporttill FNskonferens miljöom
och utveckling UNCED 1992.[55]-






