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Förord

Johansson till-statsrådet Ylvabemyndigande regeringenjuliI 1995 att
nationelltutreda mål förparlamentarisk kommitté förkalla ettatten
i det livs-genomföras delskulle kunnakunskapslyft och hur det som en

Kunskapslyftskommittén.antagitlärandet. Kommittén harlånga namnet
delbetänkande Enkommittén förstaöverlämnadefebruari 1996I ett

SOU 1996:27.livslångt lärandekunskapslyft ochförstrategi
arbetet hadelärandet iundersöka det livslångasärskiltFör att

i oktober 1995 beslutatKunskapslyftskommittén expertgruppom en
ochfinansieringbeträffande mål,en undersökningskulle görasom

ursprungliga syftetarbetsplatsema.utbildning på Detför attvaransvar
Kunskapslyftskommitténforfram underlagskulle ta ettexpertgruppen

enligt debetänkandet skulledelbetänkande. Dettill dess andra ursprung-
frågoroch behandladen oktober 1996direktiven klart lliga senastvara

och livslångtansvarsfördelning i kunskapslyftochkring finansiering
lärande.

satsningsärskildoch riksdagens beslutoch med regeringensI om en
juli harpågå i fem år fr.o.m. 1997,skall lpå vuxenutbildning, som

Kommittén skall följa denfått tilläggsdirektiv.Kunskapslyftskommittén
för dessutbildningssatsningen och ha samordningsansvarsärskilda ett

Kunskapslyftskommitténskallden l 2000utvärdering. Senast mars
stödfördela det statligaslutbetänkande.med sitt Förkomma att som

på vuxenutbildning till kommunernasärskilda statsningenutgår för den
Utbildnings-särskild Delegationhar regeringen inomupprättat en

departementet.
oktober tillhar i 1996Kunskapslyftskommitténs expertgrupp

iLivslångt lärandeöverlämnatKunskapslyftskommittén rapporten
kunskapssamhälle. Som framgårarbetslivet på vägen mot ettsteg av-

statligaantal möjligaförord ettrapportenexpertgruppens tar upp
inomtill bred diskussionönskar föraåtgärder utexpertgruppen ensom

behovenig det finnsberörda Expertgruppen är attatt ett avomgrupper.
översiktligarbetslivet.kompetensutveckling i Rapportenstimulera är

skisseras.konkreta förslag Innanoch det åtgärdstyper änär somsnarare
statliga åtgärderställning tillkommittén kanslutligen expert-ta menar

inom berördaföremål för bred debattbliförslagen böratt engruppen
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kan det bli aktuellt utreda vilkaFörst därefter närmareattgrupper.
åtgärder det kan aktuellt genomföra.attsom vara

också Kunskapslyftskommitténs förhoppning studien skallDet är att
stimulera till kan driva på utvecklingen detdebatt åtgärder som avom
livslånga lärandet i ordningens skull bör påpekasarbetet. För att
Kunskapslyftskommittén publicera inte har tagitatt rapportengenom
ställning Forskningen och utvecklingen inomtill förslagen i rapporten.
området snabbt. har inte på denlärande i arbetslivet går Expertgruppen
korta tid den täcka alla aktuella delområden. Vissaarbetat kunnat
skulle ha kunnat ytterligare exempelvis förutsättningarna förbelysas
lärande liksom ochi egenföretag, små och medelstora företag de skatte-
pensionsfrågor med det livslånga lärandet. Konkretahör sammansom
räkneexempel olika alternativa former individuelladet gällernär av
utbildningskonton illustrationer.hade också kunnat värdefullavara som

Expertgruppen har diskuterat kunskapslyft och livslångt lärandeinte
inom den egna vidareutbildningsektom dvs. utbildning, fort- och av
vuxenutbildare. fråga Kunskapslyftskommittén kommerDet är en som

behandla i speciellt delbetänkande pedagogisk utvecklingatt ett om
under 1997.

Genom diskussionsunderlag önskarsprida Kun-att expertgruppens
skapslyftskommittén i första blandfå till stånd bred debatt handen

på och vidast möjligaarbetsmarknaden friävenparterna men en
diskussion i övrigt.

Kunskapslyftskommittén mycket intresserad få inär att syn-av
punkter från synpunktema skall kunnaalla berörda För attparter.
utnyttjas i kommitténKunskapslyftskommitténs fortsatta arbete önskar

få del dem den juni 1997.latt ta senastav

Synpunkterna skickas till

Kunskapslyftskommittén
Klarabergsgatan 23, 2 tr.
103 33 Stockholm

Stockholm i oktober 1996

Anders Ameson

/Åsa Sohlman
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Expertgruppens förord

Utbildning och kompetensutveckling viktigt kan inte lösa allaär men
problem vi har för få jobb på den arbetsmarknaden och för högöppna-
arbetslöshet i Sverige. Utbildning, livslångt lärande och kompetens-
utveckling i arbetslivet måste gå hand i hand med skapandet flerav
högproduktiva jobb.

Huvudfrågan för den här utarbetat pårapporten expertgruppensom
uppdrag Kunskapslyftskommittén jfr. bilaga l vad kanär statenav

för stimulera lärandet i arbetslivetgöra och då företrädelsevis påatt -
sådant det bidrar till både produktivitets-sätt och sysselsättnings-ett att

utvecklingen i näringslivet. Det kvalitetmed och kompetens detär som
svenska näringslivet måste kunna hävda sig i den internationella
konkurrensen.

Rapporten antal möjliga statliga åtgärdertar ett expert-upp som
önskar föra till bred diskussion inom berördautgruppen en grupper.

Insatsema, syftar till stimulera kompetensutvecklingen i arbets-attsom
livet, har utarbetats bakgrund framtidsvision utbildningmot av en av
och livslångt lärande avsnitt l och översikt det nuvarande kun-en av
skapsläget beträffande effekter, hinder och möjligheter det gällernär
utbildning och lärande i arbetslivet avsnitten 2 och 3.

Utgångspunkten Kunskapslyftskommitténs förstaär delbetänkande
"En strategi för kunskapslyft och livslångt lärande, SOU 1996:27. I det
föreslås strategi for hur Sverige skall utvecklas till kunskapssam-etten
hälle strategi vilar på hömpelare:treen som-

ungdomsutbildning,-
kunskapslyft för ochvuxna-
livslångt lärande.-

I ungdomsutbildningen läggs grunden för det livslånga lärandet.
Kunskapslyftet till för de olika skäl i sinär ungdomgrupper som av
inte kommit till tillräckligt hög grundläggande utbildningsnivåupp en
för kunna delta i det livslånga lärandet. En viktig aspektatt detav sena-

lärandet i arbetslivet.årre
Lärandet i arbetslivet består i utsträckning informellt lärandestor av

på arbetsplatsen. Arbetsrotation och erfarenhetsutbyte i samspel med
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leve-ochkunder/brukare/klienter/patienterarbetsledare,arbetskamrater,
Lärandet ikompetens.sinvidgatillfälleanställdeden attrantörer ger

formelltkurser, ävenhuvudsakligeninte omhandlararbetslivet om
pågenomgåranställdedenutbildningar,ochkurserarrangerade som

arbets-lärandet itillbidraockså kaninitiativ,arbetsgivarensellereget
inlämingsaktivi-olikadessaallaresulterar typer avSammantagetlivet.
arbetsplatserna.pålärandeorganisatorisktochindividuelltbådeiteter

ansvarsfördel-tillinställningprincipiellaKunskapslyftskommitténs
citat:följandeframgåraktörernaaktuellaolika,demellan avningen

för deintressearbetet gemensamtilärandet är ettlivslångaDet
uppgiftSamhälletsarbetsmarknadens parter.ochindividernaenskilda
mellanSamverkansamordning.ochinfrastrukturförär att svara
förnödvändig attstaten/kommunema ärocharbetsmarknadens parter

10.arbetslivetiutbildningpåstatsningarökadeståndtillfå
åter-delbetänkandeandrasittiavsiktförharKommittén att

arbets-ilärandelivslångtförhurfrågan systemtill ettkomma om
arbetsmarknadenmellanöverenskommelserfrivilligapåbaseratlivet,

59.kunnaskulle utparter, se

stimulerabehovfinns attdet ettenig avattExpertgruppen är om
emellertid fort-här äråtgärderkompetensutveckling. De tas uppsom

utrednings-Innankostnadsberäknats.inteoch harskissartadefarande
föremålblibörförslagenattfortsätta expertgruppenkanarbetet menar

aktu-blidetkandärefterFörstberördainomdebattbredför grupper.en
Kunskapslyfts-uppgift förblirDetdem.preciseraellt ennärmareatt

iåtgärdernapånivånbestämmaskede enikommittén ettatt senare
åtgärderandradelsvarandra gentemotdelsdem gentemotavvägning av

livslångtochkunskapslyftstrategi förkomplettförinom merenramen
lärande.

1996oktoberiStockholm

RosengrenBjörn

Åsa Sohlman/
BuchtMarie

LevinThorbjörn
TorpoMaijut
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Sverige i utveckling visionl en av-

arbetslivlärandeett

framtida lärande arbetsliv1.1 Ett

Visionen utvecklats till kunskapssamhälle medSverige harär att ett
högproduktiva arbetsplatser. På arbetsmarknaden finns både små och

arbetsplatser alla högproduktiva. strukturella anpassningar skerstora -
kontinuerligt på existerande arbetsplatser företagäven attmen genom
och offentliga organisationer läggs och tillkommer.ner nya

högproduktiva karaktäriseras decentraliseratDe arbetsplatserna be-av
slutsfattande, flexibilitet och kundstyming. arbetar i och iMan grupp
olika Nätverken både lokala och globala.nätverkskonstellationer. är

åt-För alla individer består arbetslivsutvecklingen undernästan
minstone delar yrkeslivet i skaffa sig erfarenheter från olikaattav
arbetsplatser med ibland mellanliggande utbild-ibland externautan-
ningsperioder och landet. Oavsett karriärutveckling innebärinom utom-
arbetslivet i formella for-kontinuerligt lärande såväl informellaett som

och vidareutbildning inom gamla yrkesområden ochuppdateringmer -
introduktion individen yrkesområden.i for nya

Övergången ungdomsutbildning till arbetsliv sker på smidigtfrån ett
sig den på gymnasie- eller högskolenivå. Kontaktemasätt ägervare rum

imellan utbildningsväsendet och arbetslivet goda och har resulteratår
intensifierad kring allt från yrkesvägledning, studiebesök,samverkanen

Påprojektarbeten, arbetsplatsforlagd utbildning, praktik och inskolning.
alla nivåer från förskola till universitet fors dialog mellan elever,en
lärare och arbetslivsföreträdare.

För individernas återkommande karriär-planering den kommunalaär
informations- vägledningsservicen och hjälp till Självhjälpoch den som
erbjuds centrumbildningar viktig tillgång.vid olika slags mycketen

företag och offentliga organisationer har verksamhetsutveckling,För
kvalitetsutveckling kompetensutveckling blivit strategiska inslag ioch
ledningsfunktionen. Verksamhetsutvecklingen sker samverkan mellan
ledning, fack och de enskilda anställda.
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kun-redovisning utvecklingen företagensAktieägama kräver av av
skapskapital och kvalitetsarbete.

består både informellti arbetslivetKompetensutvecklingen av
påarrangerad utbildning antingenpå arbetsplatsen och formelltlärande

distansutbildningformer medier ocharbetsplatsen eller Nyaexternt. av
arbetslivet.användning ikommer till stor

kollektivaoch kollektivt. Detbåde individuelltKunskaperna tillväxer
verksam-och de offentligai företagenslärandet i arbetslivet kan avläsas

olika nivåer. Detarbetsorganisation, nätverk och rutinerheternas
humankapitaletindividens lärande. Detindividuella lärandet tarär eget

arbetsplats.individen byterindividen med sig när
offentligaföretag ochoch ledningar förSåväl individer facksom

dessaeffektivt på allalärandet fungerarorganisationer har intresse attav
förexklusivt ansvariga detsignivåer ledningarna känneräven merom

individuellaoch individerna för detkollektiva lärandet i organisationen
utvecklings-medlemmarnasdrivalärandet. Facken har intresse attav

på alla nivåer.möjligheter lärandegenom
utvecklasfack och anställdaarbetsgivare,Genom samverkan mellan

på arbetsplatserna.effektiva former för lärandet
individuellamedharindividuella lärandetFör det ett system

Kompetensförsäk-utbildningskonton/kompetensförsäkringar utvecklats.
arbetslöshetsförsäkringama.ringarna har till viss del ersatt

rättvist.jämlikt ocheffektivt och upplevsArbetslivet är som

förändradBakgrunden1.2 en-
livslångtochungdomsutbildning ett

lärande

tecknatsarbetslivet, denframtida lärandeVisionen det ärovan,somav
framtiden ungdomutvecklingen iantagandenbaserad på vissa sut-avom

utbild-antaganden höri övrigt. Till dessabildningen och lärandet att
teknikutvecklingen,kunskapstillväxten,påningssystemet som svar-

internationella konkurrensentilltagandeglobaliseringen och den -
kvalitativt.kvantitativt ochkraftigt förändrats både

gymnasieutbildning.treårigfullföljeralla ungdomarI stort sett en
minimum.reducerats tillgymnasieskolan hari grund- ochAvbrotten ett

utbildning.till eftergymnasialgår vidaremajoritet ungdomarnaEn av
lärandet.det livslångagrunden förUngdomsutbildningen lägger

kommunicera,baskunskaper förmåga lära,ligger påTonvikten attatt-
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problem,lösa social kompetens och andra liknande ämnesövergripan-att
kunskaper. Utbildningen högde kvalitet och förbereder ungdomar-är av
såväl för allmänna kulturaktviteter för medborgarrollen ochna som

yrkesrollen.
Kommunerna skyldiga anordna inte bara grundskole-är ävenatt utan

gymnasieutbildning för alla saknar dylik utbildning. Dennavuxna som
rättighet viktig dels för äldre individer inte hunnit med i de tidi-är som

satsningama på kunskapslyft, dels för individer fortfa-gare yngre som
rande allt hamnar vid sidan i och gymnasieskolan,grund- delstrots om

nyanlända invandrare.för
När det gäller det livslånga lärandet utanför arbetslivet folkbild-har

ningen folkhögskoloma och studieförbunden viktiga funktioner att- -
fylla.

frivilligaDen delen den kommunala vuxenutbildningen kommerav
ligga på eftergymnasial nivå. Andra utbildningsanordnare på denatt

nivån universitet högskolor.och Dessa utbildningsanordnare tillgodo-är
tillsammans med bådeandra offentliga och privata utbildnings-ser, - -

anordnare, såväl ungdomars behov eftergymnasialsom vuxnas av
utbildning. det förra fallet handlarI det del ungdomsutbild-om en av

påningen och och arbetslivet och i det andravägenett motsteg vuxen-
fallet återkommande utbildning.om

eftergymnasialaDe ungdomsstudiema tämligen korta och kon-är
centrerade. kompletteras eftersomDe allt med återkommande utbildning
på eftergymnasial nivå hos olikade utbildningsanordnama. åter-Den
kommande yrkesutbildningen handlar dels vidareutbildning inom ettom
givet yrke yrkesområdeeller dels kompletteringar inom angränsandeom
yrkesområden dels utbildning helt yrkesområden.motom nya

del ungdomar fortsätter direktEn till forskarutbildning. Den är en
Ävenyrkesutbildning inskolning i forskaryrket. forskarna harsom ger

naturligtvis återkommandeockså behov utbildning.av
Både för återkommande medborgerlig och yrkesmässig utbildning

finns väl utbyggda distansutbildningsaltemativ.
För matcha den ökande internationella rörligheten finns beskriv-att

ningar innehållet kunskapsnivånoch i alla utbildningar på minst tvåav
EU-språk. Utbildningsvalet inte heller begränsat till inhemska utbild-är
ningsanordnare. Inte minst den allt sofistikerade distansutbild-mer
ningstekniken tillgängligheten till alla världens utbildningsanord-gör att

i det obegränsad.är närmastenare
Kommunerna erbjuder vid infotek, lärcentra, kunskapscentra etc.

information och vägledning vad gäller utbildningar, yrken och arbets-
marknad. I anslutning till dem finns normalt möjligheter för indivi-även
derna sin kompetens och vid behov få den validerad i för-att testa egen
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möjlig-liksomkunskapsnormerexamina och andragällandehållande till
"kunskapsaktiviteter.på olika slagsheter prövaatt

avanceradefinnsutbildningsinformationenförSom underlag systern
ochkvalitetssäkring kva-utbildningsanordnamautvärderingför samtav

regi föriutbildningsanordnama bedriverlitetsutveckling attegensom
skiftandeutbildningsutbud till individemassittkontinuerligt anpassa

behov.
utbildningsut-mångfalden igrundutbildningen,högkvalitativaDen

livs-för detinfrastrukturenutbildningsanordnamablandochbudet utgör
demokratisk, indi-arbetslivet, forvardags- ochbåde ilånga lärandet

utbildningarrangeradFormelltyrkesmässig utveckling.och ärviduell
pågår hemma,allt det lärandemindre delemellertid endast somen av -

och i andraföreningslivetpå fritiden, iarbetsplatserna,vardagslivet, påi
aktiviteter.
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Utgångsläget produktion,2 -

arbetsorganisation och lärande i
arbetslivet

Olika studier på olika frågor produktion, arbets-typer omav ger svar
organisation och lärande i arbetslivet och hur kan stimulera läran-staten

i arbetslivet.det
ekonomisk-statistiska studierna ofta inriktade på formellDe är ut-

bildning utbildningens effekter påoch den formella "kursemas pro-- -
duktivitet, och avkastningen utbildningsinvesteringarlönsamhet hur på
fördelar sig företag, individer och samhället i övrigt.mellan Dessutom
brukar de behandla ekonomiska incitament och hur de sig för utbild-ter
ningsinvesteringar olika aktörer. Vilka risker för ineffektivitetoch för
föreligger överlåter investeringarna till marknaden Vilken stat-om man

styrning behövslig
de arbetsplatsinriktade studierna siktar ofta in sig på lärandeI man

vidare bemärkelse och hur detta lärande i praktiken går till i arbets-i
livet. Det handlar då inte bara yrkeskompetens ävenutanom om per-
sonlig och social kompetens; inte kurserutveckling bara ävenutanom

informellt lärande arbetsrotation och erfarenhetsutbytet.ex.om genom
arbetskamrater emellan. Vilka villkor behöver föreligga för lärandetatt

sättskall ske på effektivt Vilka kan hindren för lärande iett vara
arbetslivet i olika företag, för olika individertyper grupperav av-

sammanfattas vissa viktigare resultat framkommitNedan kort som
på tid i studier dessa båda slag.senare av

Ekonomisk-statistiska studier2.1

Antalet internationella och svenska studier med inriktning på utbildning
i arbetslivet ganska få intresset för denna problematik har ökatär men
betydligt på tid.senare

forskningstraditionnationalekonomin finns längre detInom nären
gäller humankapitalinvesteringar empiriskt har studierna i förstamen
hand handlat investeringar i formell skolutbildning utbildning iom -
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och högskolan. på har detgymnasieskolan Först tidgrundskolan, senare
utbildning arbetslivet.studier formellblivit vanligare med iav

mellan formell skolut-har studerat sambandetPå makroplanet man
finns övertygande belägg förbildning och ekonomisk tillväxt. Det att

på den ekonomiska till-har positiv effektutbildningsinvesteringar en
exempelvis1996. svensk studie fannifr. Sohlman, Iväxten attmanen

% högre arbetsprodukti-l % högre utbildningsnivå i företagen 1,13gav
vitet NUTEK, 1994.

ekonomisk ökade konsumtions-produktivitet och tillväxtHögre ger
konkurrenskraften. Utbildningmöjligheter och avgörande för ärär att

liksom investeringar avkast-betrakta investering andra gersom en som
framtida avkastningen överstiger kost-ning i framtiden. den mån denI

utbildningsinvesteringen bidrar utbildningen till den eko-naderna för
världsekonomiallt integreradnomiska tillväxten. globaltI ärmeren

viktigaste konkurrensförutsättningamakompetent arbetskraft deaven
för ekonomier. Avkastningen på utbildningenskilda nationella är

strikt ekonomiska effekter. Exempelemellertid inte begränsad till enbart
livs-demokratiskt folkstyre, förbättradpå sociala effekter effektivareär

minskad kriminalitet och förbättratkvalitet, miljömedvetenhet,större
hälsotillstånd Commission, l996b.jfr. bilaga European

använda sigekonomiska studierna brukarI de detaljerade manmer
olika avkastningsbegrepp:av

avkastningensamhällsekonomisk avkastning den totala oavsett- -
arbetsgivare i formden och kommun i form skatt,tillfaller statom av

individer i form högre lönhöjd produktivitet på arbetsplatsen, avav
svårkvantifierade, in-eller samhället i till följd diffusa ochstort merav

direkta effekter.s.k. externa
tillfaller arbetsgivarenproduktivitetseffekter i produktionen som-

i individuella löneökningar elleri den mån inte delar den tas utav
beskattas.

avkastning tillfaller individen. Här handlarprivatekonomisk som-
individenlöneökningar, efter skatt, tillfallerdet främst de netto somom

resultat produktivitetseffekter.utbildningens Att observera ärettsom av
i samband med utbildningsinvesteringardock inte alla löneökningaratt

investeringarna haft produktivitets-automatiskt kan till intäkt förtas att
effekter.

i Sverige ochdet följande sammanfattas kortfattat kunskapslägetI -
effekter investeringar i formell utbildningutomlands vad gäller iav-
produktivitets- och löneeffekter personalut-arbetslivet uppdelat på av

ochbildning, omfattningen formell personalutbildning i Sverige där-av
inkomsteffekter arbetsmarknadsutbildning.efter löne- och av



Kapitell996:l64 2 15SOU

Produktivitetseffekter formell utbildning i arbetslivetav

svenska studiernaDe få det gäller produktivitetseffektema ochär när
resultaten något osäkra:

För och gjordes1989 1992 skattningar arbetslivserfarenhetensav-
betydelse för marginalproduktiviteten i verkstadsindustrin hjälpmed av
produktionsfunktioner. statistisktInga signifikanta samband kunde då
konstateras Victorsson, 1994.

För åtta företag i maskinindustrin har skattningar gjorts av-
kostnads- och produktionsfunktioner för perioden 1989-1993. preli-De
minära resultaten påtyder krona i ökad utbildningssatsning skulleatt en
minska företagets totala kostnader med 3-25 kronor. år skulle till-Per
växttakten i total faktorproduktivitet öka med 0,00l4 procentenheter
från %2,06 år Kazamaki Ottersten, Lindh Mellander, 1996.per

NUTEK gjorde undersökning läget år i privata1995störreen av-
företag med 50 anställda NUTEK, och b.l996a Företagenänmer
klassificerades flexibla eller inte efter två kriterier: decentraliseratsom
beslutsfattande och organiserad personalutveckling. %27 företagenav
befanns ha flexibel arbetsorganisation. flexiblaDe arbetsplatsernaen
återfinns oftare i företag i mindre, i företag tillhörstörre än som en
koncern och i befolkningstäta regioner. Utbildningsnivån högre i devar
flexibla företagen i de andra företagen och de flexibla företagen hadeän
fler tekniker andra. flexibla organisationernaDe allt likaän annatvar -

produktiva hadeoch lägre personalomsättning sjuk-ochmer en-
frånvaro.

Tabell flexibla2.1 Den arbetsorganisationens effekter produkti-på
vitet, personalomsättning sjukfrånvaro,och procent

Produktivitetsnivå 20-60+
Personalomsättningstakt 21-
Sjukfrånvaro 24-

Källa: NUTEK, flexiblare1996, Mot arbetsorganisationer, NUTEK B
1996:8.

De anställda delades i kategorier efter utbildningens nivå ochsex
inriktning. De två kategorierna universitetsutbildade -tekniskt och icke-
tekniskt universitetsutbildade hade båda klart signifikanta effekter på-
produktiviteten. Om % arbetskraften10 i kategorinersätterman av
okvalificerad arbetskraft med universitetsutbildad arbetskraft ökar pro-
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%och förduktiviteten med % för tekniskt högskoleutbildade 2218
övriga högskoleutbildade.

produktivitetsutveckling skullefaktorer för företagensAvgörande
informationarbetsorganisation och tillgång tillsåledes utbildning,vara

olika nätverk.i typer av
ocksåUtvärderingen Arbetslivsfondens satsningar visade attav-

arbetsorganisationsförändringaroch tjänstemän hadebåde för arbetare
arbetsorgani-produktivitetseffekter. gälldei industrin positiva Detsamma

Utbildningssatsningari tjänsteföretag.sationsförändringar för tjänstemän
produkti-endast indirekta effekter påpå arbetare och tjänstemän hade

viktig faktori arbetsorganisationen.viteten via förändringar En annan
på kvalitet och effektivitetproduktivitetsutvecklingen fokuseringför var

Nilsson,till aspekter Brulinoch nyckeltal med anknytning dessa
Gustavsen m.f|., 1995.1994;

likartade.studier i andra länderResultaten motsvarande ärav
högremellan länder visar normaltBranschjämförelser att en pro-

utbildningsnivå.duktivitetsnivå förknippad med högre Detsammaär en
naturligtvis integällerjämförelser inom länder och branscher. Detgäller

betjäntautbildning. Vissa branscheralltid och för alla ärtyper merav
tekniknivå ochProduktivitetensutbildning andra. beroendeän avav

seviktiga faktorer i dessa sammanhangkrav på flexibilitet tycks vara
bilagavidare 2.

utbildning i arbetslivetLöneeffekter formellav

vad investeringar dels iSverige har vissa beräkningar gjortsI gene-av
företagsspecifika för effekter på lönen.kunskaper delsrella ger

relativtarbetslivserfarenhet på lönen har varitEffekterna generellav
l980-talet.och börjansmå. Avkastningen sjönk under 1960-, 1970- av

försig något och låg med reservationDärefter verkar den ha repat -
påkonjunktumedgångenvad kan ha inträffat under den senastesom -

i verkstads-avkastningen något högre%. möjligt legat2,5 Det är attca
Holm-Björklund, Edinindustrin i näringslivet 1986;än resten av

lund, Victorsson, 1994.1992;
högrespecifik utbildningstudie fann tecken påI att gavmanen

funnitandra haravkastning generell Victorsson, 1994. I attän man
specifikutbildning givit avkastninggenerell ävenän attmenmer

Sverige och lägreutbildningen låg iavkastningen på den generella var
Westergård-Nielsen, 1995.i USA Regnér, 1995;än t.ex.

depå i Sverige deltarfinns dock olika tecken tyderDet attsom
lägreutbildningen i arbetsliveti finansieringenanställda genomav
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löner under utbildningsperioden vilket kan förklaring till deattvara en
heller får del i avkastningen Björklund Regnér, 1993; Regnér,

1995. Om inte individerna för längre, generellatar ett sats-ansvar
ningarna riskerar sådana satsningar bli genomförda på ineffektivtatt ett

jfr. exempelvis Axelsson mil., 1996; Björklund Regnér, 1993;sätt
Westergård-Nielsen,Regnér, 1995; 1995.

OECD 1996 och SternI 1995 redovisas vissa resultat från studier
andrai länder det gäller effekter utbildning i arbetslivet på lönennär av

för arbetskraft. Enligt dem skulle bl.a.yngre
formell utbildning hos den nuvarande arbetsgivaren ge en-
avkastning på mellan % och % 7 %7 ll Lynch, %1992; 10,8
Lillard %Tan, 1986; 9,5 Mincer, 1988
utbildning hos tidigare arbetsgivare inte någon löneeffekten ge-
Bishop, Lynch1994; 1992
tidigare utbildning avkastning på % Lynch5 1992extern ge en-
lärlingsutbildning avkastning på % Lynch13 1992,ge en-
Blancheflower Lynch 1994.

Enligt uppgift i Machin Wilkinson 1995 skulle i Storbritanni-en
arbetsplatsrelaterad utbildning löneökningar högutbildadestörreen ge

lågutbildade Blundell, Dcarden Meghir, 1995.än
Även i USA skulle det förekomma hel del generella hum ankapital-en

investeringar i tillarbetslivet vilkas finansiering de anställda inte bidrar
särskilt mycket alls Stern, 1996.om ens-

Omfattningen formell personalutbildning i arbetslivetav

Omfattningen den formella personalutbildningcn har i Sverigemättsav
SCB sedan mitten l980-talet. Deltagandet i personalutbildning harav av

ökat Sverige på åri viss avmattning ägde underävensenare om en rum
Årinledningen den konjunktumedgången. deltog1995 1,7senasteav

miljoner anställda i personalutbildning miljoner år1,1 1987. Antaletmot
utbildningsdagar har också stigit från i genomsnitt 5,7 dagar till 6,7-
dagar anställd. Deltagandet i formell personalutbildning i Sverige ärper
brett normalt inte särskilt djupt.settmen

Av tabell framgår %2.2 42 de anställda deltar i personalutbild-att av
ning och kvinnor deltar lite oftare genomsnittligaDet antaletatt än män.
dagar dock något lägre for kvinnor för 6,6 dagar 6,8.är än män mot

% kvinnorna21 deltar endast i kortare utbildningar upp till tvåav
dagar medan motsvarande siffra för %.14männen är

Deltagandet och antalet dagar stiger först med ålder i denavtarmen
äldsta åldersgruppen. Deltagandet och antalet dagar stiger också med
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ursprungliga utbildningsnivå. undantag dock antaletindividemas Ett är
dagar för individer med högskoleutbildning ligger lite under antaletsom
dagar för individer med gymnasieutbildning.

OECD-länder deltagandet i personalut-Jämfört med andra ledande är
personalutbildning kort.bildning högt i Sverige längden Ipåmen en

genomfördes i Sverige, Kanada, Neder-specialstudie 1995som
Sverige hade denSchweiz och USA visade det sigländerna, Polen, att

marginellt%. Deltagarandelen i Sverigehögsta deltagarandelen 43 var
något högre denSchweiz och USA 42 % vardera,högre den i änän

och bra mycket högrei och Nederländerna 38 % varderaKanada än
fick lång personalut-i %. andelenden Polen 15 Däremot somvar

personalutbild-% dem deltog ibildning låg i Sverige. Endast 6 av som
månader. låg Polenning fick utbildning längre 6 Närmastänsom varen

OECD, 1996.låg Nederländerna med 33 %med % och högst18
kvinnorna mindre ofta iOECD-ländema deltarde flesta andraI

och deltagandet brukar falla kontinuerligtpersonalutbildning än männen
till utbildningsnivå.genomgående relateratmed åldern och mervara
i Sverige i andrapersonalutbildning jämnare fördelatDeltagande i änär

OECD-länder Sohlman, 1996.

SverigePersonalutbildning i 1995Tabell 2.2

GenomsnittligtDeltagarandel
x antal dagar

6,742Totalt
6,6Kvinnor 45
6,838Män

6,3år 2416-24
8,0år 4225-34
7,9år 4535-44
5,5år 4845-54
4,8år 3855-64

5,9Grundskola 28
7,039Gymnasium
6,7Högskola 60

Personalutbildning och Statistiska1994 1995,Källa: SCB, 1995,
Meddelanden SM 9502.U 39
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I andra OECD-länder har konstaterats arbetsgivarna står för denatt
kortare, arbetsrelaterade utbildningen medan individerna själva står för
den längre. förklaringEn till den relativt korta personalutbildningen i
Sverige kan i hög grad bekostasden enbart arbetsgivarnaattvara av

bidrag de anställda OECD, 1996.utan av
Andra aktörer förutom myndigheter, fack, arbetsgivare och enskilda-

individer inom området arbetslivsanknuten personalutbildning är pro--
fessionella organisationer. Både allmänläkare och exempelvis distrikts-
sköterskor har etablerat nätverk för kvalitetsutveckling och fortbildning
SFAM, 1995. sjukvårdsområdetInom ärdessutom läkemedelsindustrin

viktig kunskapsspridare.en

Arbetsmarknadsutbildning

Arbetsmarknadsutbildning har också visst intresse i dettaett samman-
hang. Den handlar visserligen arbetslösas deltagande i kurserom som
inköpts arbetsmarknadsmyndighetema inte utbildning anställdaav av-
i arbetslivet avsikten med arbetsmarknadsutbildningen denär attmen-
skall direkt relevant för arbetslivet och underlätta för individernavara

återgå till arbete. Erfarenheterna arbetsmarknadsutbildningenatt av
belyser effekterna anordnad utbildning för arbetslivet.externtav

Av sammanfattningen svenska resultat det gäller arbets-närav
marknadsutbildningens effekter i SOU 1996:34 framgår de tidigare,att
1970-talsstudiema, visade på positiva inkomst- och löneeffekter för
deltagarna i arbetsmarknadsutbildning. Senare studier har visat på mer
blandade frånresultat allt negativa eller inga effekter alls arbets-av-
marknadsutbildningen på inkomsterna till positiva effekter på in-
komstema.

Av de två studier förhållandena under 1990-talet visar denrörsom
under åren hade arbetsmarknadsutbildningen1989-91 ingaattena

effekter på inkomsterna. Den andra liknande resultat för år 1992ger
positiva årresultat för 1995.men

Slutsatsema både svenska och internationella studier jfr. OECD,av
1996 resultaten beror på mängd faktorer i vilket läge underär att en -
konjunkturen arbetsmarknadsutbildningen in, i vilken takt densätts
expanderar, vilken volym fården och till vilka den riktar sig.grupper
Störst tycks effekterna för lågutbildade och saknarvara personer som
tidigare yrkesutbildning.

Vissa belägg finns för arbetsmarknadsutbildningen kanäven att vara
samhällsekonomiskt lönsam särskilt för traditionellt påsvaga grupper
arbetsmarknaden invandrare, lågutbildade, handikappade Kortaetc.-
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inriktade pålånga liksom kurserlönsammakurser kan änvara mer
yrkesområden.på andraservicearbeten änsnarare

Arbetsplatsstudier2.2

sådanafinns delsstudierna olika slag. DetarbetsplatsinriktadeDe är av
marknadernaförändringar påmellankoncentrerar sig på relationensom

främstdels sådanaproduktionstekniken och kompetenskrav,och i som
verksamhets-i arbetslivet,förutsättningar för lärandeuppehåller sig vid

utveckling och lärande.
omvärldorganisationemasoffentligaföretagens och deFörändringar i

tillgänglighet imarknadsanpassning,betydelsehar lett till ökad av
sinhar ii produktionen. Dettaoch kvalitetproduktionsapparaten tur
tillvilket lettproduktionsapparatpå flexiblareökat kraven enen

informationshante-arbetsuppgifter,beslutsfattande,decentralisering av
ring och ansvar.

väl-arbetsinnehåll förutsättergrupparbete, vidgatStörre enansvar,
andramatchande lönesystemMålstyming ochkvalificerad arbetskraft. är

kvalitetsutvecklingen.förutsättningar för
industrininom såvälarbetetKunskapsmässigt kräver det somnya

tjänstesektom:

teoretiska kunskapermer-
förståelse för helakunskaper ochsysteminriktade processen-

kunder ochmedoch arbeteti grupparbetetsocial kompetens-
leverantörer

improvisationsfönnågainitiativ- och-
problemlösningsfönnågaochflexibiltet-

Bäcklund, 1996;Björkman, 1996;jfr.kontinuerligt lärande t.ex.-
och Johanssonl995aJohansson,Johansson, 1992;Helgeson

Öhman-Nilsson, 1996.Lundgren,1993;

skalloch hur detarbetslivet diskuteratsilärandeolikaNär typer av
på indi-uppdelningibland gjortharpå bästaåstadkommas sätt enman

2.1.figurorganisatoriskt lärande jfr.kollektivt ochviduellt,
individuella human-individens lärande. DetlärandeIndividuellt är eget

Individuelltarbetsplats.med sig vid byteindividenkapitalet etttar av
organisatoriskt läran-kollektivt ellernödvändigtvisinnebär intelärande

tillräckligt kravintenödvändigtenskilde lär sigdende. Att är ett men
nivåer.lärande på andraför
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Kollektiv lärande realiseras utvecklarnär kun-grupper gemensamma
skaper, förhållningssätt, attityder och värderingar. När medarbetare till-

diskuterar idéer, tolkar uppgifter och identifierar problemsammans som
skall lösas får bild den verklighet dengruppen en gemensam av som
skall hantera, karta orientera sig efter.atten gemensam

Organisatoriskt lärande behövs för organisation skall utvecklasatt en
och förändras i takt med ändrade villkor samtidigt organisationsom en
lär den förändras. Kompetens inär organisation på indi-baserasen
viders och lärande det krävs den kompetensattgruppers men som
utvecklas hos individer och i integreras i övrig verksamhet.grupper
Både chefer och medarbetare kan känna till brister kun-dennamen om
skap inte tillvara kommer inte heller felen till.tas rättasatt

Organisatoriskt lärande innebär erfarenheter, föreställningar ochatt
förhållningssätt dels sprids individuellt och kollektivt organisa-bland
tionens medlemmar dels förmedlas via förändringar organisationensav
rutiner, praxis eller utbud. behövsDet strukturer och där lärandetsystem
kodifreras och till de insiktema kommer organisa-attsom ser vunna
tionen till godo.

Av figur framgår2.1 de olika lärande interagerar.att typerna av
Basen det individuella lärandetär resulterar i individuell kompe-som

Men det individuella lärandet kan också kommatens. till uttryck i för-
ändrade handlingsmönster i arbetsgruppen och återspeglas i systemnya
och rutiner på arbetsplatsen Docherty, 1995.
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organisatoriskt lärandekollektivt ochIndividuellt,2.1Figur

OrganisatorisktlärandeKollektivtlårande--lndividuelltlärande

FÖRÄNDRATFQRÄNDRATLÄRANDE
TANKANDEnågotlårindividen --VARDERlNGAR. återspeglas.resulterarI l

grundförliggertillutryckikommeriutryckKommer

FÖRÄNDRADEFÖRÄNDRAT
Enüâxsâgffgâot OCHRUTINERHANDLINGS--g

MÖNSTER SYSTEMåterspeglasesumåm

grundförliggertilliutrycki kommerutryckKommer

FÖRÄNDRADFÖRÃNDRADFÖRÄNDRING ii OUTPUTVERKLIGHETnågonaspektav åxerspegbsiresulterar

ochLäroriket1995,Docherty, P., vägarBergDilschmannKälla: ur -
Utbildningsradion.Arbetslivsinstitutet,lärandevägval organisation.i en

påi lärandetintressenhar olikaoch anställdafackarbetsgivare,Stat,
lärandetviktigtnaturligtvisdetallaFör attnivåer. ärdessa partertre

nivåer kan liggasomliganivåernaallaeffektivt påfungerar tre men
schematiskt kanNågotandra.huvudintressenvissa aktörers ännärmare

organisatoriska och indi-till denförläggashuvudintressearbetsgivarnas
drivaintresseharFackenindividuella nivån. attdentillvidernas av

nivåer-på allalärandeutvecklingsmöjligheter tremedlemmarnas genom
läran-bevakasigsärskilt fåsammanhangi vissa ägna attkanmenna

intresseocksåharStatendet.gruppnivå ingen ettpå gördet annanom
intressedettanivåernapå allaeffektivtfungerarlärandet tre menattav

for spel-haruttryck. Statenindirektaallmänhet ettsig i ansvartar mer
övervakningochmarknadsorganisationinfrastruktur,regler, men upp-

i arbets-förutomavseendeni dessadirekt aktöroftamindreträder som
sidan.statligapå dengivarrollen

kansatsningarandramåsteKompetensutveckling vägas mot som
forsk-realkapital,iinvesteringaröverlevnadorganisationssäkra en -

lärandeförutsättningar förgodaskapamarknadsutveckling Attning, etc.
kanlärandesåkanalermötesplatser ochfinnsdet attsäkraoch om-att
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i organisationens rutinersättas och praxis har dock kommitsystem, att
framstå allt viktigare framgångsfaktor och därmed alltsom en som en
viktigare uppgift för den högsta ledningen. ledaAtt och stödja lärande
och kompetensutvecklingen i respektive organisation innebär bl.a. att:

skapa positiva värdesystem-
utforma lämpliga visioner, referensramar och strategier-
skapa relevant språkett-
skapa positiv kultur och lärvänlig ledarstilen-
definiera, skapa och underhålla organisationens kämkompetens-
skapa lämpliga strukturer och i organisationensystem-
skaffa lämpligt teknikstöd Docherty, 1995.-

Chefemas på decentraliserade nivåer för utvecklingen deansvar av
anställdas lärande måste backas och balanseras fack och denupp av
centrala ledningen för personaladministrationen. Dessutom kan det
finnas behov utveckla kompetensbaseradeett löne-att typerav nya av
och karriärsystem Lundgren, 1996.

Ledningens inte bara avgörande för lärandet i företagärengagemang
i sig. Som konsekvens infonnations- och kunskapssamhället börjaren av

ledningsprincip sig gällande Sarv, 1996. De traditionellagöranu en ny
hierarkiska ledningsinstrumentens mål- och metodstyming börjar
kompletteras med övergripande styrinstrument kan kallas läran-ett som
destyming:

Lärandestyrt
förändrings-
arbete

Målstyrt
förändrings-
arbete

Metodstyrt
förändrings-
arbete
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emellertidsigorganisationer låteroffentligaochlärande i företagAllt
har medperspektivlångsiktigti ut-Lärandetenkelt hanteras.inte ett

kortsiktigtlärandet imedanaffärsidén ettvecklingen göra,attav
detaffärsidén. Igivnatill denrelateratperspektiv samman-är senare

och kompe-kompetensbehovanalyserlättarekanhanget göra avman
kvalitetsutvecklingbedriva änanställdadehostensinventeringar samt

okända,detförbereda sig fördethandlarLångsiktigti förra.det attom
1996.Axelsson,oväntadedet

individuella kompetens-denarbetslivet,lärandet iindividuellaDet
dockbehov, måstelångsiktigakortsiktigasåvälutvecklingen for som

ocharbetsorganisationenochverksamhetenutgångspunkt ialltid sinta
tolkande,Människanfrån dem.avskilt årnågotkan inte ensomses

uttrycktillkommervarelse. Kompetensproblemlösandehandlande och
isamband dettaviktigaillustrationsituation. Envissi handling i aven

i figur 2.2.sammanhang ges
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Figur Individuellt2.2 lärande kompetensutveckling och lär--
processen

átstrukturger
kombinerafakta, rekonstruerai integreragenerering

formulera

ERFARENHETSKUNSKAP
BILDNING

återkopplingförkrävs .. krävs för

Handla
agera

i
i viss kontexten

DilschmannKälla: Docherty Docherty, P., 1995, Läroriket vägarur -
och vägval lärande Arbetslivsinstitutet, Utbildnings-i organisation.en
radion.

begreppetFigur 2.3 följer kompetens med exempel på hurupp
kvalifikation ochbegreppen certifiering kan användas.

knutetBegreppet kompetens till individ.är en-
kvalifikation relaterat tillBegreppet arbete eller vissa arbets-är ett-

uppgifter. Både kompetens och kvaliñkation definieras i förhållan-
till handlingar aktiviteterde de och skall genomföras.som

certifiering förknippatBegreppet med institutioner, formellaär-
standards fastställs speciella, auktoriserande ochsom av organ

uppfylls individen,de viss behörighet.omsom, av ger
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kvalifikationRelationer mellan begreppen kompetens,Figur 2.3
certifieringoch

KVALIFlKATlONKOMPETENS CERTIFlKATION
definieradAtt utföra rollförmågan utföra Att uppnåttha formellaAtt ha att en

formellaarbetsmarki denprofessionell tillstandarderhel med hänsyn"en
förståelse naden definieradprofessionuppgift" med av en

idén
Handlingskompetens

Professionellauktoritet lnstitutionelltPersonlig system- grupp 00
Statisk StatiskDynamisk 0 00
Formell Juridiskauktoriseringinformell 0 0i

vara"Ett sätt Dokumentationattgöra"Kan 0 °0
status ErkännandeVerklighetstest v0
Påtryckningsgrupp0

Läroriket och vägvalDocherty, P., 1995,Nyhan iKälla: vägar enur -
Utbildningsradion.Arbetslivsinstitutet,lärande organisation.

kan handlaoch individnivå detpåaktiviteterolikaDe som omgrupp-
i figur 2.4.kompetensutveckling illustrerasgällerdetnär
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Figur 2.4 Kompetensutvecklingsaktiviteter på individ-ochgrupp-
nivå

Utvecklingsaktiviteter

Medlem i Litteratur
branch- och
rkesföremngar

Föredraga
ärenden

Motiverande
amtwppgiñeChefsföredöme

Kurser,
seminarier Ledning

genom
chefen

Vara
intern-

Lagandalärare

Föråelredia Deltaga i
oc e projektarbet- ."Delta.1 Jobbmöten

fclrhand rotation
nåSAMHÄLLS- ARBETSLIVS-

ERFARENHET ERFARENHET

Källa: ESAB intemutbildningsmaterial, hämtat Wikfeldt C., 1995,ur
Ordlista för olika kompetensbegrepp. Stencil.

Viktiga källor för lärande också det interaktiva samspelet medär
kunder och leverantörer. Enligt uppskattningar gjorts skulle erfaren-som
het för den övervägande delen, uppskattad till 70 %,översvara av
utvecklingen de anställdas färdigheter i ålder. Av dettaav vuxen
erfarenhetsbaserade lärande skulle i sin % kunna tillskrivas80tur egna
erfarenheter och % personliga relationer30 Lundgren, 1996.
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verk-anknytning tillkompetensutvecklingensindividuellaDen nära
arbetsuppgifternaaktuellaarbetsorganisationen och desamheten, gör

handlaarbetsorganisationenkan i perspektivmångfacetterad.den Det av
om:

verksamhetsut-led i den fortlöpandekompetensutveckling ettsom-
vecklingen

där mycketpå arbetsplatserkompetensutveckling gör storaman-
ochinriktning, innehållvad gällerverksamhetenförändringar i

arbetsformer
teknik,förutsättningarkompetensutveckling för mötaatt nynya --

ekonomivärderingar, sämre etc.nya
grundläggande karaktärkompetensutveckling av-

yrkeskompetenskompletterandekompetensutveckling för ellerny-
särskiltkompetensutveckling för utsatta grupper.-

personalutbildning/fortbildningfördelningtala rättvisAtt avom en
svårt.därmed ocksåtimmar år blirexempelvis lika antali termer perav

behov,utifrån verksamhetensoch bedömasmåste inInsatsema sättas
Bildenområdet.och utvecklingen inomkaraktärdvs. utifrån arbetets

kun-den befintligasidan kanske inteockså åkompliceras att enaav
Å anställdakanske deandra sidananställda tillvaratas.skapen hos de

existerandesittbehöver för utförapersonalutbildning deinte fått den att
arbete.

anordnasärskilt problematisktiblandmindre företag kan detI attvara
Fackens möjlig-saknas.tid och kankompetensutveckling. Både resurser

de inte finnsbegränsaspådrivareheter verka representera-attatt avsom
anställ-% deföretagen med 15Ca %på alla arbetsplatser. 40de avav
1996.Arbetsrättskommission,årsutanför kollektivavtal 1995da står

personalutbildningalla erbjudssaken intesidaEn är att somannan av
på dessakan eller villlärande i arbetetfår möjligheter tilleller ta vara

vilja Tillincitament för lära.motivation ochmöjligheter. behövsDet att
bådeförändringsprocesser höriochhinder för lärande engagemang

ochDåliga skolerfarenheterfaktorer.sociala och personliga ett utar-
passiviserande.självförtroende och verkamande arbetsliv kan reducera

framgångsriktvisat sigmånga sammanhangarbetssätt iEtt är attsom
dialog mellankvalitetsutveckling, viaochutifrån verksamhets- en
organisations-föranställda, få igångledning och processen gemensam

verksamheten kanUtifrån mål förkompetensutveckling.ochförändring
definieras.kompetensutvecklingbehovochkompetensanalyser göras av

mellan arbetskamrateri arbetsgrupper,diskussionerUtvecklingssamtal,
inslag iviktigakan ocksåfack och ledningoch mellan envara
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utveckling kompetensutvecklingsstrategin.kontinuerlig kompe-Deav
kan sedantensutvecklande åtgärderna många olika slag, intevara av

kurser också dela med sig sitt kunnande ibara vardagen,attutan av
ändra rutiner och jobba fram någoti gamla tillsammans.nytt

studieovanaAtt motivera anställda delta i kompetensutveck-även att
ling naturlig och integrerad del i arbetet, där alla delaktigaärsom en
och införstådda med de behövs har visat sig fullt möjligt. Detatt vara
kan däremot svårt få till stånd verksamhetsforbättringarattvara om
endast några få får möjligheter till utbildning och lärande Hamngren,
Laestadius Odhnoff, 1995. Pâ detta område fordras dock ytterligare
mycket utvecklingsarbete och praktiska försök Deshler, Osbom,1996;
1996.

I den mån lärandet i arbetslivet handlar utbildning måste ocksåom
krav ställas på utbildningsutbudet så det till de studie-ävenatt anpassas

behov. Detta innebär moduler och kurser på olika nivåert.ex.ovanas
flexibelt kan tillgängliga på studiedeltagamas villkor. Detgörassom

handlar då inte bara materiella villkor pedagogiska.ävenutanom om
kan SverigeDet det enda EU-land för vilketvärt att notera attvara var

huvudorsaken till ointresse för livslångt lärande inte villeattvar man
tillbaka till skolbänken Eurobarometer, 1996.

SIFO-enkät 1995 intressantEn belysning individernasger en av
vilja själva finansiera sin vidareutbildning. Enkäten gjordes påatt upp-
drag Skandia och bygger på intervjuer med riksrepresentativtettav
urval individer i åldersgruppema år, totalt intervjuer.20-55 623 Tabell
2.3 sammanfattar svaren.
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Tabell Skulle2.3 du själv beredd varje månad %5att satsavara
din lön till personligt utbildningskonto, efterettav

facklig och politisk tillhörighet hushållsinkomstsamt

LO TCO SACO

66% 72% 68%

Skulle i riksdagsval röstaett

Borgerligt Socialistiskt

72 % 67 %

Hushållsinkomst

ÖverUnder 120 tkr tkr120-250 250 tkr

77 % 72 % 66 %

arbetsgivaren lika mycket och ni tillsammans bestämmer hursatsar duom
skall vidareutbilda dig och du får dra sparandet i din deklaration och betalaav
skatt sedan används i utbildningen. Andelnär "Ja, säkert"svaratpengarna som
och "Troligen".

Källor: Skandia, 1995, Det svenska kompetenslyftet. Skandia,stora
1996, Hur förslaget till kompetensförsäkringmottogs

Som det inte skillnader i andelama iär efterstorasynes grupper
facklig anslutning, politisk tillhörighet och inkomst sig hasom anser
intresse och råd med individuellt utbildningssparande. Jämförettav man
skillnaderna mellan dessa och dem för deltagande i arbets-grupper
marknadsutbildning mellan efter formell utbildningsbakgrundgrupper
kan knappast de mindre de förra Arbetsmark-säga äratt änman senare
nadsstyrelsen, 1995.

SverigeI verkar det också finnas öppenhet för indivi-större atten
derna och företagen vid sidan skall sig i det livs-statenav engagera- -
långa lärandet i andra EU-länder. På frågan vilkaän aktörer börom som
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svarsfrekvenserföljandeerhöllslivslånga lärandetför detettta ansvar
och i Sverige:genomsnitti EU som

SverigeEU

%54%66Staten
67 %%44Företag

%68%29Individ

kundesvarsalternativFleraAnm. anges.

Educationtheir AttitudesandEuropeans1996,Eurobarometer,Källa: to
Stencil.and Training.

diskussionochSammanfattning2.3

följandepåsammanfattasföregåendekan det sätt:dragI grova

arbetslivet kankompetensutveckling iochutbildningInvesteringar i-
kombineras meddesynnerhetproduktivitetseffekter. Istora omge

bred verksam-tilloch relaterasarbetsorganisationeniförändringar en
med sigAtt fåoch anställda.ledningsamverkan mellanhetsutveckling i

inte blibehöverstudieovanade oöver-och motiverapersonalen ettäven
sammanhang.dyliktproblem istigligt ett

blitycks intekompetensutvecklinginvesteringar iMånga lönsamma-
Sverige.genomförda i

fort-finansieringenstå försigde anställdaSverige verkarI avvare-
avkastningen på dem.eller få delbildningsinvesteringama av

fördelatjämntrelativt brett ochpersonalutbildningiDeltagandet är-
de olikaliksomlika mycketungefäroch deltarKvinnori Sverige. män

del-skillnader mellantämligenfinns detåldersgruppema. Däremot stora
utbildningsnivå.efter initialpersonalutbildningiaktighet

kanförklaring till detkort i Sverige. EnPersonalutbildningen är vara-
och intäkterkostnaderdel iså litenindividernaenskildade taratt pass

arbetslivet.utbildning igällerdetnär
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högproduktivt näringsliv allamodernt, behöver god basutbild-I ett en-
grund för det livslånga lärandet i arbetslivet och reella möjlig-ning som

i arbetslivet. högsta led-heter delta i lärandet Det denäratt en av
ningens viktigaste uppgifter i företag och offentliga organisationer att
skapa goda förutsättningar för lärande i respektive organisation.

fack, arbetsgivare individerSåväl och har intressestaten attsom av-
omlärandet fungerar effektivt på alla nivåer företagsledningamaäven

för organisatoriskakanske känner sig exklusivt ansvariga det läran-mer
i organisationen och individerna för det individuella lärandet.det

Kompetensutveckling måste andra satsningar för organi-vägas mot en-
forskningsations långsiktiga överlevnad investeringar i realkapital,-

har alltskapa goda förutsättningar för lärande blivitetc. attmen en-
för ledningen.viktigare framgångsfaktor och uppgift den högsta I ett

i förhållandekortsiktigt perspektiv handlar det kompetensutvecklingom
för-till den givna affärsidén och i långsiktigt perspektiv lärande iett om

hållande till affärsidéer.nya

diskuteras vidare:Vilka slutsatser rimliga dra kan behövaär attsom

förSatsningar på allmänna kunskaper och färdigheter viktigaär pro--
proportionsvis bliduktivitetsutvecklingen och kommer förmodligen att

denviktigare jämfört företagsspecifika. Både därför detallt med äratt
betydelsegenerella humankapital iär störsttypen avav som numera

därför humankapitalproduktionen och det denäratt typen gene-av som
kunskap.rerar ny

verkarEftersom investeringarna utbildning lärande i arbetsliveti och-
relativt produktivitetseffekter bör individer och arbetsmarkna-storage

dens i utsträckning kunna för dem själva.parter stor ta ansvar

human-Om individerna och arbetsmarknadens hand departer tar om-
kapitalinvesteringar berör dem skapar det förutsättningarnärmastsom

blirinvesteringarna dessa slagför det de lönsammaäratt mest av som
genomförda.

offentligaKanske bör ansvarsfördelningen mellan företagen, de-
organisationerna så individernaoch individerna ändras störreettatt tar

för de längre, individuella investeringarna.ansvar
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Om företagen står för humankapitalinvesteringamaalla i arbetslivet-
och individerna inte för några blir det begränsade satsningar.mest

Även företagen bör dock intressera sig för långsiktiga investe-mer-
ringar och inte bara sig inriktat kompetensutveck-ägna snävtmer
lingsarbete i anslutning till förändringar arbetsorganisationen ochav
kvalitetsutvecklingsarbete.

Fördelningsprofilen på personalutbildningen kan bli indivi-sämre om-
derna sparande själva får för andelar deneget störretagenom ansvar av
vilket i så fall kan behöva förebyggas och/eller kompenseras sär-genom
skilda åtgärder.

Arbetsmarknadens har för kostnaderna i tid ochparter attansvar-
kompetensutvecklingför och intäkterna kompetensutvecklingpengar av

formi produktivitetsökningar fördelas på effektivt mellansättettav
arbetsgivare och anställda vinst respektive lönehöjningar.som

Staten har för spelregler, infrastruktur, marknadsorgani-att ansvara-
sation, övervakning och fördelningseffekter. Till dettasystemets ansvar
hör bl.a. att garantera:

god basutbildning för alla inklusive för de tidigareen vuxna som
inte fått chansen till dylik utbildningen

effektivt och flexibelt utbildningsutbudett
företags, offentliga organisationers och anställdas möjligheter att
finansiera lönsamma kompetensinvesteringar

behovet kompetensutveckling för individer med mindre fastatt av
anknytning till arbetsmarknaden och för arbetslösakan tillgodoses.
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Lärande i arbetet-3

ansvarsfördelning individer,
fack och samhällearbetsgivare,

Utgångsläge arbetsmarknadens3.1 parter-

På arbetsmarknaden har sedan viss tid funnits vissaavtal mellanen ar-
betsgivare fackliga organisationer kompetensutveckling, bl.a.och om
har LO-förbunden Grafikema och Metall slutit avtal där kom-Pappers,

Ävenpetensutvecklingsfrågor ingått. i avtal inomexplicit fleramer
SACO- och TCO-områdena finns formuleringar behovet sti-attom av

kompetensutveckling, bl.a. lönebildning SOU 1996:34.mulera genom
Sverigescentrala avtalet mellan Skogsindustriförbund, Pappers-Det

industriarbetareförbundet, ochIndustritjänstemannaförbundet, Ledarna
Civilingenjörsförbundet har plattform lokaltgett parterna atten
diskutera satsningar på höjd kompetens. betonas hur viktigt detDär är

framtida behov kompetensutveckling kartläggs och tillbrytsatt av ner
individuella utvecklingsprogram. I det sammanhanget kan också nämnas

utvecklingsarbete pågår i Statenssamarbete mellan ochett parternasom
skola för i Härnösand SSVH, 1995. syftar till ñnnaDet attvuxna nya
former for distansutbildning i tillanslutning arbetsplatsen.

Sveriges verkstadsindustrier SvenskaDet centrala avtalet mellan och
Metallarbetareförbundet har skapat möjligheter för de lokala parterna att
träffa överenskommelser formerna för samarbete kring kompetensut-om
veckling kommittéer.t.ex. partsgemensammagenom

Grañkerna har haft överenskommelse finansieringomen en av en
utbildningsfond. harTill den viss löne-avsatts procentgemensam en av

bl.a.Fondens medel har till byggaanvänts att ett parts-summan. upp
utbildningsforetag.gemensamt

Andra exempel på satsningar bl.a. användspartsgemensamma som
för utbildningsändamål är:

SAF-LO,Trygghetsfonden-
Trygghetsrådet SAF-PTK,-
Stiftelsen Trygghetsfonden for kommuner och landsting och-
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organisations- ochstatliga området Fömyelsefonden förpå det-
Trygghetsstiftelsen skall förhindra arbets-kompetensutveckling och som

omorganisation.anställda i samband medlöshet för de

Även utbildningsfrågorsysslar medandra partsgemensamma organ
utvecklingsarbete. Arbets-kombination med forsknings- ochibland i

på yrkesutbildningsområdetYrkesråd samarbetsorganmarknadens är ett
med utbildningLO. Exempel på branschorgan arbetetför SAF och som

Verkstadsindustrins nämnd för kompetens-och kompetensutveckling är
Utbildningsrådet för Hotell ochfrågor och Restauranger.

ochföretagsledning stiftelse med bl.a. SAFInstitutet förIFL är en
Företags-huvudmän. Aktuella projektCivilingenjörsförbundet ärsom

och °°A2000+hälsa, kvalitet och effektivitetledning för är ettsom
utvecklingsyfte fram verktyg förutvecklingsprojekt med ta ettatt av

IFL, och 1996.arbetsgrupper 1995
ArbetarskyddsnämndenLiknande arbete bedrivs är ettsomav

Ledarskaps- och arbets-för SAF, LO och PTK.partsgemensam organ
Arbetarskydds-organisationsutveckling huvudtema for nämndenär ett

1996.nämnden,

på avtalssidanUtvecklingstendenser3.2

tid.på avtalsområdet underintressant utveckling harEn ägt senarerum
exempel kanSom nämnas:

i kom-överenskommelse samverkanUtveckling -92 är omsom en
personalutveckling mellan Landstings-landsting bl.a.och ommuner

si-å sidan å andraSvenska Kommunförbundetförbundet och samtena
förbundsområdenkommunalarbetareförbundet, TCO-OF:sdan, Svenska

och sjukvårdverksamhet, respektive hälso-kommunal lärareallmän
SACO-deförbundsområdena ingående organisationerijämte samt

Måleti den kommunala sektorn.förbunden med medlemmaranslutna
infly-skall positivt arbetsklimat därsamverkanssystem ettär ett som ge

anställda.utveckling rättigheter för alladelaktighet ochtande, är

samverkanssystemet. Arbets-inflytande basen förIndividens är
ochsamverkan mellan arbetsgruppforum förplatsträffen när-är ett

sker samverkan mellan arbetsgivareledning. På övriga nivåermaste
samverkansgrupper.och fack i



1996:164SOU Kapitel 3 37

Arbetsgivaren ansvarig för beslut i allaär verksamhetsfrågor.
Arbetssättet på arbetsplatsträffar och i samverkansgrupper skall dock
präglas samråd nå enighet före beslut.attav genom

Alla anställda skall ha möjlighet till personlig och yrkesmässig
utveckling. För få lärande i arbetet måste hänsyn till såvälatt ett tas
den anställdes behov utveckling till verksamhetens krav.av som
Individuella utvecklingsplaner här viktigt hjälpmedel.är ett

De centrala har bl.a. åtagit sig utarbeta utvecklings-parterna att
material jfr. exempelvis Arbetsmiljörådet, 1993.

I bilaga till års1995 förhandlingsprotokoll har de centralaen parter-
Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenskana

Kyrkans Församlings- och pastoratsforbund å sidan Svenskasamtena
kommunalarbetareförbundet, SKTF och Ledarna å andra sidan redovisat

på kompetens och kompetensutveckling.en gemensam syn

Ett framgångsrikt arbete kompetensutvecklingmed måste ha sin
utgångspunkt i lokala förutsättningar och behov. Det finns därmed
inga generella riktlinjer eller metoder varje enhet måste sinutan göra
analys och hitta sin strategi.

Delaktighet viktig faktor. Genom dialogär skapas grund fören en
individuell kompetensutveckling dialog i det dagliga arbetet, i-
organiserade arbetsplatsträffar och medarbetarsamtal.

Utformningen kompetensutveckling ledningsuppgift.ärav en
Genom dialogen skapas till kontinuerligt lärande i arbets-rätt etten
livet de anställda haräven för.ett egetsom ansvar

De centrala skall stödja och stimulera kompetensutveck-parterna
lingsprocessen.

Grañkemas s.k. Visbyavtal från slutet 1995 innehåller intres-treav
kompetensutvecklingskomponenter:santa

Kompetensinventering. Vid den överläggning föregår ettsom-
lokalt antagande avtalet skall sammanställning degörasav en av
anställdas kompetens och uppgörelse komma till stånd lämp-en om
liga former för fortlöpande kompetensutveckling för medarbetarna.

Under försöksperiod januari 1996 1998 skall olikaen mars- -
kompetenshöjande åtgärder vidtas. Varje medarbetare skall omfattas

dem. Omfattningen skall sammanlagt fyra arbetsdagar.av vara
För kompetensutveckling i form utbildning kanav gemensamma-

former finansiering avsättning till kompetenskonton.prövas t.ex.av
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skattekredit förpåtala behovetregeringenhosParterna att avavser
avsättningar.sådana

skolutvecklings-läraravtal beskrivs1966 års ettparterna somav
ambitionermotiv,redovisarutvecklingsdokumentpaket. I parternaett

Lärarförbun-skolanoch förnyautvecklaåtgärder föroch konkreta att
kollek-1996.Kommunförbundet, ISvenskaRiksförbund,det, Lärarnas

kriterier för lönesätt-särskildainriktningunderstöds dennativavtalet av
yrkesrollsutvecklingunderlättararbetstidsbestämmelser,ning och som

förtidförgarantierförnyelse,arbetsorganisatorisk avsättsoch att
utvecklings-lokaltrekommendationerkompetensutveckling samt om

arbete.

utveck-tillsyftarinsatserdefinieras attKompetens somsom
för elevernasförutsättningargodaskapaförmågaläraresla att

lärande.
skolaförsåvälfastställasenligtKompetensbehovet bör parterna en

individuellairesulteraochvid skolanenskilda lärareförsom
arbetstidenregleradedenInom avsättskompetensutvecklingsplaner.

tim-riktmärket 104utifrånkompetensutvecklingtid föroch samlas
mellantid fördelasverksamhetsår. Dennaochheltidsanställdpermar

anställda.de

banksektorn mellanÖverenskommelsen kompetensutveckling iom
1995frånFinansförbundetochArbetsgivarorganisationBankinstitutens

1997.skall utvärderassom

förincitamentskapauppgiftoch iförharBankerna attansvar
kon-förutsättningar föroch skapautveckla sigviljaindividen attatt

i arbetet.tinuerligt lärande
kompetensutvecklingen.denförhuvudansvaretIndividen har egna

och plane-områdenrelevantapåkompletterasmåsteUtbildningen
överenskommelser. Ilokalaföretagsvisgenomförasoch genomras

dessa skall

kartläggasutbildningmedarbetarnas
kunskapsnivån görastest av

åtgärder planerasindividuella
genomförandeförtillräckliga avsättasresurser

åtgärderredovisning vidtagnaförtidsplan och regler anges.av
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3.3 Offentliga initiativ

Många olika offentliga initiativ har också tagits på tid för attsenare
arbetsmarknadens och stimulerastötta lärandet i arbetslivet. Olikaparter

förslag till satsningar har också utarbetats.nya

Inom för Växtkraft mål finansierasprogrammetramen som av-
EU och den svenska stöd till utveckling arbetsorganisationstaten, ges av
och kompetensutveckling inklusive instrument för verksamhetsanalys
och kompetensinventering. Programmet främst inriktat på små ochär
medelstora företag. I projektarbetet har identifierat olika vägled-man
ningsprogram kan användas för fram handlingsplaner föratt tasom

Övervakningskommittén,kompetensutveckling 1996.
Ett på liknandeexempel projektarbete det västsvenskaannat är nät-

verket KFY Kompetens för Yrkesverksamma med huvudkvarter i
Göteborg. I det deltar både offentliga länsstyrelsen, länsarbets-organ
nämnden, kommuner och utbildningsanordnare och andra intressenter
SKF, Volvo och Metallindustriarbetereförbundet. det harI arbetatman
med beskrivningar de kollektivanställdas behov kunskaper Kom-av av

000+,2 verktyg för kompetensanalys,petens och åtgärdsanalyser.gap-

Staten stimulerar kvalitetsutveckling bl.a. sitt igenom engagemang
SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Det stiftelse verksam-är en vars
het regleras avtal mellan och Intressentföreningenett statengenom
Kvalitetsutveckling. Till institutets programområden hör bl.a. infonna-
tion, FOU, utbildning, SIQ Benchmarking Center och utmärkelsen
Svensk Kvalitet. Inom utbildningsområdet finns sedan 1994 utmärkelsen
Svensk Skola. Ett motsvarande verktyg för verksamhetsutveckling inom
landstingen ÄvenQUL Qualitet, Utveckling, Ledarskap.är inom ISO
9 000 finns standards för kvalitetssäkring för tjänsteföretagsystemet

används vissa skolor SKF:s Tekniska Gymnasium it.ex.som av
Göteborg.

I de offentliga företagen exempelvis Posten,Telia och Vattenfallstora
AB har länge arbetat med breddutbildning. I exempelvis Telia ABman
fortsätter med dylika satsningar de med tiden förskjutitsävenman om

något högre utbildningsnivåer. Man ocksåmot lösningarprövar närnya
det gäller fördelningen utbildningskostnadema mellan företaget ochav
de anställda. Det individuella har visat sig mycketengagemanget vara
betydelsefullt för utbildningssatsningama skall bli effektiva.att
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övertalighetdenTelia klarautmaning förEn är att som upp-annan
övertalighetenAmbitionenomstruktureringen.stod vid den är attsenaste

anställ-övertaliga blirAntingen så debort.skall kunna utbildas att
på den arbets-ellerinom koncerneni något bolagenningsbara öppnaav

marknaden.
har lettindividuellaför detfinna effektiva formerAtt engagemanget

anställdaförpå hemdatoreroch Teliaexempelvis både Posten att satsa
underlättaskulle kunnai hemmetTillgång till datorerdatorvana.utan

och nöje.utbildning,på fritiden förenademför nyttaatt

% arbets-har föreslagit 10Arbetsmarknadspolitiska kommittén att av
riktmärke förskulle kunnakompetensutvecklingförtiden ettvara

1996:34.SOUavtalaarbetsmarknadens attparter om

länsstyrelse skallföreslagit varjeFöretagsstödsutredningen har att se
medelstoradär små ochinformationsställeminsttill det finns ettatt

stöd och servicesamlade utbudetinformation detkan fåföretag avom
småföreta-utbildningutveckla material förAlmi skallföretag,till att av

affärsmässiga rådgiv-dendistansutbildning ochförutformat attgare
stödfinansielltfår statligtde företagförstärkas tillningen bör som

1996:69.SOU

delbetänkande föreslagitförstahari sittKunskapslyftskommittén en
utbildningsnivå.gymnasial Inomtill viss minstaindividuell rättighet en

individerna tillförsäkrasutvecklingsplan skallindividuellförramen en
med i förstabör kompletteraslärandet.livslånga Denbas för deten

i arbetslivet. Iför lärandetarbetsmarknadensmellanhand avtal parter
god infra-också på betydelsenkommitténbetänkandet trycker av en

hör förutomTill infrastrukturenlivslånga lärandet.detstruktur för
fåpå efterfrågesidanmöjligheterutbildningsplatser både goda att

kunskaperinhämtadevalidering tidigareochinformation, vägledning av
kurs-flexibelt och lättillgängligtutbudssidan existeraroch det på ettatt

1996:27.utbud SOU

arbetsmarknads-ochregeringens vår-anslutning tillhariRiksdagen
bet.1995/96:222;l995/96:l50; Prop.propositioner Prop.politiska

påsärskild satsningbeslutat1995/9623071995/96:FiUl5, rskr. att en
bidraget tillår. statligaunder fem Detvuxenutbildning skall sats-göras
helårsplatserkostnadstäckning för minst 100 000ningen motsvarar per

treårigsaknarhand arbetslösai förstaår. Målgruppen är somvuxna
sig tillockså vändaskall satsningengymnasiekompetens. Därutöver

Övrigakompetens.saknar dennahelt eller delvisanställda vuxnasom



SOU 1996:164 Kapitel 3 41

skall få delta i mån plats. Personer mellan och25 55 år ärav som
arbetslösa möjlighet under högst år studera på motsvarandeatt ettges
grundskole- eller gymnasienivå med särskilt utbildningsbidrag påett
a-kasse/KAS-nivå. Anställda mellan och25 55 år arbetat fem årsom
kan motsvarande möjlighet arbetsgivaren långtids-ges tarom en
arbetslös ersättare.person som

Arbetsrättskommissionen utarbetade förslag till särskilda samarbets-
avtal inom arbetsrätten. Dessa avtalskonstruktioner innehåller bl.a. vissa
kompetensutvecklingsaltemativ. Privata arbetsgivare skulle ha rätt att av
vinsten före skatt medel till Kompetensinvesteringskonton.avsätta
Medlen skulle få högst 5 år och uppgå till viss högstaavsattavara en

lönesumman. Kontomedel inteprocent används inom den stipu-av som
lerade tiden skulle med räntetillägg återgå till rörelseintäktema ochett
beskattas på sedvanligt Ett alternativ skulle kunnasätt. avsätt-vara en
ning medel till "Kompetensinvesteringskonton ned-av som gav en
sättning i arbetsgivaravgiften med motsvarande belopp. Det ärsenare
också den modell kommissionen diskuterade för statliga arbetsgiva-som

kommuner och landsting.re,
Arbetsgivama skulle ha föreslå hur kompetensutvecklingenrätt att

för de anställda skulle gå till och de lokala skulle träffa avtalparterna
kontomedlens användning.om

Kommissionen föreslog vidare samarbetsavtalets regler skulleatt
kunna gälla avtal så fort arbetsgivare och arbetstagare överenssom var

detta, dvs. utanför kollektivavtalsförhållandenäven 1995 årsom
Arbetsrättskommission, 1996.

Ett resultat det medlararbete under följde1996 påav sommaren som
Arbetsrättskommissionen blev principöverenskommelse mellanen

på det statliga området.parterna
I den överenskommelsen antecknar TCO-OF och SACO-S, vilket

Arbetsgivarverket också införstått med, förutsättningenär för deatt att
skall godkänna de aktuella ändringarna i arbetsrätten satsningar påär
kompetensutveckling och finansieringen dessa insatser löses påatt av
det Arbetsrättskommissionensätt föreslog. Regelbundna avsätt-som
ningar medel för kompetensutveckling skulle på det statligagörasav
området med motsvarande nedsättning i arbetsgivaravgiften följd.som

budgetpropositionenI för år 1997 Prop l996/97:l föreslås LO,att
TCO och SACO Lantbrukamas riksförbund, Sveriges fiskaressamt riks-
förbund och Företagarnas riksorganisation skall 40disponera miljoner
kronor bl.a. för utbildningsinsatser för stimulera till och utvecklaatt
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utbildning kanochstudierförintressetsåverksamhetuppsökande att
breddas.

utvecklingstendenserInternationella3.4

inter-mångafråga iaktuellhögstarbetslivetilärandeLivslångt är en
någraNedanländer.olikamångaoch isammanhangnationella ges

ochutvecklingstendenservissainitiativinternationellapåexempel samt
Storbritannien.ochFrankrikeFinland,Danmark, Norge,diskussioner i

livslångtjanuari 1996utbildningsministerkonferens iOECD:sPå var
bak-ocksåhadekonferensenTillhuvudtema. ettarbetslivetilärande ett

AllforLifelong Learningtitelnbetecknandemed dengrundsmaterial
framställts.1996OECD,

lärandelivslångtviktenministrarnakommuniké betonarsinI av
detdelutbildningeneftergymnasialaOm denarbetslivet.i avsom

tillgodoseochexpanderaskall kunnaarbetslivetilärandetlivslånga
Alternativfmansieringskällor. ärkrävsolika behovindividemas nya

terminsav-näringslivet,ochutbildningsanordnamamellansamarbete
studiefinansiering-lån iochandelen bidragiförändringarochgifter

blifinansieringendet gäller atttvungnaLänderna kommer näratten.
anställdaarbetsgivare,individer,mellanansvarsfördelninghitta en ny

övrigt.ioch samhället

BIACmedkonsultationermedinleddesUtbildningsministrarnas möte
UnionTradeTUACCommittee ochAdvisoryIndustryandBusiness

särskildaförberettTUAC hadeochBIACBådeCommittee.Advisory
lärandetlivslångapå detsinpresenteradedevilkayttranden i syn

1996.TUAC,BIAC, 1996;

utbildninggrundläggandeprioriteraskallmenadeBIAC statenatt
ochyrkesutbildningsigskull inte drasakensfår for den urmen

påsjälvadock kunnabordeIndividemautbildning. satsahögre mer
utbildning.högre

skattesubventio-arbetslivetlärandet istimulerakanStaten genom
utbildningssubventioner.lågutbildadeförspecielltoch genomner --

ochdistansutbildningutvecklingtillockså bidraStaten borde av
lärlingsutbildning.stödja
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TUAC ansåg borde stimulera lärandet i arbetslivet bådeatt staten
direkt och indirekt. Indirekt kunde det exempelvis ske kravgenom
på företagen beträffande redovisning personella Direktaav resurser.
stöd kunde skattesubventioner och jobbrotationssystem denvara av

har i Danmark. Särskilt små och medelstora företagtyp behöverman
stöd.

Individema redan på sig delar utbildningskostnadematar nu av
"lärlingslöner. Man skullet.ex. dockatt acceptera ävengenom

kunna tänka sig individuella konton där individen för kunnaattspar
finansiera framtida utbildningsinvesteringar.

I EU diskuteras för närvarande Kommissionens Vitbok Teaching ana
Learning Towards the Learning Society 1995. denI har Kommissio--

fem allmänna mål for nationella åtgärdersatt med olikanen upp
underavdelningar:

Att främja tillägnande kunskaperav-
Erkännande kompetensav
Rörlighet
Pedagogiska multimediaprogram

Att skola och företag till varandranärma-
Lärlingssystemet
Yrkesutbildning

Att bekämpa utslagningen-
Skolor for andra chansen
Europeisk volontärtjänst

Att färdigheter i gemenskapsspråktrege-

Att behandla materiella investeringar och investeringar i utbildning-
på likvärdigt Svensk version: Utbildningsdepartementet,ett sätt.
1996, Lära och lära på kunskapssamhälletut väg mot-

Utbildningsdepartementet har i Gränbok/Vitbok 1996 kommenterat
dessa förslag och inbjudit till diskussion med anledning Kommissio-av

vitbok. Kommissionen ordnar också expertkonferenser på dessanens
Vid den anordnades i anslutning till dettemata. sista tematsom

Bryssel, september 1996 rådde enighet blandstor experterna attom
det mycket viktigt investeringarna i kunskaper och utbildningattvar

hög prioritet och individen måste i Likasåatt sättasgavs centrum.
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behövde delasinvesteringsvolymökandebördanbedömde att av enman
individer.enskildaocharbetsgivareberördamellan stat,parter -

exempelvisdiskuteradesNivåer för företagens varsomengagemang
för satsningaroch %utbildningssatsningar 50företagsspecifika% för80

sigdel kundeIndividemasarbetslivet.ilärandegenerellt tapå mer
håller dockpåpekadesSom gränsenitiduttryck i än pengar.snarare

vali-Ju bättrepå luckrasinvesteringardessamellan atttyper upp.av
lärandetandelenblir dessutomdestofungerarderingssystemen större av

gångbart.generelltarbetsliveti ärsom
utvecklinginfrastruktursidanframhöllsi övrigtVad avvarsom

distansut-utbildning i moduler,vägledningssystem,informations- och
Reward ochQualityEuropeant.ex.kvalitetssäkringbildning, genom

Försök4. medjfr. bilagai företagenpersonellaredovisning resurserav
också.rekommenderadesutbildningskontonindividuella

utbildningssats-fåbordemarknadernainflytande överHur stor
fördel-uppmärksammameningar Attdeladedetfannsningarna om.

under allaansågslärandelivslångtutvecklingenningseffektema motav
åtgärderkompensatoriskaOlikanödvändigt.omständigheter typer av

in.kan behöva sättas

Danmark

på tvåfinansiera studierochfå ledigtanställdaDanmark kan sinaI
funnitsoksenuddannelsesstøtteordningenVVUSolika sätt: somgenom

tillkom 1992.vilketUddannelseorlovoch1989sedan genom
båda Detför dereglerlikartadestycken gällerlånga systemen.I

arbetsmarknadsanknytningpåvissa kravålderskrav,båda vissafinns i
reglerararbetsgivarenavtal medharoch löntagaren ettatt som

frånbåda fallenutgår iersättningSammaarbetsplatsen.tillåterkomsten
heltidsut-vecka förDK 2 555år 1995högsta a-kassadvs.staten, per

till full lön.mellanskillnadenbetalakanArbetsgivarenbildning. upp
få lönebidragkanvikareinArbetsgivaren inte att taär tvungen menen

anställaför ersättare.att en
möjligheterskall demanställda ochkortutbildadetill förVUS är ge

Som kort-arbetstid.utbildning påyrkesinriktadallmänbildande ochtill
teoretiskårs10individ med enbartexempelvisbetraktasutbildad en

till årsplus 4utbildningteoretiskårseller med 7-8utbildning upp
eller del-heltidpåantingenkanUtbildningenyrkesutbildning. äga rum

använda sigendastindivid kanveckor. Enhögst 40ochtid avvara
gång.VUS en



Kapitel 3 45SOU 1996:164

utbildningarValet mellan relativt fritt. får dock inte handlaDetär
högre, s.k. "videregående utbildningar. VUS-studerandeEn kanom

ansöka bidrag kursavgifter.tillom
Uddannelseorlov för utbildning till för både anställda och arbets-är

lösa och utbildningen kan bara bedrivas på heltid. Utbildningen skall
minst vecka lång får inte längre 52 veckor. Enänvara en men vara

anställd kan efter fem kommaår tillbaks och få utbildningsperiod.en ny
arbetslös kan två år i utbildningEn under sju år.ta

lista,Det finns den s.k. positivlistan, med godkända utbildningaren
yrkesinriktadeallmänna och deltagarna kan välja mellan. Isom- -
kandetta stödsystem inte få bidrag till kursavgifter Jørgensen,man

Holm Olsen, 1995.Larsen, Løvgreen

Norge

diskuterasI Norge kompetensutveckling i arbetslivet på olika nivåer.
Liksom i Sverige har frågan varit i olika avtalsförhandlingar. Föruppe

tid sedan gällde det exempelvis elektrikerna. Facket ville deatten
Överenskom-anställda skulle ha till fem dagars utbildning år.rätt per

melsen blev utbildningskommitté fackmed för ochrepresentanteren
arbetsgivare i företagen. Den kommittén skall görapartssammansatta
kartläggningar och bedöma de enskilda medarbetarnas behov av
utbildning.

Arbeiderpartiet harInom arbetat fram förslag går påett utman som
framtida produktivitetsökningar skall kunna i studieledighet.att tas ut

Årligen skulle i avtalen på arbetsmarknaden kunna komma överensman
"studierättigheter" på individuella utbildningskonton.sättaattom av

Staten skulle också bidra kontontill dessa och individerna ha lag-en
stadgad utnyttja sina studierättigheter.rätt att

Arbetsgivama skulle fortsättningsvis ansvariga for denäven vara
utbildning och kompetensutveckling direkt knuten till verksam-ärsom
heten. Statligt och praktiskt biståndstöd till särskilt de små företagen
skulle också tidigareliksom utgå från SND Statens Naerings- og
Distriktsutbyggningsfond.

LO har för kompetensutveckling går längreett eget änprogram som
Arbeiderpartiets. LO:s förslag arbetstagarna skall ha till %10är rättatt
studieledighet för år i yrkesverksamhet Aftenposten, 1996.vart

Norska regeringen har tillsatt offentlig expertutredning fort-en om
och vidareutbildning. Till slutet år skall den1997 utarbeta förslag tillav

nationell handlingsplan för vuxenutbildning och kompetensutvecklingen
Norskai arbets- och samhällslivet regeringen, 1996.
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Finland

intressera sig förVuxenutbildningsrådet börjathar bl.a.FinlandI
lärande.och livslångt Vuxenut-till utbildningkoppladeframtidsfrågoma

inom Utbildnings-utseddregeringenbildningsrådet expertgruppär en av
arbetsmarknadensförmed bl.a.departementet parter.representanter

tid målmedvetet medockså sedan vissFinland arbetarI attenman
valideradesina reella kunskaperfåförförbättra möjligheterna attvuxna

i företaglag kräverhar vidarebehörighet. Mantill formell atten som
utbildningsplan Europeanskall det finnasanställdamed 30än enmer

Commission, l996b.

Frankrike

varit1971tio anställda sedanmed flerföretagFrankrike harI än
viss andelskallanställda. Företagenutbilda sina sättaatttvungna enav

År på %.enlig lag 1,2låg kravetutbildning. 1992förlönesummanav
arbetsmarknadensdock sättaår komFör 1993 överens attparter avom

%.1,5
individuellvidstudiefmansieringanvänds tilldel dessaEn pengarav

ungdomsarbetslöshetenbekämpautbildning förstudieledighet och till att
anställda har tillanställda. Deutbildninggår till rättmerparten avmen

skallutbildningkrav pålagstadgatfinnsstudieledighet och det attett
lönesättningen.beaktas i

marknadenpåeller köpasi företagetkanUtbildningen äga upprum
eller offentligaandra privatautbildningsanordnare,branschanknutnafrån

har litenutbildningsanordnamaoffentligautbildningsanordnare. De en
dock före-tid harföretagsutbildning. Påfördel marknaden senareav

högskolan.utbildning frånbörjat köpa allttagen mer
och inrikt-uppläggningdet gällerställninghar starkFacken nären

Commission, 1996Frankrikei Europeantöretagsutbildningenning av
1996.och Houtkoop,

Även valideringförpå utvecklaFrankrike hari systemattsatsatman
yrkesmässiga kun-teoretiska ochfå bådekankunskaper. Vuxnaav

Colardyn,vid särskildadokumenteradeverifierade ochskaper testcentra
l996a.
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Belgien

kollektivavtalBelgien Flandern har arbetsmarknadens i kom-I parter
% lönesumman till utbildningmit 0,8överens avsättaatt avom

European Commission, l996b.

Storbritannien

Labourpartiet diskuterar också individuella utbildningskonton.Inom man
engelska versionen skulle de skattefria och på kontona skulleI den vara

individerna arbetsgivarna ochde enskilda kunna även statenspara men
kunna bidra. statlig grundplåt på pund till konto harskulle En 150 vart

utbildningskontona skulle första handföreslagits. Pengarna på i använ-
till kursavgifter inte andra finansieringskällor föreliggerdas men om-

uppehälle.tilläven-
kan istimulera kompetensutvecklingen i företagenFör att man

tänka sig bidrag eller skattereduktion. Små företagLabours program
intresseras för kompetensutveckling stöd till satsningar påskulle genom

utbildningsstandards. "In-få dem nå till vissa nationellaatt att upp
in People" med ackreditering företagär ett externvestors system av som

personalutveckling. TECpå Det sköts partssammansattasatsar av
Enterprise Councils.Training and

Labour kan tänka sig visst mått tvång. FöretagInom även ettman av
i stå forhar anställda åldern 16-17 år skulle tvungna att sexsom vara

Ävenbetald studieledighet vecka. här skulle dock företagentimmars per
majkunna få vissa bidrag Economist, 1996.

intressant observation kommer från Företag i StorbritannienEn som
fannshaft s.k. Employee Development Schemes. Den pott pengar som

tillgänglig anställda använda för utbildningför och de ut-attvar en av
nyttjades utsträckning de kortutbildade. Storbritannieni mycket Istor av
försöker också populärisera deltagande i utbildning bl.a.attman vuxnas

årligen återkommande "Adult Week".de Leamersgenom
vuxenutbildningAndra inslag engelska stimulera tilli den strävan att

National Vocational Qualifications.det s.k. NVQ-systemet Detär är
yrkeskunskaper. kompletteras detför validering Detett system avav

s.k. National Vocational QualificationsGNVQ-systemet General som
mellan teoretiskt utbildningbrygga yrkesutbildning och inriktadär en

Colardyn, l996a.
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3.5 Sammanfattning och diskussion

Flera olika arbeta med kompetensutvecklingsfrågor i arbets-ansatser att
livet skymtar i de olika avtalen, förslagen och initiativen:

Att och arbetssätt med dialog ochgarantera etten process- -
exempelvis arbetsplatsträffar och individuella utvecklingsplaner -

skapar förutsättningar för lärande i organisation.som en

kompetensanalyserAtt och följa dem.göra upp-

Att till fonder för kompetensutveckling.avsätta pengar-

Att till individuella utbildningskonton för kompe-avsätta pengar-
tensutveckling.

Att arbetstid för kompetensutveckling.avsätta-

Mycket detta håller på arbetsmarknaden och andraparternaav pro-
fessionella organisationer redan på med och vidareutvecklar själva. De
områden där behov statliga insatser framför diskuteratsallt är:av

grundläggande utbildning-

finansiering sparande på individuella utbildningskonton t.ex.av-
statliga ibidrag form skatterabatt under sparandeperio-genom av en

den

kompetensutveckling för anställda i små och medelstora företag-

kompetensutveckling för arbetslösa och andra marginaliserade-
grupper.

I anslutning till förslag tillolika individuella utbildningskonton/
kompetensförsäkringar har också frågan statligt för vissaettom ansvar
försåkringsinslag aktualiserats. SkandiasI förslag till kompetens-
försäkring 1995 och 1996 krävs inget statligt i själva för-engagemang
säkringen eftersom den enbart täcker risker för dödsfall, sjukdom och
invaliditet aspekter försäkringsbolag hanterar.normalt I andrasom-
förslag Fölster 1994 finns och svårhanterliga försäk-störret.ex. mer
ringsinslag. Att kunna försäkra avkastningen på utbildningsinvesteringar
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särskilt viktigt för mindre studievana Om försäkringenkan grupper.vara
kombineras lånemöjlighet skulle dylikt forsäkringsbehov blimed etten

angeläget. försäkringsinslag kan dock kräva visstDessaännu ettmer
statligt i hanteringen.engagemang

det gäller statligt stöd till individuella utbild-Motargumenten när
ningskonton främst fördelningskaraktär höginkomsttagare skulleär av -
ha bättre råd avsättningar låginkomsttagare.göra änatt

atik inte överdrivas kanfördelningsproblem bör dessutomDenna men
hanteras på olika vis:

kan gå in med grundplåt på individuella utbildnings-staten en-
konton

skatterabatten förknippad med utbildningskonton kan begränsas-
uppåt

statligt garanterade forsäkringsinslag kan sparandet på utbild-göra-
förningskonton mindre osäkert och därmed intressant ävenmer

mindre studievana och riskaversionmed störregrupper

i organisera sparandet på utbildnings-facken kan attengageras-
konton/kompetensförsäkringar liksom de arbetat med arbetslöshets-
försäkringar.

utbildningskonton det kan lång tidEtt ärannat argument mot att ta
bygga sparande, effekterna på utbildningsinvesteringamaett attatt upp

under övergångsskede skjuts på framtiden och för indi-att systemetett
viden inte leder till kontinuerlig kompetensutveckling. finns dockDeten
möjligheter för påverka dessa aspekter. statlig grund-Enävenstaten att
plåt kan snabba utbildningssparande. System kanintroduktionenupp av
konstrueras inkluderar lånemöjligheter säkerhet i exempelvismedsom
pensionema. Med flexiblare utbildningssystem uppbyggda på moduler,

möjligtdeltidsstudier och distansstudier kan kontinuerligt lärande bliett
till låg kostnad.

till-Kontoidén utvecklingsbar. framtiden med bättre ekonomiskIär
handskulle utbildningskonton i Sverige kunna utvecklas tillväxt att ta

såsom disku-delar produktivitetsökningarna på motsvarande sättom av
i Norge.terats

individinriktade stöd och statligt förUtöver detta ut-ett ansvar
kan behövsbildningsmarknademas infrastruktur diskuteras det ytter-om

statligaoffentliga organisationer. Bådeligare stöd inriktat på företag och
foretagsvisa vinstavsättningar, kompe-bidrag, stöd och skatterabatter till
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i onödan och/ellerriskerar bli subventionertenskonton/försäkringar att
i dagsatsningar. Företagen har redan draleda till olönsamma rätt att av

verksamhetsanknuten utbildning samtidigt ingenkostnaderna för som
individen jfr. bilaga 3.förmånsbeskattning utgår hos

fmansieringsmöjlighetema olika konjunkturfaserutjämnaFör överatt
fick möjligheterskulle dock kunna motiverat företagendet att attvara

högkonjunktur medel för utbildningmed skatterabatt under avsätta
skulleför små och medelstora företagunder lågkonjunktur. Speciellt en

Ävenvärdefull. inom den offent-dylik utjämningsmöjlighet kunna vara
omfördelakan ibland begränsningar i möjligheternaliga sektorn att

kompetensutveck-och kostnader åren hinder förintäkter över ettvara
ling.

små och medelstora företagen detför övrigt främst för deDet är som
infrastruktur ochviktigt det finns god utbildningsmässigär attatt en

för:staten ansvarar

utbildning för allahögkvalitativ grundläggandeen-

grundläggande utbildning förmöjligheter komma tillbaks tillatt-
missat chansen i ungdomendem som

utbildningsanordnarebilliga och effektiva-

information och vägledning utbildningom-

utbildning för företagsledare i små ochstöd till skräddarsydd-
företagmedelstora

introduktionenstödja fack och arbetsgivare vidövergångsvisatt-
organisationerkompetensutvecklingsarbete i företag och offentligaav

och for olika yrken.
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4 första statligaDe åtgärderstegen -

ekonomiska politiken,Den näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken
inriktas allt på skapa ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Det-attmer

gäller forsknings- och utbildningspolitiken där ungdomsutbild-samma
ningen och vuxenutbildningen förstärks för stimulera det livslångaatt
lärandet i arbetslivet. En god grundläggande utbildning avgörandeär av
betydelse för det kumulativa, livslånga lärandet med nödvändighetsom
måste individbaserat och efterfrågestyrt.vara

Dylika politiska satsningar på grundläggande utbildning kan
lämpligen kompletteras med vissa statliga insatser för stimuleraatt
kompetensutvecklingen i arbetslivet.

Staten kan i enlighet med beskrivningarna nedan på olika sätt
förstärka och stödja de igång stimulera arbetsgivar-ärprocesser som -
sidan sitt och motivera de anställda utnyttja möjlig-deatt ta attansvar
heter erbjuds. Det handlar i arbetslivet dialog och utveck-som om
lingssamtal, förändringar i arbetsorganisation, karriär- och lönesystem.

har inteExpertgruppen tagit ställning till exakt hur statligaden
stimulansen till kompetensutveckling i arbetslivet skall utformas. Den
vill dock föra fram följande åtgärder till diskussion.typer av

Central nivå

Staten

Kan gymnasienivå for alla.garantera

Kan stå för ochstöd utveckling det gäller infrastrukturen.när

Kan skattekredit för sparande på individuella utbildningskonton.ge

Kan stödja kompetensutvecklingen i företag och offentliga organi-
sationer.
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särskild satsning pånyligen fattat beslutRiksdagen har om en vuxen-
garanteradpåutbildning kan vägen motett steg en gymna-somsom ses

iaktuella satsningen förstaalla. Målgruppen i denförsienivå ärnu
saknar treårig gymnasiekompetens. Därut-hand arbetslösa somvuxna

till anställda helt eller delvisockså vända sigskall satsningenöver som
skall möjlig-mellan och 55 årkompetens. 25saknar denna Personer ges

gymnasienivå medår studera på grundskole- ellerhet under högstatt ett
anställdaa-kasse/KAS-nivå.utbildningsbidrag på Försärskiltett ges

långtidsarbetslösinmöjlighet arbetsgivarendenna tar person somenom
i år.Satsningen skall pågå femersättare.

mycket värdefull infor-kommerArbetet med denna satsning att ge
statlig garantiför förslag hurmation. bör ligga till grundDen närom en

alla bör utformas.gymnasiekompetens fördet gäller

infrastrukturen kan handlautveckling det gällerStöd och när om:

studiefmansiering-

får effektiv utformning.viktigt studiestödet DetDet är att en
ungdomsutbildningen, den garanteradestudiestödet förgäller både

inom forutbildningsnivån utbildningenförallmänna ramenvuxna,
och utbildning Detarbetsmarknadspolitiken av vuxna.annan

mellan det statligaklara regler för relationernamåste också finnas
utbildningskontonÅstudiestödet och

verksamhet, valideringuppsökandeinformation, vägledning, av-
kunskaper och kompetens

valideringvägledning, uppsökande verksamhet,Information, av
foravgörande betydelsekunskaper och kompetens ut-är av

företag, offentliga organisationerbildningsmarknadema och för
utbildning, för deindivider de skall fatta beslutoch när attom

kunskaper deutbildning och få valuta för deskall motiveras till
och tidigare skaffat sig.skaffar sig

företag,komplexiteten i samhällettilltagandeDen gör att
och hjälp tilloch individer behöver stödoffentliga organisationer

få underlag förgäller informera sig ochSjälvhjälp detnär attatt
krävs iblandutbildningsval. väljaträffa välmotiverade För rättatt

på olika utbildnings-få chansenockså kan prövaattatt man
såkunskaper värderade kanaktiviteter och få sina tidigare att man

utbildnings-utbildningsnivå och realistiskakomma på görarätt
och b.planer Colardyn, 19963
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utbudet utbildning vidareutveckling och stimulans tillsamt ut-av-
värdering och kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling utbildningav

Som underlag för företagens, individernas och myndigheternas
beslut utbildning behövs information. detta syfte behöverIom
bättre metoder utvecklas för utvärdering utbildningstjänstemasav
pedagogiska kvalitet, prisvärdhet effekter.och kompetensgivande
Utbildningsanordnarna bör också stimuleras själva sigatt engagera
i arbetet med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

upphandling, beställarkompetens-

Om upphandlings-den offentliga och beställarkompetensen -
inom den offentliga vuxenutbildningen och arbetsmarknadspoli-
tiken och får förhållandeförbättras bättre träffsäkerhet i till-
arbetslivets krav och den offentliga yrkesutbildningen utvärderas
och fortlöpande aktualiseras arbetsplatserna, dettaärgentemot av

betydelse inte bara för denna utbildning i sig för helastor utan
den svenska utbildningsmarknaden.

distansutbildning och läromedel, uppdragsutbildning vid högskolor-
och komvux

behövs utbud utbildningstjänster matchafDet ett av som
efterfråganarbetslivets det gäller innehåll, tjänstemas pedago-när

giska och praktiska utformning, tillgänglighet Distansut-etc.
bildning viktig i detta sammanhang liksom bra läromedel förär
distansutbildning. utbud uppdragsutbildning vidEtt större av

Överhuvudtagethögskolor och komvux kan också behövas. är en
dynamik, och valfrihet på svenskakonkurrens denstörre ut-

bildningsmarknaden angelägen få till stånd. skulleDetatt
underlätta både för företag och offentliga organisationer och för
individer olika karriärutvecklingsbehov företag, imed i stora-
små företag och utbildningsbe-företagare få sinaattsom egna -
hov tillgodosedda.

redovisning och kunskapskapitalpersonellaav resurser-

Nya former för redovisning personella och kunskaps-av resurser
kapital i företag och offentliga organisationer stimulerakan till
kompetensutveckling i arbetslivet jfr. bilaga 4.
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Staten har infrastrukturfrågomaför fårett attansvar en
tillfredsställande lösning. Därmed inte det handlarsagt att stora stat-om
liga satsningar eller statliga satsningar. hel del de statligaEnnya av
infrastuktursatsningama kan forsknings- ochbegränsas till metodutveck-
lingsarbete. lämpligen till pågåendeDet anknyts redan arbeten t.ex.
Våxtkraft Mål SIQ-arbetet och de förslag4 programmet, som-
Företagsstödsutredningen kommit med. kan också sig formenDet ta av
statliga resurssatsningar på spridning goda exempel och FOU direktav
i företag. Genom FOU skulle kunna få till stånd både kompe-man
tensutveckling deltagande i utvecklingsarbetet, atti-personalensgenom
tydpåverkan företagsledning och forskning kring kompetensutveck-av
ling i företag och offentliga organisationer, särskilt på små och medel-

arbetsplatser.stora

många olikaindividuella utbildningskøntona kan utformas påDe sätt.
alternativ haft i tankarna frivilligtDet närmast ärexpertgruppen ettsom

konto Sparande skulle knutet tillfor individuellt sparande.rent vara
iindividen och inte till arbetsplatsen. statliga stödet skulle förstaDet

hand handla skattekredit under sparandeperioden.om en

Stödet till kompetensutveckling företag offentligaochi organisatio-
kan handlaner om:

kompe-skattekredit för utjämna fmansieringsmöjlighetema föratt-
småtensutveckling konjunkturema i och medelstora företag.över

stöd till verksamhets- och kompetensutveckling i företag och-
offentliga organisationer och för olika yrken.

utvecklas kompe-Nya analysmetoder behöver för bestämmaatt
tensbehov företag offentliga organisationer,i och metoder ärsom
lättanvända i såväl små företag, i offentliga organisa-storasom
tioner och för olika yrken. Kvalitetsutveckling verksamhetenav
och kompetensutveckling personalen hänger Attnäraav samman.
sprida kännedom exempel det gäller arbete medgoda närom

uppgift.organisations- och kompetensutveckling också viktigär en
kan behov forskning och utvecklingDessutom det finnas ett av

vad gäller kompetensbaserade löne- och karriärsystem.nya
Utöver dylikt forsknings- och utvecklingsarbete kan staten

på övergångsvis stimulera företag och offentliga organisa-satsa att
tioner introducera kompetensutvecklingsarbete.att
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utbildning företagsledare speciellt i små och medelstoraav- -
mindreföretag för ledningen på arbetsenheter inom denävenmen

offentliga sektorn

viktigt ochDet särskilt ledningen i företagår att engagera
offentliga organisationer i kompetensutvecklingen. det skallFör att
fungera i de mindre och medelstora företagen behövs bl.a. samlad
och översiktlig information och vägledning beträffande
utbildningsutbudet aktiva utbildningsanordnare med ettsamt
utbildningsutbud dessa företag. Statligt till länkarstödsom passar
mellan ledningen i företag och offentliga organisationer och
utbildningsvärlden skulle också kunna behövas.

Central alternativt förbundsnivånivå

Fack/arbetsgivare

På denna nivå kan de centrala komma överens över-parterna om
inriktning, uppföljning och utvärdering arbetet medgripande av

arbetsorganisations- och kompetensutveckling stöd till fortsattoch
utveckling medan genomförandet ligger på lokal nivå. Vad det
handlar förutsättningarna for på lokal nivå kunna samarbetaär attom
kring de anställdas kompetens och prioriteringkartläggningar av av

kompetensutveckling verksamhetensarbetsorganisations- och utifrån
förändringsbehov.

Utveckling och introduktion kompetensbaserade löne- ochav nya
karriärsystem kan också uppgift hantera på denna nivå.attvara en

Stat

för infrastruktur forsknings- och utvecklingsarbete.Står samt

Decentraliserade Sektorer/branscher/arbetsplatsernivåer -

Fack/arbetsgivare

kan inom olika och på olika arbets-Man förvänta sig branscheratt
träffa olika avtal kommerplatser kommer attparterna typer av som

gäller åtaganden på kompetensområdet allt eftervariera vadatt
behov och förutseende. viktigt följer utvecklingenDet är att parterna



Kapitel56 4 SOU l996:l64

på avtalsområden så exempel fårangränsande goda snabbatt
spridning.

Stat

Står för infrastruktur forsknings- och utvecklingsarbete.samt

till de föreliggande förslagenKommentarer

Arbetslösa och andra står utanför arbetslivet måste fågrupper som
sina behov kompetensutveckling tillgodosedda på vis demänannatav

här skisserats.som

iMed det individuella utbildningskontot detta förslag sker ingen
sammanblandning individens och företagets ochFöretagenav pengar.
individerna kan ha olika intressen och det kan skapa onödiga konflikter

blanda ihop sparande. Olika aspekter beträffande det indivi-derasatt
duella utbildningskontot måste dock preciseras:närmare

frivilligt eller obligatoriskt/avtalsmässigt bestämt sparande på-
utbildningskonton.

eventuell statlig grundplåt till utbildningskonton.-
inbyggda låne- och försäkringsmöjligheter för kompe-eventuellt-

tensförsäkringar.
föreventuella möjligheter arbetsgivarna komplettera sparandetatt-

individuella utbildningskontona.de
möjligheter kombinera användningen tillgångar på in-att av-

dividuella utbildningsbidrag ochutbildningskonton med a-kassa,
kommitstudiestöd. med utbildningskonton/försäkringarNär systemet

igång skulle då studiemedel till for ungdomsutbildningenbart vara
i högskolan

högskolanterminsavgifter eller inte för dem studerar i medsom-
hjälp individerindividuella utbildningskonton. Kursavgifter förav

utbildningskonton skulle ifinansierar sina studier med sin tursom
dem ochkräva högskolan och komvux bådeatt tar emott.ex.om

vanliga ungdomsstuderande, måste det finnas klara gränsdragningar
utbildning ochsåsom det i dagsläget finns mellan reguljär upp-

dragsutbildning.
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de diskuteradeSammanfattning5 av

statliga insatserna

har fört fram fyra olika områden vilka kanExpertgruppen inom staten
stöd till kompetensutveckling i arbetslivet:ge

Garantera gymnasienivå för allaen

Stå for stöd och utveckling det gäller infrastrukturenh när
.

Stödja sparande på individuella utbildningskontonb
.

Stödja kompetensutvecklingen i företag och offentliga organisationer.
.

Exakt vilka åtgärder skall vidtas har inte tagitexpertgruppensom
ställning till. Inriktningen och avvägningen åtgärder inom respektiveav

ytterligare dis-område och mellan områdena kan först efteravgöras
utredningar bl.a. effekter i intäkterkussioner och deras termerom av

och kostnader jfr. bilaga 3.

för allaGarantera gymnasienivåen

påRiksdagen har nyligen fattat beslut särskild satsning vuxenut-om en
bildning. Målgruppen första hand arbetslösa saknariär tre-vuxna som

vända sig tillårig gymnasiekompetens. Därutöver skall satsningen också
möjligt studera påanställda. Under högst år skall det bliett att

pågrundskole- eller gymnasienivå med särskilt utbildningsbidragett
arbetsgivarena-kasse/KAS-nivå. anställda det villkorFör är ett att tar

pågå i femin långtidsarbetslös Satsningen skallersättare.en person som
ar.

förslagErfarenheterna från denna satsning bör ligga till grund for om
gymnasiekompetens för alla börhur statlig garanti det gällernären

utformas.
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Stå för stöd och utveckling det gäller infrastrukturennär

Viktiga områden i detta fall:är

studieñnansiering

information, vägledning, uppsökande verksamhet, validering kun-av-
skaper och kompetens

utbudet utbildning vidareutveckling och stimulans till utvär-samtav-
dering och kvalitetssäkring/kvalitetsutveckling utbildningav

upphandling, beställarkompetens-

distansutbildning och läromedel, uppdragsutbildning vid högskolor-
och komvux

kunskapskápital.redovisning personella ochav resurser-

Stödja sparande individuella utbildningskontonpå

Det stöd diskuterat handlar i första handexpertgruppen attsom om ge
skattekredit för på individuella utbildningskonton.sparande Enen

utformning idén med utbildningskonton kräver docknärmare attav man
ställning till frågor förrad olika på bästa hantera aktuellatar sättatten

effektivitets- och Till hör:fördelningsaspekter. dem

sparandet på utbildningskonton frivilligtskall ellerom vara-
obligatoriskt/avtalsmässigt bestämt

skall stå för grundplåt till utbildningskontonastatenom en-

inbyggda låne- och försäkringsmöjligheter skall förekommaom-

hur möjligheterna kombinera användningen tillgångar på indi-att av-
viduella utbildningskonton med a-kassa, utbildningsbidrag och
studiestöd skall utse

utbildningskontot enbart skall finansiera uppehälle under studie-om-
tiden eller täcka kursavgifter.även
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Stödja kompetensutvecklingen företag och offentligai organisationer

Stödet kan i detta fall inriktas på:

skattekredit för utjämna fmansieringsmöjlighetema för kompe-att
tensutveckling konjunkturema i små och medelstora företagöver

tillstöd FOU verksamhets- och kompetensutveckling i arbetslivetom-

stöd till introduktion verksamhets- och kompetensutveckling iav-
företag och offentliga organisationer och för olika yrken

utbildning företagsledare speciellt i små och medelstora företagav- -
ledningen på mindre arbetsenheter inom den offentligaävenmen

sektorn.
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Expertgruppens uppdrag och
sammansättning

Vid sitt sammanträde den oktober23 1995 beslöt Kunskapslyftskommit-
Utén 1995:09 ordföranden Anders Ameson iatt uppgiftge att, om

inga hinder föreligger, beståendeupprätta expertgruppen av repre-
för arbetsmarknadenssentanter skall undersökningparter görasom en

beträffande mål, finansiering och för utbildning på arbets-ansvar
platserna.

I brev daterat den 31 oktoberett 1995 inbjöds de centrala arbets-
marknadsparterna komma in med förslag till brevetatt Iexperter. note-

för den utbildning utanför den samhällsstöddaatt vuxenutbild-ras
ningen vänder sig till har samhället hittills inte formuleratsom vuxna,
några mål.

Arbetet i skulle syfta till att underlätta kommitténsexpertgruppen
arbete med frågorna rörande mål, finansiering och för utbildningansvar
och kompetensutveckling i arbetslivet del i övergripande stra-som en en
tegi for kompetensutveckling.

Den 8 oktober 1995 förordnade statsrådet Johansson Dnr.
U 95/4l42/A nedanstående ingå iatt expertgruppen:personer

Landshövding Björn Rosengren, ordförande
Ombudsman Eva-Maria Danvind, Tjänstemännens centralorganisation

Lars-ÅkeOmbudsman Henriksson, Landsorganisationen i Sverige
Ombudsman Charlotta Krafft, Sveriges akademikers centralorganisation
Sekreterare Bo-Per Larsson, Svenska Kommunförbundet
Utredare Gunilla Strand, Landstingsförbundet
Socionom Christer Wikfeldt, Svenska Arbetsgivarforeningen.

Kunskapslyftskommitténs sekretariat bestående av

Åsa Sohlman
Marie Bucht
Thorbjörn Levin
Marjut Torpo

har fungerat sekretariatäven expertgruppen.som
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Resultat från utländska studier av

produktivitetseffekter formellav

utbildning i arbetslivet

Till sammanfattande resultatstudier hör OECD 1994 föl-tarsom upp
jande undersökningar:

jämförandeEn studie arbetarna i verktygsmaskin- ochav annan-
tillverkningsindustri i Tyskland, Frankrike och Storbritannien som
fann utbildningsnivån och produktiviteten högst i Tyskland.att var

Studier med tysk-engelska jämförelser fann arbetarna i till-attsom-
verkning köksmöbler och ytterkläder hade högre utbildnings-av en
nivå i Tyskland i England med positiva produktivitetseffekterän som
följd bl.a. därför den högre utbildningsnivån tillät användningatt av

tekniskt avancerad utrustning och resulterade i kortare omställ-mer
ningstider. Liknande resultat framkom vid jämförelser inom hotell-
branschen där den högre tyska utbildningsnivån gjorde det möjligt
för de tyska anställda hantera fler slags arbetsuppgifter.att

Machin Wilkinson 1995 citerar antal amerikanska studierett som
främst tillverkningsindustri och följande resultat:gettavser som

Formell utbildning leder till högre produktivitet i tillverknings--
industrin Bartel, 1992; Bishop 1994.

Informell utbildning har ingen eller liten effekt Weiss, 1994.-
Datautbildning i tjänsteindustrin och formell utbildning i tillverk--

ningsindustrin produktivitetseffekter Lynch Black, 1995.ger

Levine 1996 följande studier:nämner

Företag introducerade formella utbildningsprogram fick 19 %som-
högre produktivitetstillväxt de inte gjorde det Bartel 1994.än som

stålbranschenI tillgängligheten i produktionskapaciteten högrevar-
i företag hade utbildning, bättre anställningstrygghet ochsom mer
goda relationer mellan arbetarna och ledningen, grupporienteraden
arbetsorganisation och löner relaterade till produktivitetgruppens
Ichniowski, al., 1994.et
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högrekvalitetsutveckling hadepåinriktningmedFöretag större-
1994. FöretagSinghal,Hendricksföretagandraproduktivitet än

riskjusteradhadegenomsnittetkvalitetsprogrammed över en
Jarell,Eastonandra företag% högre15avkastning änvarsom

snabbareochutbildarkvalitetsinriktade företagen är1994. De mer
i företagen.kunskapintegrerapå att ny

exempelytterligare1996Tuijnmanoch1996OECDI ges
i företag:produktivitetenpåutbildningseffekterstudier av

på %10utbildningsinvesteringamaökningUSA gavaven-
mfl.,på % Barron3arbetsproduktiviteteniökningen

1989
vissavkastning efter% i16utbildningsutgifter engav-

1991.Bartel,tid
deökadearbetsgivaretidigarehosutbildning en-

arbetsgiva-% hosmed 9,5produktivitetanställdas senare
%med 17,3utbildningsbehovsänkte denoch senaresre

Bishop,löneökningnågonarbetstagarnaintemen gav
1994.

i andelenökning%ledde 10tillverkningsindustrini-
%påförsäljningen 1,4iökningtillutbildade arbetare en
påberoddeforsäljningsökningen ävenårinom 3 men

Lynch, 1995.teknikinvesteringar ikompletterande
iutbildningsinvesteringarpåavkastningföretagens-

1995.Bartel,%på 20-35lågtillverkningsindustrin

branschpåberorproduktivitetseffekterutbildningensTaiwan -
högteknologiföretagihögreEffektentekniknivå.och är

ochi kemi-Effektenlågteknologiföretag. störstiän var
beklädnads-ochtextil-ioch minstelektronikbranschen

1995.Tan,branschen Aw

1995.Lima,för TaiwanresultatliknandeMexico som-

MexicoTaiwan ochförresultatliknadeUSA mersom --
i företagenutbildningdestohögteknologiska företag mer

sinpåanställadefåravkastningoch desto ävenmer
1992.Tan,Lillardutbildningformellaursprungliga,
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CommissionI European l996b fransk jämförelse mellannämns en
företag med respektive mindre andel tekniker visadestörreen en som

de förra företagen hade högre produktivitet deatt än senare.
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förknippadeKostnader och intäkter med
utbildningsinvesteringar för samhället,
individer, arbetsgivare, och kommunstat

Tablån nedan innehåller principiell förteckning intäkter och kost-en av
nader förknippade med utbildningsinvestering hur de totalt setten ser-

för samhället och hur fördelarde sig på individer, arbetsgivare ochut
det offentliga stat/kommun.

Samhället Individ Arbetsgivare Stat
kommun

Intäkter

Positiva externa
effekter

Investerings-
effekter i och
utanför arbetslivet:

Produktivitets- Löneökning Vinstökning Skatt på
ökning löne- och

vinstökning

Övrigt Hälsa Minskade kost- Minskade kost-
Arbete nader, battre nader för sjuk-
Familj arbetsklimat vård, p.g.a.
Medborgare mindre krimi-

nalitet, för
barn, ung-
domar, arbets-
löshet m.m.

Konsumtions- Nöje
effekter
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Stat/ArbetsgivareIndividSamhället
kommun

Kostnader

effekterNegativa externa

kostnaderDirekta
Utbildnings-Utbildnings-Utbildnings-Alternativ-
kostnaderkostnaderkostnaderkostnad

lokaler,Avgifter -Lärare,AvgifterLärare ---
material,res0rMaterialMaterialLokaler ---

minusResorMaterial Resor etc.etc. etc.etc. ---
avgifter

kostnaderIndirekta
UteblivnaVinst-UteblivenProduktions-
skatterminskninglönbortfall

utbildningsanordnareoffentligFör

positiva. IbrukarutbildningsinvesteringarNettoeffektema varaav
ekonomiska tillväxttakten,i denkan de avläsasekonomiskt avseende

medkonsumtionsmöjligheter. Detoch ökade ärproduktivitetstillväxten
vidmakthållas.kankonkurrenskraftenproduktivitetökadhjälp somav

uppskattaskallmånga problempraktiken tillkommerI när man
ellertillväxtenekonomiskaeffekter på denutbildningsinvesteringars

utbildningsinvestering.enskildkostnaderintäkter ochräkna på enav
och skattekilar.arbetslöshetfalletexempel kan i detSom nämnassenare

arbetslöshetgenomgår utbildningalternativet for ärOm person somen
utbildning iför denkostnaddet inte någon ute-blir termer avpersonens

gåranställdockså gällakanproduktion.bliven Detsamma somom en
foralternativetarbetslös. Omnågonutbildning kan statenpå ersättas av

kanhöjd beskattningutbildningytterligarefinansieragällerdet ärnär att
till följdkostnaderindirektakronakostaskattekrona än pga.enmeren

skattekilar.av
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Individuella konton

utbildningsinvesteringarOm vill attstaten uppmuntra gegenom en
utbildningskontonutbildningssparande på individuellaskattekredit till

till.ovannämnda effekter hänsynhar i princip alla de att taman
sparperioden uppstår förSpeciellt gäller i det fallet under statenatt

skattebortfallett-
sparandeperioden ochskillnad mellan marginell skatt underen-

genomsnittlig skatt då sparandet återförs till beskattning.
utbildnings-gäller statligt stöd till individuelladetMotargument när

fördelningskaraktärinvesteringar främstär av
råd avsättningarhöginkomsttagare har bättre göraatt-

för låginkomstta-blir för höginkomsttagare5 skatterabatten större än-
motivera begränsningar i avdragsrättenvilket skulle kunnagare

individuellindividuella alternativ kan bättreandra t.ex.vara-
inkomstskattesänkning.

alternativ företag skall kunnaförslag finnsI vissa även ett attsom
och 1996. Mot-individuella sparandet Skandia, 1995bidra till det

oklarhet skulle uppstådet främst denärargument mot genomsom
dubbelkommandot

individenför utbildningsval företaget ellerhar ansvaretvem --
jobbhänder den anställde bytervad om-

företaget går i konkursvad händer om-
företagsspecifik utbildning har företag redan avdragsrättförutom föratt

jfr. nedan.

Företagskonton

förslag:arbetsrättskommissionensEtt exempel är

näringsverksamhet,inkomstfår, vid beräkningFöretagen av av
till utbildningskonton i företagen.föravdrag belopp avsättsgöra som

högst % löne-Avdrag får med beloppgöras motsvararett avsom x
till-återföras till beskattning medOanvända medel skall ettsumman.
intepå femåriga statsobligationer denlägg räntanmotsvarar omsom

inom år.används 5

bolagsskatte-Mdkr och % i effektiv% lönesumma på 500 25l av en
skattebortfall på Mdkr.1,25sats ettger
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Om inte används blir det kostnad for detstatenpengarna en om
tillägg lägre den inklusive på räntagörs är än ränta räntasom som

har för sina lån.staten
De viktigaste ärmotargumenten att

verksamhetsanknutna investeringar i utbildning redan avdrags-är
gilla för företagen samtidigt ingen förmånsbeskattning skersom
hos den anställde.
för icke verksamhetsanknutna utbildningsinvesteringar barasom

till för individen bättre individuelltdet med stödär ärnytta än
viastöd företagen.

förmånen få avdrag i goda tider för användning igöraatt sämre
tider redan finns många avdrag och reserveringsmöjlighetergenom
inom företagsbeskattningen inte utnyttjas fullt En förkla-ut.som
ring vill visa positiva resultat.är att man
de små och medelstora företagen har lägre lönesumma deänen

och får därmed mindre avdrag. Dessutom det destora är stora
företagen lättast kan avstå personal och skicka dem på utbild-som
ning.

riskerarMan det blir subventionering utbildningatt mest av som
ändå skulle ha kommit till stånd.
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personellaRedovisning somresurserav

kompetensutvecklingförstödjande system

beroende personalensutsträckningframgång iföretagsEtt är stor av
saknardettatillvara i organisationen. Trotshuroch dennakompetens tas

och hur dettapersonaleninformation värdetföretagsledaremånga om av
medvetenhetledningenssyfte bl.a. ökaförändras. Ivärde kan att om

humankapitaletbild det totala värdetbättrepersonalen samt avavge en
redovisning deår forskat kringhar i mångai företaget perso-avman

traditionella redovisningen.till denkomplementnella ettresurserna som
såledesochpersonalenidén behandlaSjälva ävenatt en resurssom

pågått forskningharlångt ifrån Detoch redovisa denna årmäta ny.
det stöd för1920-talet fannslång tid. Redan underområdet underinom

redovisa värdettillgångar ochmänniskortanken behandlaatt avsom
1989Sackmann mfl.,dem.

har flera syften:personellaRedovisning de resursernaav
värdetför ochföretagets kostnaderdels informeraatt avom-

personalen
för beslutsfattandeunderlagdels fungeraatt som-

personellahänsyn till debeslutsfattarnamotiveradels att taatt-
mfl., 1989Sackmanni företaget.resurserna

perspektiv.och flerakan beskrivaspersonellaDe mätas urresurserna
kanmycket personalenindikation på hurkvantitativa måttVissa ger en

olika anled-och frånvarotimmarTotalt antal arbetadeproducera. av
Kvalitativa måttindikatorer.på dylikaningar exempel t.ex.är som

indikerar personalenserfarenhetutbildningsnivå, åldersstniktur, m.m.
fåintressesvagheter.dess styrkor och Detkapacitet, ävenär att enav

effektivt företagetsförmåga arbetaindikation de anställdas motattom
trivsel in.arbetsmiljö ochkommer aspektermål Här somm.m.
konkurrensfaktor.bli allt viktigarekommerochKompetens är att en

kontinuerligpåställer höga kravinformationssamhälletKunskaps- eller
samhälletoch företagEnskilda individeroch lärande.utbildning samt

för kunnaförändringsbenägenhetha höghelhet måste attensom
syfte stödjaförändringarna. Iallt snabbaresig till de att en sys-anpassa

kompetensutvecklingutvärdering företagensutveckling ochtematisk av
personelladekostnadsberäkningarredovisning ochmedkan arbetet av

komma väl till pass.resurserna
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historikKort

påpekadesSom inledningsvis har det bedrivits forskning inom området
under lång tid. En de första artiklar behandlar detta medav som
redovisning och kostnadsberäkningar personalen ärav som en resurs
från When 0ffBrogden,1949, Testing Pays 1949. artikeln utvecklasI

antal metoder och för beräkningar lönsamhetenett argument attav av
Åranställa till arbeten. 1964 publicerade Hermanssonrätt rättpersoner

sitt pionjärarbete redovisning personella i vilket hanom av resurser pre-
senterade modell för värdera personella i syfte spridaatt atten resurser ,

linformationen till finansiärer. Johansson, l996aexterna
iUnder 1960-talet pågick mängd grundforskning med syfte atten

ochutveckla fastställa modeller för kostnaderna och värdetmätaatt av
de personella beteckningenDen för detta Humangängse ärresurserna.

Accounting, HRA. slutet intressetResource I 1970-talet föravtogav
redovisning kunskapskapitalet i såväl den akademiska världenav som
bland företagen. Under och 1990-talet ökade intresset1980- igen men

resultera i enkla och användbara modeller. Johansson, l996aattutan
Sammanfattningsvis har utvecklingen området inteinom lett till

brist på modeller och deskriptiva redovisningnågon metoder för kun-av
skapskapital. finns det flora vilket istället kanTvärtom skapastoren
förvirring. enkla och stabilaVad däremot saknas modellerärsom som
kan användas i praktiken. Johansson, l996a

Forskning och utveckling i Finland och Sverige

Utvecklingen förefaller delvis ha varit annorlunda i de nordiska länderna
och främst i Sverige jämfört övriga länder. praktiska försökmed Fler

genomförts. Redovisninghar de personella diskuteradesav resurserna
Årbland många svenska företag redan under 1980-talet. 1991 rege-

lagstiftningringen fram förslag gick på företag medut attom en som
minst skulle kostnaderna100 anställda redovisa förknippades medsom
personalen i sin årsredovisning. Många positiva till upprättandetvar av
personalekonomiska bokslut idén med lagstiftning föll inte riktigtmen
i god jord och det blev inget detta. Intresset för personalekonomiskaav
bokslut emellertid fortfarande Johansson, l996aär stort.

år forskareFör fem sedan bildade antal lärare och på Stock-ettca
holms universitet personalekonomiska institutet,det PEI, i syfte bl.a.att
stimulera forskning inom området. Institutet har vuxit och har i dag
kurser på alla akademiska nivåer. nuvarande bedriver studierFör man
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på makronivå i vilkenavseendebla. utsträckning Arbetslivsfonden har
bidragit till förbättrad arbetsmiljö i form minskad sjukfrånvaroen av

Johansson, l996am.m.
projekt behandlarEtt problematiken med företagen inteannat att

insett vidden lönsamheten kompetensutveckling. Här handlar detav av
huvudsaki fram modeller och metoder för effektiviseraatt ta attom

allokeringen till kompetensutveckling. På redovisningssidanav resurser
arbetar med modeller hänsyn till personellatarman som resurser.
Johansson, l996a

I Sverige har det också skett utveckling och utvidgningen av
begreppet Human Resource Accounting, HRA, från endast gällaatt
redovisning, till inkludera kalkylering/kostnadsberäkningar.ävenatt

då iställetMan talar Human Costing andResource Accounting,om
HRCA. Detta i två där redovisningen deär stegen process av perso-
nella i företaget underlaget tillutgör kostnadsberäk-resurserna
ningar/kalkyler exempelvis de ekonomiska effekterna att satsaav av
på hälsoprojekt för få sjukfrånvaron. viktigt bådeDetett äratt attner
redovisnings- kalkyleringsperspektivetoch Johansson,används.
l996a

I syfte det möjligt nyckeltal inom personalområdetgöra göraatt att
jämförbara inom olika sektorer och regioner i Sverige mittär man uppe
i etablera s.k. Nyckeltalsinstitut. Affärsidén bygger på anslutnaatt ett att
företag årligen nyckeltal, bl.a. sjukfrånvaro irapporterar procent av
totalarbetstid, andel gymnasieutbildade Institutet databehandlarm.m.
sedan dessa uppgifter och nyckeltalsredovisning förpresenterar samt-en
liga enskiltsektorer. Varje företag kan således bildfå företagetsen av
nyckeltal i förhållande till andra organisationer i sektor. Svensktsamma
PA forum AB

Såväl EU OECD har också projekt syftar tillstartat attsom som
utveckla internationella riktlinjer för information investeringar iom
humankapital inom eller utanför årsredovisningen. OECD, 1996

Även i Finland har forskat kring redovisning de personellaman av
Bland tillsatte den finska regeringen kommitté1989annatresurserna. en

studerade ekonomiska effekter arbetsmiljön. Arbetet avslutadessom av
och1991 i slutsatserna underströks vikten god arbetsmiljö förav en

ökad produktivitet, motivation konstateradeMan kostna-även attm.m.
derna för sjukfrånvaro, olycksfall personalomsättning mycketsamt var
höga. Rouhesmaa Bjurström, 1996

Som fortsättning på detta tillsattearbete Arbetsmarknadsdeparte-en
1993 arbetsgrupp med syfte utveckla förmodeller beräk-mentet atten

ningar ekonomiska effekter god arbetsmiljö. Detta arbeteav av en
inkluderade de facken och arbetsgivarna. I resultatentre parterna staten,
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ekonomiskaytterligare behov studierarbete påpekadesfrån detta av om
inneburit flera initieratsarbetsmiljön, vilketkonsekvenser att programav

dessa exempel avdelningen förfrågor ytterligare. Ettstuderatdär ärman
verktyg/redskaphade i uppgift utvecklayrkessäkerhet och hälsa attsom

projektredovisning. Huvudfrågan i detta rördeföretagens internaför
Bjurström,i arbetsmiljön. Rouhesmaaavkastningen på investeringar

1996

Vad skall mätaman

många olika Rouhesmaakan beskrivas påpersonellaDe sätt.resurserna
aspekter1996 diskuterar kringBjurström 1996 och Ahonen tre

de personella ivilka kan och utvärderautifrån mäta ettresursernaman
kvalitativa organisatoriska.kvantitativa,företag: samt

något hur mycket, mängdenkvantitativa aspektenDen säger om
kostnad. uppgifterutföra och till vilken Dessaarbete, personalen kan är

och i form bl.a.förhållandevis enkla mäta rapporteraatt av
tidtotalt arbetad-

frånvaro och semester
och fortbildningtid för utbildningavsättssom-

till produktutvecklingtid användssom-
övertid.-

redovisa såväl antal timmaruppgifter kandessaFör somman
kostnaden.

indikation vilket slags arbete,kvalitativa aspektenDen en omger
visarkan utföra. indikatorervilka arbetsuppgifter, personalen Dessa

vilka kansvagheter potential,styrkor ochpersonalens mätassamt
genom

formell utbildning-
erfarenhet-
kön-
ålder-
hälsa-
förändringsbenägenhet m.m.-

exempelvis formellinformation lättdel dennaEn är mätaatt somav
forändringsbenågenhet,betydligt svårare,utbildning. Andra delar är t.ex.

personalen.kräva olika formeroch kan tester avav
aspekten på företagets personellaorganisatoriskaDen resurser ger

tillsammans fore-personalens förmåga arbetaindikation motattomen
oftastindikationer på detta inhämtasUppgifter kanmål.tagets som ge
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från interna personalundersökningar där bl.a. kan hur demätaman
anställda upplever

tydligheten i företagets mål-
de interna relationerna-
arbetsinnehållet-
hur mycket kan påverkaman
tillfredsställelsen i arbetet m.m.

Arbetsmiljön mycket viktigär för företagets resultat. Motiverade och
nöjda anställda arbetar effektivt de inteän trivs så bra medmer som
arbetsuppgifterna eller organisationen sådan. En dålig arbetsmiljösom
kan orsaka företaget ekonomiska förluster,stora exempelvis höggenom
sjukfrånvaro, och alltså viktigär faktor för ledningen beakta.en att

En förutsättning för dessa mått skallatt användbara deär attvara
och utvärderasmäts utifrån företagets övergripande mål och strategier.

Varför skall mätaman

Genom lyfta fram vad personalenatt kostar och dess värde för företaget
ledningen incitament hänsyn till dennager man att ta på ett annatresurs

tidigare.sätt Det räckerän emellertid inte med enbart och redo-att mäta
visa exempelvis antal arbetade timmar, utbetald lönesumma eller utbild-
ningsnivån för företaget i riktning.att styra Uppgifternarätt måste även
användas för beräkningar kostnadernat.ex. för rehabilitering,av ny-
anställning, övertidsuttag, sjukfrånvaro på olika enheter kostnadersamt
för utbildning och kompetensutveckling. Johansson, l996a

En specificering kostnaderna på detta bildsätt hur kost-av ger en av
naderna för personalen fördelar sig. Dessa uppgifter kan sedan användas
för bedöma lönsamhetenatt olika investeringsaltemativ. Det kanav
exempelvis sig valetröra mellan anställa eller hyraatt konsultom en
eller beräkna de ekonomiska effekterna införa hälsoprogram.att ettav
Detta kan sedan fungera underlag vid beslutsfattande.som

Det emellertidär viktigt uppgifter,att nyckeltal, varjemätssamma
år så kan följa utvecklingenatt och följa och åtgärdaman eventuelltupp
oönskade förändringar.

Hela med redovisning och kostnadsberäkningarprocessen deav
personella skapar incitament för ledningenresurserna tänka ochatt

på Det handlarett sätt. emellertidnytt inteagera bara fåattom upp
för lönsamhetenögonen minimera kostnadernaatt för-av ärsom

knippade med personalen synliggöraävenutan intäkterna,att värdet,om
personalensom genererar.
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resursernapersonelladeredovisaskallHur man

deskriptivaochmodeller meto-mångadetfinnstidigarenämndesSom
delakanManföretag.ipersonellade ettredovisaförder resursernaatt

fyraidessa grupper:
resultaträkningenochbalans-a I

resultaträkningenibalansräkningenUtanförb men
iresultaträkningenkomplement ochbalans-till menSomc ett

årsredovisningen
l996bJohansson,årsredovisningen.tillkomplementSomd ett

ochtillvägagångssättolikamed dessanackdelarochför-finnsDet -
dem. Enochtillmotståndareoch ettvartförespråkarenaturligtvis av

balans-ipersonaleninkluderariktas resurskritik mot att som ensom
brist-helsthurbalansräkningen gerräkningen att somär att anserman

intedärförochverksamhetpåvärdet attinformationfállig manenom
till deförsöka läggaytterligaretill det attkrångla perso-skall genom

personelladeredovisningEtt argument motnella avannatresurserna.
ingentrettioårig debatt,balansräkningeni är trotsatt, en -resurserna

Före-i dag.dettaanvänder sigfotbollsklubbarvissaförutom av-
dettabalansräkningen trotsattsiganvändaför-språkama menaratt av

Även praktiserasintedetföretaget.värdekorrektallt omett avmerger
dis-ochkompetensutvecklingpåkravenökadedeså kommeri dag

resulterandeeventuelltarbetstidkonjunkturanpassadbl.a.kussioner om
arbetstidgällerdet attföretagetförskulder näroch m.m.tillgångari

l996bJohansson,tillgång.synliggörspersonalenkräva som enatt
ochvalmedarbeteomfattandekräverdochAlternativ c avett

förhållan-värde ipersonalensspeglarbästindikatorerdefinition somav
till"hänsyn"tafrihetdessutom attlämnar störreDettaföretaget.tillde

verksamhet.enskildvarjebeskriverbästtillgångarimmateriellaalla som
ochvärdenhistoriskapåbaseradbokföringentraditionella ärDen

utveeklingspoten-studeraochböristället mätakritikerna att manmenar
informationenriskemellertidfinns attDetverksamhet.itialen enen

tillmätsinteresultaträkningenellerochbalans-utanförläggssom
tillochhållenblir allmäntdentillledakanvilketvikt attsärskilt stor

jämförasvårigheternapåtrycker attKritikerna ävenförpliktigande.intet
standardiseringformnågonharinteverksamheter avolika avmanom

l996bJohansson,indikatorer.



Bilaga 8141996:164SOU

Praktiska erfarenheter

för dessakonkurrensfaktor och intressetviktigarealltblirKompetens en
i vilkenbland företagen,hur detkontinuerligt. Menökarfrågor utser

personellai dag deoch analyserarutsträckning redovisar resurser-man
na

på mätsvårigheter.bl.a. beroendebesvaraingen lätt frågaDetta är att
studiesvenskstudier i litteraturen. IantalemellertidfinnsDet ett en

de tillfrågadesvarade1994 70Lindblad Wiklund, procent perso-av
HRCA.formtillämpade någonnalchefema i Stockholm att avman

användasså resultaten böremellertid inte så högSvarsfrekvensen var
kostnadsberäknings-använda antingenhade börjatförsiktigt. flestaDel

ansågallra flestabörjan l990-talet. Deredovisningsaspekten ielleri av
huvudsak hade lett tillHRCA ianvändandetemellertid nyttettatt av

personellafrämst deredovisartänka. Företagensätti att resurserna som
personalen på till-och väldigt fåresultaträkningenkostnader i tar upp

l996abalansräkningen. Johansson,igångssidan
År pappersindustrinochinomfinska företagtillfrågades1994 massa-

ioch hurpersonellaredovisade dehur eller manresursernaom man
företageninformation. Hälftensig dennafall användesådana avav

formhade någonsamtligaidessasvarade. Av attstort sett manangav
kostnader förolycksfallsfrånvaro ochochredovisning sjuk- perso-avav
huvudsak till olikaemellertid ianvändesInformationennalutveckling.

förnågra metoderföreföll inte finnasoch detkostnadsberäkningar att
dylikt.ochminskad sjukfrånvaroavkastningen/lönsamhetenberäkna av

1996Bjurström,Rouhesmaa
sådantinformationHRCAgrundföreställningamaEn är att avomav

ochtvå svenska studier, 1992beteende. Iförändrar beslut ochslag
på detbetydande effekthar haftmed HRCAarbetetfann1996, attman

och kompetens-på lärandetmedan effekternaindividuella lärandet
l996ablygsamma. Johansson,organisationenutvecklingen i är mer

effekt på detHRCA haranvändandeti sig positivtDet är avom
emellertid detta inteperspektivlärandet. företagetsindividuella Ur är

enskildaförsvinnerkompetensenriskerartillräckligt då näratt an-man
projekt Ar-inomfrån utvärderingarErfarenheterarbete.ställda byter av;

tillkopplade° inteutbildningsinsatserhar visatbetslivsfonden äratt som
positiv effektinte har någonoch stödjer dessaorganisationsförändringar

i företagen.produktivitetstillväxtenpå
också hänsynmått/indikatorerkonstrueragäller alltsåDet taratt som

lärandet.organisatoriskatill det
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Redovisning de personella stödjandeettav resurserna -
för kompetensutvecklingsystem

Forskare från Uppsala framhåller i nyligen avslutat forskningsprojekt,ett
Kompetensutveckling för uthållig konkurrensförmåga, behovet stöd-av
jande för kompetensutveckling. Om Sverige skall kunna hävdasystem
sig i den ökade konkurrensen måste vi inse vikten satsningar påav
kompetens och kontinuerlig kompetensutveckling. Axelsson m.fl.,
1996

Det brukar heta det blir utfört och författarnaatt mätssom
pekar på ekonomistyrning och nyckeltal viktiga instrument för attsom

och påverka verksamhets inriktning. Den traditionellastyra ekonomi-en
styrningen och dess nyckeltal emellertid inte tillräckliga i dagens for-är
änderliga samhälle då de i huvudsak resultatet, vad hänt. Detanger som

intressant mått utvecklingspotentialenär är ellermest mätersom som
den långsiktiga utvecklingen i företag. För lyckas med dennaett att
satsning på kompetensutveckling måste på satsningar på kompe- jman se

investeringar och inte kostnader. Axelssontens m.fl., 1996som gsom
Kaplan Norton presenterade det "balanserade1992 styrkortet som

kompletterar de finansiella nyckeltalen med mått visar utveck-som om
ilingen långsiktigt går håll. De trycker på vikten begränsarätt attav

antalet mått och föreslår indelning verksamheten i fyra mät-en av
områden:

Kundperspektiv kvalitet, tillgänglighet, service och pris m.m.- -
kanDetta kundenkäter.exempelvismätas genom
Internt affärsperspektiv kritiskade interna Vilkaprocesserna.- -

aktiviteter och beslut skapar nöjda kunder Detta kan mätasprocesser,
med avseende på olika aspekter exempelvis trivsel då frånvarofrekven-

intressant mått.är ettsen
Förnyelse och lärande skapa mått hur duktigt före-som anger- -

på förnya verksamheten ochär tendensemataget elleratt ärom svaga
starka. Det kan exempelvis fråga tiden det för utvecklatar attvara om

produkter, produktionsprocesser Detta perspektiv särskiltärnya m.m.
relevant med avseende på kompetensfrågor. Det viktigt förmåganär att

reflektera och möjligheter tillvara för förnyelse ochatt lärandetas attse
skall ske.

Finansiellt perspektiv finansiellade nyckeltalen. De ger en- -
signal hur verksamheten bidrar till resultat, räntabilitet, tillväxtom m.m.
Axelsson m.fl., 1996

Genom beakta alla dessa delar i företaget får bättre foku-att man en
sering på framtid och strategi på kontroll resultatet. Det finnsän av
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identiñcrandet och mätandetnyckeltal dånaturligtvis svagheter med av
också ofta svårttid.byråkratisk procedur Detdem är attär tarsomen

delikat uppgiftverksamhet ochkomplexa innehåll i att vetamäta enen
arbets-risk andra viktigafinnssaker. Deträtt även attmäteratt enman

uppmärksamhetalltför mycketförsummas ochuppgifter ägnas attatt
ting.saker ochenbart mäta

baserarexempel på svenska företagSkandia och WM-data är som
balanseradepersonella på detredovisningen de styr-resursernaav

1995Skandia, ochkortet. 1994

Sammanfattningsvis

personalekonomiska bokslut ikonstatera upprättandetkanMan att av
Personalen viktigtill tänka.huvudsak leder sätt ärnytt attett resursen

viktigare beakta.kunskapsexplosionen blir den alltoch medoch i att
produkters kortakonkurrensen, ochden ökadeGlobaliseringen, varors

karaktären på jobben beto-snabba förändringenlivscyklar densamt av
hävda sig i detta för-konkurrensfaktor. Förkunskapens vikt attsomnar

på utbildning och kompe-satsningaränderliga samhälle krävs enorma
förökade krav på och ökat intresseleder tilltensutveckling. Detta även

personellaredovisning företagens resurser.av
mycket lite, eller ingenting,redovisningen visartraditionellaDen av

förknippa-Genom lyfta fram kostnaderpersonellaföretagets attresurser.
således bättre bild före-personalen fåroch värdetde med en avmanav

någon inblickfinansiella styrtalen inte hellertotala värde. Detagets ger
resultatet, detutvecklingspotential, framtiden, redovisari företagets utan

led-investerare, interna,intressenter,varit. såvälFör externa somsom
nyckeltalbehov mått ochdet såledesning och finnsägare, somav

utvecklas.hur hela företagetfångar upp
utbild-inbegriper inte enbartpersonellaSatsningar på de resurserna

tidigare arbetsmiljön/kompetensutveckling. Som påpekatsochning är
utförs. Såväl Arbetslivsfondenshur arbetetmycket viktigt förklimatet

arbetsorgani-vikten såvälforskning betonarövrigerfarenheter samt av
långsiktigaför företagetsanställdas kompetenssationen de pro-som

duktivitetsutveckling.
skall redovisa demeningar huruvidaråder i dag deladeDet man

elleri resultaträkningenbalansräkningen,personella i ettsomresurserna
emeller-problemårsredovisningen. Dettai eller utanförkomplement är

infor-fokusera på huroch bör iställetunderordnad betydelsetid manav
för inves-kan hjälpmedelpersonellamation de ettvararesursernaom
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ledning och aktieägareandra öka investeringarna i human-terare, att
kapital. Johansson, l996b

Vad kan för stödja kompetensutvecklingstaten göra att

i arbetslivet

såvälFör enskilda företag samhället helhet det angelägetär attsom som
öka satsningarna kompetensutveckling.på frånEtt sidasätt att statens
stimulera kompetensutveckling stödja ytterligare forsknings- ochär att
utvecklingsarbete kring redovisning personellaav resurser.

Detta kan på flera Staten kan dels lyfta fram och visa pågöras sätt.
och på dettagoda exempel skapa incitament for fler företagsätt att ta

Ävenefter. flera företag redan någon form personaleko-upprättarom av
nomiska bokslut innebär detta i utsträckning redovisningstor en av
kostnaderna för personalen i resultaträkningen och väldigt få tar upp
personalen tillgång i balansräkningen. För redovisning deattsom en av
personella skall stödjande för kompetens-utgöra ett systemresurserna
utveckling måste på och behandla satsningar på kompe-ävenman se
tensutveckling investeringar och inte kostnader. Staten börsom som
således stimulera fortsatt forskning kring lönsamhetenäven av
investeringar i kompetensutveckling och till från olikaresultatattse
studier projekt sprids,och främst till företag till allmän-ävenmen
heten.

Som Axelsson m.fl. 1996 påpekar ekonomistyrning ochutgör
nyckeltal kraftfulla instrument för och påverka verksamhetsatt styra en
inriktning. Genom utveckla dessa instrument på rätt kan dettasättatt

fungera stödjande för förbättringar såväl individersäven systemsom av
företagets kompetens. För stimulera denna utveckling böratt statensom

stödja fortsatt forskning kring vidareutvecklingäven metoderav
och för komplettera de finansiellaangreppssätt nyckeltalen medatt
andra operativa mått och nyckeltal visar utvecklingen går rättsom om
håll.
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