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Studie från observationsgruppen för arbetsmarknaden (OAM) – 

”Framtidens arbete: att säkerställa livslångt lärande och utbildning 

för anställda” 
 

 

Utdrag från den europeiska pelaren för sociala rättigheter 

 

”1. Utbildning och livslångt lärande  

Var och en har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att bibehålla och 

tillägna sig färdigheter som tillåter att individen deltar fullt ut i samhället och framgångsrikt klarar 

övergångar på arbetsmarknaden. 

 

4. Aktivt stöd till arbete  

Var och en har rätt att få individanpassat stöd i rätt tid för att förbättra sina utsikter till 

anställning eller egenföretagande.  

I detta ingår rätten att få hjälp med att söka arbete, utbilda eller omskola sig. Var och en har  rätt 

att överföra rättigheter avseende socialt skydd och utbildning vid övergångar på arbetsmarknaden. 

Unga har rätt till vidareutbildning, lärlingsutbildning, praktik eller ett högkvalitativt erbjudande om 

arbete inom fyra månader från det att de blivit arbetslösa eller avslutat utbildning. 

Arbetslösa har rätt till individanpassat, kontinuerligt och aktivt stöd.  

Långtidsarbetslösa har rätt till en fördjupad, individuell bedömning senast vid 18 månaders 

arbetslöshet. ” 

 

 

 

Inledande anmärkning: 

 

I enlighet med det förfarande som beskrivs i diskussionsunderlaget till studien har 

det frågeformulär som EESK utarbetat översänts till arbetsmarknadens parter och till 

företrädare för den tredje sektorn (andra organisationer i det civila samhället) i tolv EU-

medlemsstater, nämligen Österrike, Bulgarien, Kroatien, Frankrike, Italien, Litauen, 

Nederländerna, Polen, Portugal, Tjeckien, Slovenien och Sverige. För att gå djupare in 

på andra aspekter som är av vikt för forskningen har EESK dessutom även anordnat 

landsuppdrag i Kroatien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen och Sverige. 

Det ska dessutom erinras om att studien inleddes före covid-19-pandemins 

utbrott (det första studiebesöket ägde rum i Frankrike i februari 2020), men att 

merparten frågeformulär skickades ut under andra halvåret 2021 och att studiebesöken 

avslutades i mars 2022. Såsom har betonats av flera berörda parter, bland annat 

Europeiska kommissionen, Cedefop, Eurofound, OECD, ILO och EESK självt, är 
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dessa två år viktiga i många avseenden, och de har inneburit stora förändringar som vi 

fortfarande inte känner till alla konsekvenserna av inom många sektorer, däribland inom 

sektorn för livslångt lärande. Denna situation har med största sannolikhet påverkat de 

tillfrågades svar, om än inte på något uttryckligt sätt, och har i förekommande fall gett 

upphov till olika åsikter beroende på om de tillfrågade deltog i studien före eller under 

pandemin. 

Det skulle ha varit särskilt värdefullt i detta avseende att utse en forskare för den 

metodiska analysen av de insamlade uppgifterna (särskilt svaren på frågeformulären, 

som bestod av 24 öppna frågor och där det inte fanns några begränsningar i fråga om 

hur många tecken som fick användas i svaren) samt för arbetet med att sammanfatta 

resultaten. En erfaren forskare skulle bidra till en ökad effektivitet vid genomgången av 

den insamlade dokumentationen och framför allt vid åskådliggörandet av de 

utmärkande dragen i medlemsstaterna i fråga om en objektiv rad problem: de tillfrågade 

intressentgrupperna har ibland vitt skilda åsikter i en och samma fråga, i vissa fall ges 

förkortningar utan förklaring och ofta saknas närmare uppgift om god praxis, som 

ibland bara nämns utan vidare förklaring. 

Mot denna bakgrund enades man om att enbart kartlägga god praxis i de länder 

där studiebesök har gjorts, i förhoppning om att vissa svar i frågeformuläret, vilka 

förvisso var relevanta men inte lättbegripliga, kunde förtydligas och fördjupas genom 

intervjuerna. 

Med tanke på att individuella utbildningskonton (”Individual Learning 

Accounts”, ILA) och mikromeriter (”microcredentials”) är föremål för en omfattande 

debatt inom unionen och i vissa medlemsstater sedan två år tillbaka och att EESK 

nyligen redan har utarbetat ett yttrande i denna fråga, har man beslutat att inte beakta 

dessa båda verktyg för livslångt lärande, även om de också är av avgörande betydelse 

för utbildning av arbetstagare. 

 

 

Allmänna kommentarer 

 

Det faktum att man i inledningen till förevarande studie påminner om 

två principer i den europeiska pelaren för sociala rättigheter handlar inte bara om att 

presentera arbetet genom ett relevant citat, utan visar snarare att man på ett 

välgenomtänkt sätt har valt att meddela att man följer dessa principer som, i detta fall, 

även utgör de mål som ska uppnås och som EESK avser att bidra till genom förevarande 

studie. 

I den senaste handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter 

fastställs i detta avseende tre mål som ska uppnås till 2030 och som Europeiska 

kommissionen själv beskriver som ambitiösa. Målen är inte bara nära förbundna med 

varandra utan också starkt kopplade till avsikten med denna studie, vilken är att kartlägga 

vilka rekommendationer och vilken god praxis som kan bidra till att säkerställa att 

arbetstagare effektivt kan hävda sin rätt till utbildning och livslångt lärande: minst 78 % 
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av befolkningen i åldersgruppen 20–64 år ska vara sysselsatt, minst 60 % av alla vuxna 

ska delta i utbildning varje år och minst 15 miljoner ska lyftas ur riskzonen för fattigdom 

eller social utestängning. 

De tillfrågade har uttryckt olika åsikter eller gjort olika ställningstaganden i sina 

svar på frågeformuläret och under studiebesöken, men de är också alla överens på ett 

visst antal punkter, till exempel livslångt lärande som en rättighet, utbildning av god 

kvalitet, vikten av att även ha grön och digital kompetens, behovet av säkrad och 

tillräcklig finansiering för fortbildning, svårigheten för små och medelstora företag att 

skicka sina egna anställda på utbildning, en mer omfattande social dialog av bättre 

kvalitet, bland annat i frågor rörande internutbildning, certifiering av framför allt icke-

formell och informell kompetens, avhjälpande av skador orsakade av covid -19-

pandemin i fråga om utbildning, bland annat genom den ökade användningen av digital 

utbildning, skillnaden i den offentliga respektive den privata sektorns styrning på 

utbildningsområdet och den tredje sektorns underordnade men inte mindre viktiga roll, 

särskilt inom ramen för icke-formell utbildning. 

 

Närmare bestämt avses följande: 

 

- Aktuell utbildning av god kvalitet. De grundläggande aspekterna är inriktning, 

information, analys av aktuella utbildningsbehov och kännedom om produktions- 

och områdesmässiga förändringar. Utöver införandet av utbildningar som är 

anpassade efter företagets behov och arbetstagarnas personliga och yrkesmässiga 

utveckling bör kvaliteten även säkerställas av de yrkesverksamma inom sektorn, 

det vill säga utbildningsorganisationerna. ”Utbildning av god kvalitet” är dock en 

viktig förutsättning för ”goda utbildningsresultat”. För det syftet måste 

läroanstalterna, i synnerhet sådana för högst specialiserad teknisk kompetens, 

kunna följa takten inom framför allt teknisk, digital och miljömässig innovation. 

Det ska erinras om i detta avseende att den oönskade effekten av covid-19-

pandemin har lett till att teknikanvändningen och investeringarna i särskild 

programvara har ökat kraftigt på utbildningsområdet, vilket med all säkerhet har 

varit positivt för skolorna och utbildningsorganisationerna. Lärare och utbildare 

måste dock fortfarande anta utmaningen med att hantera alltför många olika 

system, och det behöver därför skapas utbildningskompatibla digitala ekosystem. 

I detta syfte är det mycket viktigt att beslutsfattare, lärare, utbildare, 

arbetsmarknadsparter och företag bedriver ett nära samarbete för att skapa 

kompatibla system. 

 

- Den dubbla gröna och digitala omställningen inom ekonomin. För att 

stödja den dubbla omställningen inom ekonomin är det viktigt att korrekt 

kartlägga den digitala och den gröna kompetensen, vilket är långt ifrån enkelt, 

eftersom en del av den är både digital och grön. Omställningen kräver visserligen 

särskild yrkeskompetens som enbart innehas av ett begränsat antal arbetstagare, 
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men den ökade efterfrågan kan leda till högre löner för dem som kan utöva sådana 

yrken och till en bättre stabilitet i dessa och på så sätt skapa en obalans 

i förhållande till de arbetstagare som inte är lika förberedda för sådana yrken. 

Redan i dag är gröna och digitala yrken bättre betalda än andra yrken, men 

samtidigt kräver de också bättre förberedelser på det utbildningsmässiga planet. 

Detta innebär att den dubbla gröna och digitala omställningen visserligen kan vara 

förenad med bättre ekonomiska arbetsvillkor, men att den samtidigt även kräver 

ytterligare resurs- och investeringssatsningar, via ett utbildningssystem som kan 

anta utmaningarna med den ambitiösa politiken på miljöområdet och det digitala 

området, som kan jämna ut obalansen med arbetsmarknaden och som är i synergi 

med politiken för forskning och industriell utveckling. Av det ovan anförda följer 

att den dubbla gröna och digitala omställningen kräver kontinuerlig fortbildning 

av arbetstagarna, bland annat för att öka företagens produktivitet och 

konkurrenskraft. Fortbildning är följaktligen ett av de väsentliga verktyg där 

arbetsmarknadens parter har en nyckelroll att spela. 

 

- Små och medelstora företag. De största problemen är att de anställda är borta 

från företagen när de är på utbildning, att arbetsgivarna har svårt att veta vilka 

behov som finns i detta avseende och den förutfattade meningen att utbildning 

ses som en kostnad snarare än som en investering. För att avhjälpa de problem 

som chefer för små och medelstora företag möter när det gäller utbildning, bör 

de tillförsäkras ekonomiskt och materiellt bistånd för att de ska kunna erbjuda 

utbildning av god kvalitet till sina anställda men även för att de själva ska kunna 

ha en huvudroll och dra fördel i detta avseende. 

 

- Kompetenscertifiering. Fastställande, validering och certifiering av kompetens 

som har förvärvats i formella sammanhang, icke-formella sammanhang (särskilt 

kompetens som har förvärvats på arbetsplatsen) och informella sammanhang 

(särskilt när den anställde använder denna kompetens i sitt arbete) är ett 

förfarande som är av yttersta vikt för alla berörda parter. För arbetstagare 

i synnerhet kan det ge ett mervärde i fråga om utvecklingsmöjligheter på 

arbetsplatsen, karriärutveckling, rörlighet och löner, och det kan ge dem möjlighet 

att utveckla och förbättra sin självkännedom, vilket får betydande återverkningar 

framför allt på företagens konkurrenskraft. 

 

- Den tredje sektorns roll och uppdrag. Trots att den tredje sektorn inte brukar 

förknippas med den dynamik som finns inom företagsvärlden har den en funktion 

som är både viktig och självpåtagen när det kommer till att främja lärande. 

Organisationer i den tredje sektorn har framför allt betonat att det livslånga 

lärandet bör förbättras, inte bara för arbetstagare utan också för övriga 

befolkningen, genom att resurser investeras för att alla medborgare ska kunna 

hävda sin subjektiva rätt till utbildning. De har också framfört att bättre utbildning 
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för arbetstagare bör ha en positiv effekt på arbetstagarnas löner, och därmed på 

hushållens inkomster. De företag som har en välutbildad och högkvalificerad 

arbetskraft är med all säkerhet mer konkurrenskraftiga på marknaden. Den tredje 

sektorn betonar därför att särskild vikt bör läggas vid följande rekommendationer: 

öka det utbildade humankapitalet, åtminstone i de sektorer som för närvarande är 

de mest eftersökta, såsom hälso- och sjukvården och civilskyddet; säkerställa en 

bättre samordning mellan den offentliga och den privata sektorn för livslångt 

lärande; införa skattebefrielser som främjar utbildning; upprätta särskilda 

nationella organ för vuxenutbildning; stärka alla verktyg som kan användas för att 

påvisa kompetens som förvärvats på olika sätt; införa system för att fånga upp så 

kallad ”svag” efterfrågan, för att inte utestänga personer som inte har direkt 

tillgång till utbildning, men som med största sannolikhet – och just av detta skäl 

– har störst behov av utbildning. 

 

 

God praxis 

 

I Kroatien föreskriver arbetsmarknadslagstiftningen att arbetsgivaren ska erbjuda 

samma utbildning till alla arbetstagare, oavsett om de har ett avtal om visstidsanställning 

eller tillsvidareanställning. I lagstiftningen fastställs också anknutna rättigheter och 

skyldigheter. Genom aktiva politiska åtgärder bidrar staten dessutom till de kostnader 

som arbetsgivaren ådrar sig för utbildning av de arbetstagare som för att kunna uträtta 

sitt arbete behöver förvärva ytterligare kunskaper utöver de som de redan besitter. Detta 

stöd kan beviljas för arbetstagare som är anställda på såväl heltid som deltid, så länge 

som de arbetar mer än 20 timmar i veckan, men inte till de som arbetar mindre. 

 

I Frankrike infördes i och med reformen 2018 en möjlighet till omskolning eller 

befordran genom varvad utbildning, genom den så kallade ”Pro-A”. Pro-A är ett verktyg 

som främjar yrkesmässig utveckling och befordran inom yrket för arbetstagare, särskilt 

för de med otillräckliga kvalifikationer i förhållande till den tekniska utvecklingen eller 

arbetsorganisationen, för att de ska kunna stanna kvar på arbetsplatsen. Pro-A kan 

genomföras på initiativ av en anställd eller ett företag och kan användas i ett 

karriärutvecklingssyfte, för byte av yrkesbana eller för ett gemensamt kompetensprojekt 

mellan arbetsgivare och arbetstagare. Verktyget syftar till att göra det lättare att byta jobb 

eller yrke eller att förbättra sin sociala ställning eller bli befordrad genom att få en erkänd 

kvalifikation. Pro-A hjälper arbetstagare att få en kvalifikation. De kurser som 

arbetstagaren deltar i måste omfatta en möjlighet att få ett yrkesdiplom eller en yrkestitel, 

ett kvalifikationsbevis eller en kvalifikation som erkänns inom ramen för ett nationellt 

kollektivavtal för en bransch. Pro-A gäller för en period på mellan sex och tolv månader 

och är avsett för arbetstagare med tillsvidareanställning eller tillsvidareanställning med 

ekonomiskt stöd, för professionella idrottsmän eller tränare och för visstids -

anställda. Utbildningsinsatserna kan förläggas till delar av eller hela arbetstiden, med 

https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance-10751/article/reconversion-ou-promotion-par-alternance-pro-a
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bibehållen lön, eller, med skriftligt godkännande från arbetstagaren, utanför arbetstid, 

och får då inte överskrida en viss tid som fastslagits i kollektivavtalet, eller, i avsaknad 

av kollektivavtal, 30 timmar per arbetstagare och år. 

Oavsett anställningsform och anställningslängd kan den anställda dessutom 

utbilda sig på hel- eller deltid under arbetstid och behålla sin rätt till ersättning. Under 

utbildningstiden beror arbetstagarens status, det vill säga hans eller hennes ersättning , 

sociala skydd, skyldigheter gentemot arbetsgivaren och ansvaret för utbildnings -

kostnaderna, på den rättsliga ram som arbetstagaren omfattas av och på hur 

utbildningen finansierats: kompetensutvecklingsplan, validering av kompetens (VAE), 

Pro-A, omskolning eller befordran genom varvad utbildning, etc. I undantagsfall och 

när det gäller utbildningar som inte anses nödvändiga kan företagets eller branschens 

kollektivavtal föreskriva att utbildningen delvis är förlagd utanför arbetstid och att en 

kompensation betalas ut till arbetstagaren för barnomsorgsutgifter. 

 

I Italien beslutade man år 2000 att överföra hanteringen av ekonomiska bidrag 

till utbildning för arbetstagare från regionerna till branschfonder för fortsatt 

yrkesutbildning, som inrättats genom avtal mellan arbetsmarknadens parter och 

förvaltas bilateralt. I dag finns det 19 branschfonder, och de bidrag som betalas ut för 

fortsatt yrkesutbildning uppges vara ”0,30”, vilket syftar på en procentandel av de 

obligatoriska avgifterna mot ofrivillig arbetslöshet, som beräknas på grundval av 

arbetstagarnas löner och betalas av arbetsgivarna till centralinstitutet för social trygghet. 

Förvaltningen av branschfonderna övervakas av nationella organ. I dag förvaltas 70 % 

av de resurser som läggs på fortsatt yrkesutbildning i dessa fonder. Både antalet företag 

som sörjer för utbildning för sina anställda och antalet arbetstagare som har tillgång till 

utbildning under hela livet har ökat. Arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag 

och lärlingar kan få en utbildning finansierad av branschfonderna, men med tanke på 

deras korta anställningar är det svårare för företagen att investera i deras utbildning. För 

att komma åt problemet med att de arbetstagare som redan har en hög utbildningsnivå 

har lättare att få tillgång till utbildningsinsatser, har man i många nationella kollektivavtal 

försökt införa en subjektiv rätt till fortsatt yrkesutbildning. Det bör noteras att 

branschfondernas särskilda organisationssystem tyvärr innebär att fonderna lyder under 

det europeiska systemet för statligt stöd, i stället för att stå utanför det. Det är inte 

önskvärt att andra medlemsstater inför liknande verktyg, eftersom det är frågan om att 

stödja inte bara en starkare konkurrenskraft för företag, utan också bättre 

anställningsbarhet för anställda. 

I det nationella kollektivavtalet (CCNL) i metallsektorn har en subjektiv rätt till 

utbildning skrivits in, som består av en rätt till minst 24 timmar utbildning per 

arbetstagare under hela anställningsperioden. För att förverkliga denna rätt har 

arbetsmarknadens parter, inom ramen för 2021 års CCNL, åtagit sig att införa en 

plattform för att tillhandahålla olika skräddarsydda utbildningstjänster. Målet är att 

hjälpa företagen att arrangera utbildning för alla arbetstagare inom metallsektorn genom 

att göra utbildningsprocessen ännu mer tillgänglig, flexibel och framför allt fördelaktig. 
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För att utveckla detta verktyg för utbildningstjänster föreskrevs i 2021 års CCNL att 

företagen ger ett enstaka bidrag på 1,50 euro per arbetstagare som registrerar sig på 

plattformen www.metapprendo.it. För att införa verktyget skapades en faktisk ideell 

förening med namnet ”MetApprendo”, bilateralt styrd av de arbetsmarknadsparter som 

undertecknat CCNL: företagen betalar det enstaka bidraget till MetApprendo och 

MetApprendo tillhandahåller tjänster till medlemmarna. 

 

I Nederländerna spelar arbetsmarknadens parter en central och institutionellt 

erkänd roll när det gäller utbildning för arbetstagare, genom sitt deltagande i Sociaal 

Economische Raad (SER – Ekonomiska och sociala rådet). Detta organ offentliggjorde 

2017 ett yttrande om utvecklingen av det livslånga lärandet. Arbetsmarknadsparterna är 

också medlemmar i Stichting van de Arbeid (STAR – Arbetsstiftelsen), vars roll är att ge 

råd till offentliga myndigheter samt lokala och regionala arbetsmarknadsparter. En av 

delarna i STAR är en arbetsgrupp för undervisning. Sedan 1990 har STAR också tagit 

fram en rad yttranden om utvecklingen när det gäller utbildning och livslångt lärande. 

Fackförbundens främsta roll när det gäller livslångt lärande utgörs av lärande-

ambassadörer, det vill säga arbetstagare som utbildats av fackförbunden och som har 

i uppgift att uppmuntra sina kollegor till personlig och yrkesmässig utveckling genom 

arbetsplatsanknuten utbildning. I ambassadörernas roll ingår också att inhämta 

information om arbetstagarnas utbildningsbehov. 

 

I Polen är kunskapsöverföringen mellan den erfarna personalen och yngre 

arbetstagare komplicerad, eftersom de erfarna arbetstagarna i vissa sektorer redan har 

uppnått pensionsåldern och de nyanställda inte är tillräckligt många för att ersätta dem. 

Trots detta blir det allt vanligare och allt mer välkänt, särskilt på större företag, med 

utbildningsprogram där äldre arbetstagares kompetens och erfarenhet tillvaratas genom 

att dessa arbetstagare fungerar som mentorer för yngre arbetstagare. Arbetsmarknads-

parterna uppger att det är särskilt viktigt att reglera samfinansiering för detta ändamål med 

resurser från ”arbetsfonden” och att ta fram någon form av ”mentorskapsavtal” som gör 

det möjligt att ge fördelar till de äldre arbetstagarna kopplade till arbetstid och lön. 

 

I Sverige har arbetsmarknadens parter ingått ett omställningsavtal om 

upprättande av rådgivande organ för anställningstrygghet, som finansieras gemensamt 

av arbetsgivare och arbetstagare. Dessa rådgivande organ ska ge stöd i övergången 

mellan ett arbete och ett annat för personer som har förlorat sin anställning och ska 

kunna erbjuda följande insatser: individuellt stöd från en person som är särskilt utsedd 

för detta, ekonomiskt stöd till övergången till en ny anställning, ett stöd som 

kompletterar de offentliga arbetsförmedlingarnas stöd, råd om kompetensutveckling 

innan arbetstagaren blir överflödig och därför avskedad samt stöd i form av riktade 

insatser mot både arbetstagare och fackliga representanter. De rådgivande 

anställningstrygghetsorganen är bilaterala och täcker alla delar av den svenska 

ekonomin. De har inrättats av arbetsmarknadens parter för att administrera och 

http://www.metapprendo.it/
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tillhandahålla tjänster till arbetstagare som avskedats av ekonomiska skäl. Organen är 

ideella organisationer som är oberoende i förhållande till staten, som inte deltar i eller 

reglerar verksamheten. Organen ger stöd till avskedade arbetstagare i övergången till en 

ny anställning. 

Arbetsmarknadsparterna i den privata sektorn ingick dessutom ett avtal år 2020 

om ett nytt kompletterande system, avsett för arbetstagare, för finansiering av 

kompetensutveckling och omskolning, inom ramen för ett större avtal om 

anställningsskydd och övergångar på arbetsmarknaden. Det nya systemet omfattar både 

fördelar som avtalats inom en gemensam överenskommelse, bland annat betald 

studieledighet, och ett nytt offentligt system för utbildningsstöd. En arbetstagares rätt 

till förmånerna inom detta nya system beror på hur lång yrkeserfarenhet arbetstagaren 

har (minst åtta års yrkeserfarenhet krävs) och på vad vederbörande avser studera, då 

studierna måste bidra till att förbättra arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. 

Staten ger stöd till fortsatt yrkesutbildning, även universitetsstudier, under arbets -

perioden. 

Regeringen håller för närvarande på att utarbeta reformen, som bör genomföras 

under året. 

 

 

Rekommendationer 

 

• Utbildning bör betraktas som en individuell rättighet. Därför bör förfaranden för hur 

denna rättighet ska utövas praktiskt utarbetas. Mot bakgrund av detta är det viktigt att 

säkerställa att alla arbetstagare, genom lagar eller avtal, får ett minimiantal utbildnings-

timmar varje år. 

 

• När en offentlig aktör står för utbildningen är det viktigt att styrningen av systemet sker 

på ett effektivt sätt, dvs. att den bygger på deltagande, samarbete och samordning mellan 

de behöriga myndigheterna, arbetsmarknadens parter, utbildningsaktörer och andra 

berörda parter (t.ex. företrädare för den ideella sektorn). 

 

• Det är avgörande att den sociala dialogen stärks genom att arbetsmarknadens parter ges 

en mer strategisk roll när det gäller mekanismerna för hur fortbildningen ska finansieras 

samt hur den ska utformas i företagen, så att alla arbetstagare kan garanteras en likvärdig 

tillgång till den. I detta syfte skulle partssammansatta kommittéer bestående av 

fackorganisationer och arbetsgivarorganisationer, och i förekommande fall utbildnings -

aktörer, kunna inrättas. Kompetenskartläggningar skulle kunna användas för att få en 

bättre uppfattning om utbildningsbehovet hos arbetstagarna och följaktligen den 

utbildningsväg som bör följas för att företagens konkurrenskraft ska förbättras och 

anställda ska kunna behålla sina arbeten i större utsträckning. 
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• Det är viktigt att se till att det finns åtgärder som uppmuntrar såväl arbetstagare som 

arbetsgivare att engagera sig i omskolnings- och fortbildningsaktiviteter regelbundet 

i företagen, såsom skatteincitament och/eller ekonomiskt stöd som skulle kunna 

förenkla tillgången till utbildning för ett större antal anställda, särskild de som arbetar 

i små och medelstora företag. 

 

• Arbetsmarknadens parter spelar även en viktig roll för de små och medelstora 

företagens utveckling på området och främjandet av en attitydförändring när det gäller 

utbildning, särskilt genom att stödja utvecklingen av en ”kulturell medvetenhet” om 

utbildning och genom att matcha arbetstagare och arbetsgivare med utbildningsvägar 

som är anpassade och specifika för varje roll och funktion. Det handlar i synnerhet om 

att hjälpa arbetsgivarna att förstå i vilken utsträckning vidareutbildning är en investering 

(och inte en kostnad) som gör det möjligt att tillägna sig färdigheter som ökar företagens 

konkurrenskraft. För att det ska bli enklare att få tillgång till utbildning är det även 

nödvändigt att arbetsgivarna får hjälp att hitta tillfälliga instrument, däribland 

ekonomiska stödåtgärder, så att problemet med att upprätthålla produktionsnivåerna 

när arbetstagarna är frånvarande på grund av utbildning kan lösas. 

 

• Ett viktigt verktyg som skulle kunna användas för att kartlägga utbildningsbehovet är 

en databas som även skulle ge arbetsgivarna, särskilt små och medelstora företag, 

möjlighet att övervaka behoven av kompetensutveckling inom deras verksamhets-

område. 

 

• En stark social dialog och en individanpassad utbildning med vägledning och råd är 

oumbärliga verktyg som ger arbetstagaren möjlighet att ta ansvar för sin kompetens-

utveckling och även kunna komma med förslag på utbildningar (eventuellt genom sin 

fackorganisation) till sin arbetsgivare, som är relevanta för de arbetsuppgifter han eller 

hon har. Ekonomiska stödåtgärder och/eller skattelättnader skulle också kunna 

uppmuntra de tveksammaste arbetstagarna att utbilda sig, tex. genom ”paketåtgärder” 

för välbefinnande på arbetet som skulle omfatta utbildningsvägar som inte enbart syftar 

till att tillfredsställa personliga intressen utan även tillgodose behoven av fortbildning. 

Det är dock fortfarande väsentligt att strategier som hjälper arbetstagarna att förstå vad 

som är viktigt för deras privatliv och yrkesliv inrättas. I detta avseende skulle i synnerhet 

fackorganisationers informationsarbete och deltagande på arbetsplatsen vara av 

avgörande vikt. 
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• Ett annat område som bör prioriteras är att de administrativa förfarandena för att få 

tillgång till eventuella finansiella medel förenklas. Detta behöver bli tydligare för att 

användningen av resurser som avsatts till utbildning ska bli enklare och tillgängligare. 

Små och medelstora företag beklagar sig över att de ofta inte har de strukturer som 

krävs för att utnyttja de möjligheter som finns. 

 

• Det vore även lämpligt att genomföra åtgärder i politiken som rör hur arbetet 

organiseras för att äldre arbetstagare ska kunna spela en roll i utbildningen av yngre och 

överföra sina kunskaper. Detta skulle t.ex. kunna ske genom att coach- och 

mentorsfunktioner osv. inrättas. Den yngre arbetstagaren skulle i sin tur kunna hjälpa 

den äldre att förvärva kompetens inom it genom ett slags ömsesidigt kunskapsutbyte. 

Detta utbyte mellan generationerna skulle omvandla en potentiell konflikt- och 

konkurrenskälla till samarbete i stället, vilket skulle ge unga möjligheten att förlita på 

betrodda mentorer som underlättar för dem att komma in på arbetsplatsen och de äldre 

skulle känna sig uppskattade för sina kunskaper som de samlat på sig under åren och 

deras förmåga att föra dem vidare. Man skulle även kunna tänka sig ett stöd för successiv 

förberedelse inför pensionsavgången samtidigt som den yngre arbetstagaren gradvist 

integreras på arbetsplatsen. 

 

• Det vore lämpligt att utforska vilka möjligheter det finns för distansutbildningar, både 

för grupper och för individer, vars ämnen, innehåll och varaktighet behöver definieras 

tydligt, och som arbetstagare kan delta i på arbetstid. 

 

• Grön kompetens och digitala färdigheter bör betraktas som ytterligare en möjlighet när 

det gäller fortbildning och omskolning, däribland för lågutbildade arbetstagare, i syfte 

att hjälpa dem att behålla sina anställningar (såväl som att garantera att de förblir aktiva 

samhällsmedborgare) eftersom den ekonomiska omställningen (ekologisk och digital) 

kräver välutbildad arbetskraft med högre nivåer av teknisk och specialiserad kompetens. 

Specifika budgetmedel bör inrättas för nationella initiativ med avseende på utbildning 

och vuxenutbildning. Utbildningsvägarna för att förvärva dessa kunskaper bör 

dessutom omfatta generella färdigheter som är av betydelse för att förstå och hantera 

en värld, och i synnerhet arbetsmarknaden, som utvecklas allt snabbare. 

 

• Det vore viktigt att inrätta tjänstledighet för utbildning för att ge de arbetstagare som 

har arbetat tillräckligt många år i ett och samma företag möjlighet att be om 

tjänstledighet för att gå en utbildning under en bestämd tid, antingen sammanhängande 

eller i olika perioder, hela arbetslivet. Arbetstagaren bör använda sin tjänstledighet för 

att slutföra obligatorisk skolgång, skaffa sig en gymnasieexamen eller en universitets -

examen och/eller gå en annan utbildning än den som anordnas eller finansieras av 

arbetsgivaren. Arbetstagaren ska behålla sin anställning under utbildningen under 

tjänstledigheten. I vissa länder kan arbetstagaren få ett statligt bidrag i form av en 
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ersättning när tjänstledigheten används för att skaffa en examen på högskolenivå. 

Villkoren för denna typ av tjänsteledighet, den största procentandelen arbetstagare som 

kan utnyttja tjänstledigheten, möjligheterna att senarelägga eller avböja denna rättighet 

och alla relaterade frågor skulle kunna regleras i kollektivavtal. 

 

• Det är även viktigt att inrätta tjänstledighetsperioder för kontinuerlig fortbildning som 

skulle ge arbetstagare, oavsett om de är anställda eller inte, möjlighet att utnyttja rätten 

till lärande hela livet, i syfte att öka de yrkesmässiga kunskaperna och kompetensen hos 

arbetskraften genom utbildningar som möjliggör individanpassade, certifierade och 

erkända utbildningsvägar på såväl nationell som europeisk nivå. Fortbildningen skulle 

kunna väljas av arbetstagaren själv eller föreslås av företaget baserat på utbildningsplaner 

utifrån yrke eller geografiskt område som arbetsmarknadens parter kommer överens 

om. Antalet timmar som denna tjänstledighet för fortbildning omfattar, urvalskriterier 

för arbetstagarna och villkoren för arbetstider och ersättning för deltagandet 

i utbildningen skulle kunna fastställas genom kollektivförhandlingar. 

 

• Då en del ideella organisationer är organiserade på så sätt att de erbjuder utbildnings -

vägar, och ibland till och med i större utsträckning än organisationer med vinstintresse 

(i synnerhet när det gäller unga arbetslösa), bör Europeiska unionen hitta sätt och 

resurser för att understödja även denna verksamhet. 

 

• I vissa länder har inrättandet av branschkommittéer bestående av såväl företrädare för 

företag som utbildningsaktörer gett goda resultat när det gäller att komma till rätta med 

obalansen mellan utbudet och efterfrågan på arbetsmarknaden. Denna erfarenhet borde 

spridas och utforskas ännu mer då den skulle kunna vara särskilt användbar (i synnerhet 

för små och medelstora företag) för att snabbt inrätta utbildningsvägar som tillgodoser 

företagens behov när det gäller fortbildning. 

 

• Särskild uppmärksamhet bör riktas mot de grupper som utesluts från fortbildningar och 

som, just av denna anledning, behöver dem allra mest, dvs. lågutbildade personer, 

personer över 45 år, personer med funktionsnedsättningar, kvinnor som har börjat 

jobba igen efter att ha varit borta längre perioder för att ta hand om hushållet, migranter 

och flyktingar, som, om de fortbildas och omskolas på rätt sätt, skulle kunna utgöra 

betydelsefulla resurser. I detta avseende (men inte enbart) anser vi att det vore lämpligt 

att rikta uppmärksamhet åt de tre steg som identifierats i Rådets rekommendation av 

den 19 december 2016 om kompetenshöjningsvägar: nya möjligheter för vuxna, dvs. 

kompetensbedömning, tillhandahållande av ett anpassat och flexibelt utbildnings-

erbjudande av hög kvalitet samt validering och erkännande av förvärvad kompetens. 

Vad gäller flyktingar, med hänsyn till den rysk-ukrainska konflikten, är det lämpligt att 

påminna om kommissionens nyligen offentliggjorda rekommendation av den 5 april om 

erkännande av kvalifikationer för personer som flyr undan Rysslands invasion av 
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Ukraina, som uppmuntrar medlemsstaterna att inrätta flexibla förfaranden som 

möjliggör ett tillfälligt skydd för att förvärva de färdigheter som fattas och skyndsam 

integration på arbetsmarknaden. 

 

_____________ 
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Förteckning över organisationer och experter som deltar i utarbetandet av 

studien:  

 

Kroatien 

 

Organisationer:  

 

Kroatiska näringslivskammaren (HGK) 

 

Kroatiska hantverkskammaren (HOK) 

 

Kroatiens autonoma fackförening för arbetstagare inom allmännyttiga tjänster och 

bostadstjänster (SSKH)  

 

ODRAZ – hållbar samhällsutveckling  

 

Institutet för yrkesmässig utveckling för unga 

 

Enskilda personer: 

 

Mirela Bojić, kroatiska fackliga samorganisationen 

 

Cinzia Del Rio, grupp II, IT, italienska arbetstagarförbundet (UIL) 

 

Tanja Herceg, IMPRESS förening för att främja en positiv bekräftelse av ungdomar i 

samhället ”Impress” Daruvar 

 

Martin Makarun, institutet för yrkesmässig utveckling för unga 

 

Svetlana Marijon, EESK-ledamot grupp III, HR, förbundet ”Imagine”, förening för 

att främja utbildning av god kvalitet för unga människor med funktionshinder 

(ZAMISLI) 

 

Antonio Matković, institutet för arbetsmarknadsutveckling 

 

Anica Milićević-Pezelj, EESK-ledamot grupp II, HR, förbundet för de fristående 

fackföreningarna i Kroatien 

 

Danko Relić, EESK-ledamot grupp III, HR, folkhälsoförbundet Andrija Štampar 
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Dolores Sammut Bonnici, EESK-ledamot grupp I, MT, maltesiska 

arbetsgivarförbundet 

 

Ivana Šepak-Robić, kroatiska fackliga samorganisationen 

 

Darko Šeperić, förbundet för de fristående fackföreningarna i Kroatien 

 

Ivana Sučić, kroatiska näringslivskammaren 

 

Zoran Varga, kroatiska hantverkskammaren 

 

Italien 

 

Organisationer: 

 

De akademiska yrkenas italienska centralorganisation (CIU) 

 

Den italienska fackliga samorganisationen (CISL) 

 

Studiecenter vid stiftelsen för arbetskonsultstudier 

 

Italienska bankorganisationen (ABI)  

 

Italienska arbetstagarorganisationen (UIL) 

 

Organisationen för ett aktivt åldrande (AUSER) 

 

Italienska arbetarfackföreningen (CGIL) 

 

Nationalrådet för arbetskonsulter 

 

Utbildningsinstitutet INIPA, Italiens jordbrukarorganisation (INIPA - COLDIRETTI) 

 

Italiens förbund för liten och medelstor privat industri (CONFAPI) 

 

Italienska jordbrukets allmänna centralorganisation (Confagricoltura) 

 

Enskilda personer: 
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Dr Abate, Nationell federation som representerar, skyddar och främjar kooperativ för 

läkare, farmaceuter samt hälso- och sjukvårdspersonal (Confcooperative Sanità) 

 

Pietro Vittorio Barbieri, EESK-ledamot grupp III, IT, forumet för tredje sektorn, 

centrum för autonomi (Forum terzo settore, Centro per l'autonomia) 

 

Stefano Bottino, Italienska bankorganisationen (ABI) 

 

Marina Elvira Calderone, EESK-ledamot grupp III IT, nationella rådet för 

arbetskonsulenter 

 

Milena Cannizzaro, nationella förbundet för produktion och arbete, hantverks- och 

tjänstekooperativ (Confcooperative Lavoro e Servizi) 

 

Claudio Cappellini, nationella förbundet för hantverk och små och medelstora företag 

(CNA) 

 

Andrea Carbone, italienska förbundet för chefer och högre tjänstemän (CIDA) 

 

Paolo Carcassi, italienska arbetstagarorganisationen (UIL) 

 

Maurizio Casasco, italienska förbundet för liten och medelstor privat industri 

(CONFAPI) 

 

Vittorio Cianchi, italienska bankorganisationen (ABI) 

 

Ornella Cilona,  italienska arbetarfackföreningen (CGIL) 

 

Angelo Colombini, det italienska fackförbundet för arbetstagare (CISL) 

 

Fabrizio Dacrema, tredje sektorn/organisationen för ett aktivt åldrande (Terzo 

settore/ AUSER) 

 

Cinzia Del Rio, grupp II, IT, italienska arbetstagarförbundet (UIL) 

 

Ester Dini, statistiskt observatorium, stiftelse för arbetskonsulentstudier (Fondazione 

Studi Consulenti del Lavoro) 

 

Gianna Fracassi, italienska arbetarfackföreningen (CGIL) 
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Riccardo Mazzarella, nationella institutet för analys av offentlig politik (INAPP) 

 

Maurizio Mensi, EESK-ledamot grupp III, IT, de akademiska yrkenas italienska 

centralorganisation (CIU) 

 

Erika Merlone, den italienska fackliga samorganisationen (CISL) 

 

Milena Micheletti, italienska arbetstagarorganisationen (UIL) 

 

Simonetta Ponzi, italienska arbetarfackföreningen (CGIL) 

 

Luca Sanlorenzo, utbildningsfond för små och medelstora företag (FAPI) 

 

Margherita Sartorio Mengotti, utbildningsinstitutet INIPA, italiens  

jordbrukarorganisation (INIPA - COLDIRETTI) 

 

Andrea Simoncini, nationellt programkontor för aktiv sysselsättningspolitik (ANPAL) 

 

Silvia Spadaro, nationella förbundet för produktion och arbete, hantverks- och 

tjänstekooperativ (Confcooperative Lavoro e Servizi) 

 

Pietro Tagliatesta, arbetsmarknadsministeriet 

 

Camilla Tomao, italienska jordbrukets allmänna centralorganisation (Confagricoltura) 

 

Ivana Veronese, italienska arbetstagarorganisationen (UIL) 

 

Claudio Vitali, nationella institutet för analys av offentlig politik (INAPP) 

 

Marie Zvolska, EESK-ledamot grupp I, CZ, tjeckiska centralorganisationen för 

arbetsgivar- och företagarförbund (KZPS)  

 

Nederländerna 

 

Organisationer: 

 

Nederländska arbetsgivarsammanslutningen VNO-NCW MKB-Nederland 

 

Nederländernas arbetstagarorganisation FNV 
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Tekniska sociala företag InnAut 

 

Institute Gak 

 

 

Enskilda personer: 

 

René Blijlevens, EESK-ledamot grupp I, NL, medlem i regionstyrelsen för Veilig 

Verkeer Nederland VVN (trafiksäkerhetsverket NL) 

 

Isabel Coenen, Utbildning och arbetsmarknad, arbetstagarorganisationen FNV 

 

Steve Fok, Jordbruks- och skogsbruk (LTO Nederland) 

 

Dorota Gardias, EESK-ledamot grupp II, PL, fackförbundsforum 

 

Norbert Geisen, EESK-ledamot grupp III, LU, hantverksföretagens förbund 

 

Peter van Putten, tekniska sociala företag InnAut  

 

Gerard van Santen, kristen nationell arbetstagarorganisation  

 

Tomas Wróblewski, EESK-ledamot grupp I, PL, företagar- och arbetsgivarförbundet  

 

Polen 

 

Organisationer: 

 

Confederation Lewiatan 

 

Polska hantverkarförbundet 

 

Polska arbetsgivare  

 

Företagar-och arbetsgivarförbundet  

 

Oberoende och autonoma fackföreningen Solidarność 

 

Samfund för antidiskriminering inom utbildning 
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Enskilda personer: 

 

Andrés Barceló Delgado, EESK-ledamot grupp I, ES, järn- och stålföretagens 

förbund 

 

Maria del Carmen Barrera Chamorro, EESK-ledamot grupp II, ES, arbetstagarnas 

allmänna förbund, Spanien (UGT) 

 

Monika Fedorczuk, Lewiatan Confederation 

 

Katarzyna Lorenc, Business Centre Club BCC Board 

 

Marcin Nowacki, EESK-ledamot grupp I, PL, ZPP företagar- och 

arbetsgivarförbundet  

 

Krzysztof Pater, EESK-ledamot grupp III, PL, polska scoutförbundet 

 

Kamila Płowiec, arbetsgemenskap för sociala organisationer WRZOS  

 

Jan Polaczek, Fackföreningsforum FZZ  

 

Barbara Surdykowska, Oberoende och autonoma fackföreningen Solidarność 

 

Magdalena Świder, direktör, Samfundet för antidiskriminering inom utbildning 

 

Aleksandra Wąsik, Allpolens allians av fackföreningar (OPZZ ZNP) 

 

Luiza Rozycka Winiewska, Her Impact 

 

Tomas Wróblewski, EESK-ledamot grupp I, PL, företagar- och arbetsgivarförbundet  

 

Sverige 

 

Organisationer: 

 

Svenskt Näringsliv 

 

Teknikföretagen 

 

Sveriges Byggindustrier  

http://fzz.org.pl/
https://herimpact.co/
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Trä- och Möbelföretagen (TMF) 

 

Industriarbetsgivarna 

 

Landsorganisationen i Sverige (LO) 

 

Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

 

Pensionärernas riksorganisation 

 

Enskilda personer: 

 

Jan Andersson, EESK-ledamot grupp III, SE, Pensionärernas riksorganisation 

 

Mats Andersson, Teknikföretagen 

 

Cinzia Del Rio, grupp II, IT, italienska arbetstagarförbundet (UIL) 

 

Ingegerd Green, Riksföreningen Skärteknikcentrum Sverige 

 

Fredrik Gunnarsson, Industriarbetsgivarna 

 

Sofia Hylander, Tjänstemännens centralorganisation (TCO) 

 

Patrick Karlsson, Svenskt Näringsliv 

 

Hannah Kroksson, Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer 

 

Pär Lundström, Installatörsföretagen  

 

Mia Nikali, Landsorganisationen i Sverige (LO) 

 

Jean-Michel Pottier, EESK-ledamot grupp I, FR, Förbundet för små och medelstora 

företag 

 

Henrik Smedmark, Trä- och Möbelföretagen (TMF) 

 

Lars Tullstedt, Byggföretagen 
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Landsrapporter finns tillgängliga på begäran. 
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