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30 september

RESULTAT OCH FÖRSLAG

Bakgrund
Industrirådet, som består av parterna bakom Industriavtalet, arrangerade Industridagen den 30:e september
2019 i Sandviken. Temat för året var hur Sverige kan stärka
den nödvändiga kompetensen genom att öka det livslånga
lärandet.
Det industriella Sverige är många berättelser om olika
regioners utveckling, där möjligheter till omställning, anpassning och en trygg bas i symbios ger framgång globalt.
Kompetens och kunskapspåfyllnad är centralt för att behålla konkurrenskraft, jobb och klara klimatomställningen.
Det är i samverkan mellan industriföretag, lärosäten och
offentliga aktörer som bäst resultat skapas.
På Industridagen deltog sexhundra personer från näringsliv,
fack, akademi, myndigheter, kommuner, regioner, regering
och riksdag. Delar av dagen genomfördes som ett stort
arbetsmöte för utbyte av erfarenheter och goda exempel
och diskussion för att gemensamt utveckla konkreta förslag
för att stärka det livslånga lärandet. Vi kallar det för Sveriges
största arbetsmöte.

Arbetet ledde tilI ett omfattande material med mängder
av förslag – individuella och från respektive arbetsgrupp.
Samtal och idégenereringen gjordes utifrån tre teman:
1) Regler och system
2) Små- och mindre företag
3) Livslångt lärande för individen
Av allt material som kom in under eftermiddagen gjordes
en snabbanalys av Industrirådets redaktion och de tydligaste
tendenserna överlämnades till statsminister Stefan Löfven
på plats.
Industrirådets medlemmar tog sig efter Industridagen an
hela materialet för analys. Detta presenteras kortfattat
i detta dokument och kan tjäna som inspiration i arbetet
med att stärka kompetens och kunskap över hela Sverige.

WORKSHOP 1

Regler och system

Utbildningssystemet spelar en avgörande roll för att redan
yrkesverksamma i industrin ska kunna möta snabbt förändrade kompetenskrav. Men sektorns förutsättningar och
incitament att bidra till vidareutbildning och omställning
begränsas av såväl regelverk som ekonomiska förutsättningar.
Under diskussionerna lyftes ett antal hinder, men också
förslag till reformer som kan ge bättre förutsättningar fram.
Fem områden som återkommande lyftes var behovet av:
1. Ett tydligare uppdrag om vidareutbildning och livslångt
lärande till universitet och högskolor. Lärosätenas uppdrag att bidra till vidareutbildning och livslångt lärande
för yrkesverksamma är idag otydligt. Det bidrar till ett
alltför begränsat utbud av utbildningar som till form och
innehåll är anpassade till yrkesverksamma. Ett tydligare
uppdrag till universitet och högskolor är nödvändigt för
att stärka sektorns bidrag till det livslånga lärandet och
omställningen på arbetsmarknaden.
2. En förändrad resurstilldelning till universitet och högskolor. Lärosätena behöver bättre ekonomiska förutsättningar att arbeta med vidareutbildning och livslångt
lärande. Nuvarande resurstilldelning ger lärosätena
alltför svaga ekonomiska incitament att möta yrkesverksammas och arbetslivets behov av utbildningar under
flexibla former som går att kombinera med arbete.

3. Mer flexibel antagning och snabbare kursstart. En viktig
förutsättning för att fler yrkesverksamma ska kunna
utbilda sig är att det går att bli antagen och påbörja
utbildning när behoven uppstår. Den tröghet som finns
i dagens system med få ansökningstillfällen per år och
lång väntan på att kurser ska starta är ett hinder för
många yrkesverksamma.
4. Bättre förutsättningar att utföra validering i utbildningssystemet. För att utbildning ska kunna ske effektivt och
individanpassat är det nödvändigt med en väl fungerande
validering av yrkesverksammas kompetens. Kompetens
som utvecklats i arbetslivet måste tas tillvara. Högskolan
behöver bland annat få bättre ekonomiska förutsättningar att utföra validering av reell kompetens. Även
valideringen i yrkeshögskolan behöver utvecklas.
5. Ändrade antagningsregler till yrkesvux. Yrkesvux har
potential att få en större roll för yrkesverksammas
vidareutbildning och därmed för industrins kompetensförsörjning, men det förutsätter ett förändrat regelverk.
Idag har de som står långt ifrån arbetsmarknaden eller
har kort tidigare utbildning förtur. Yrkesvux behöver
öppnas även för dem som har en starkare ställning på
arbetsmarknaden för att möjliggöra yrkesväxling hos
yrkesverksamma.

Citat i urval:

”Ge högskolor ett nationellt
uppdrag att bidra till livslångt
lärande enligt lärosätenas
profilområde samt att högskola
och yrkesutbildning bättre
anpassas för yrkesverksamma
på olika nivåer.”
”För universitet och högskolor
finns inte incitament att hjälpa/
stötta de som har behov av
kompetenshöjande insatser.
finansieringsformen idag bygger
på antal studenter. Ersättningssystemen till lärosätena och till
studenterna bör ses över och
anpassas.”

”Validering av kompetens måste
funka bättre. Inte rimligt att
en yrkesverksam med mycket
kompetens ska behöva ”gå om”
kurser som hen redan kan.”
”Bedömningen av reell kompetens behöver utvecklas inom
både högskola och yrkeshög
skola. Dessa bör ges ekonomiska
incitament att arbeta med prövning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande.”

”Företagens behov ska styra
antalet platser på yrkesvux.”
”Vi anser att man ska ändra
antagningsreglerna till yrkesvux, så att fler och de som är
nära arbetsmarknaden ska
kunna söka. Mao: Öppna yrkesvux för alla, både för karriärväxling och för personer som
inte har arbete.”

WORKSHOP 2

Små och medelstora företag

Även inom industrin finns ett stort antal små- och medelstora företag, SME. Utmaningarna för dessa skiljer sig såklart från de större företagens. Det finns ofta en begränsad
HR-funktion och varje individs tid och resurs är viktig för
företagets dagliga verksamhet. Det gör det svårt att delta i
olika samverkansgrupper, avsätta tid för kompetensförsörjning och handleda elever på arbetsplatsförlagt lärande.
Under Industridagen framkom det tydligt att särskilda insatser behövs för SME där tid och kostnader är en nyckelfaktor. Industrirådet fick många förslag och synpunkter som
väl stämmer in i vårt tidigare policyarbete. De förslag som
inkom kretsar kring följande områden:
1. Samverkan och kluster-organisationer. Vi behöver en
struktur kring samverkan. Det bör även hittas en struktur på hur samverkan skall samordnas och organiseras,
exempelvis Teknikcollege. Strukturen skall finnas för att
få en långsiktighet och ett ägandeskap, inte för att öka
den administrativa bördan hos SME-företag.
2. Strukturer för kompetensutveckling, validering. Kompetensutveckling, utbildning och validering är idag en
splittrad och komplicerad värld. Det behövs en ökad
samordning och ”en dörr in” för att SME-företagen skall
kunna vara delaktig och ta del av de möjligheter som

finns. Det behövs därför en regional samordnande funktion för att undersöka det regionala behovet, organisera
utbildningssamverkan och marknadsföra utbildningarna.
3. Möjlighet att kombinera jobb med utbildning. Att vara
frånvarande från jobbet för att studera är många gånger
helt omöjligt för anställda på SME- företag. Vi måste hitta
alternativa utbildningsformer som är mer anpassade
till de anställdas behov och möjligheter. E-learning och
MOOCs är exempel på utbildningsformer som borde
fungera väl för SME behov och möjligheter.
4. Finansiering och stöd till SME. Att satsa kapital på
kompetensutveckling beskrivs ofta som svårt för små
och medelstora företag. Dels är själva utbildningskostnaden central men också intäktsförlusten för den anställde som genomför utbildning. Det behövs en strategi
för hur företagen och de anställda skall kunna finansiellt
arbeta med kompetensutveckling. Vi behöver även en
fortsatt satsning på SME i form av olika typer av ”lyft”
som exempelvis leds av Tillväxtverket (ex robotlyftet).

Citat i urval:

”Vi ser även ett ökat ansvar
hos regioner med syftet att
informera små och medelstora
företag om de redan existerande
statsfinansierade utbildningarna
som finns. Regioner borde
anordna ett slags smörgåsbord
med moduler för kompetensutveckling som är helt orienterad
efter efterfrågan för de redan
yrkesverksamma. Industrin
borde tillsammans med regionerna utveckla dessa moduler
för kompetensutveckling.”

”Hjälp företag att jobba med
strategisk kompetensförsörjning
genom att använda sig av
industrins system för validering.
Om du har koll på den interna
kompetensen kan du se vad du
behöver komplettera med.”
”Erbjud kompetenskartlägg
ningar och trendanalyser.
Många företag är ”här och nu”,
de har inte tid med omvärldsbevakning så som stora bolag.
Kopplas till företagens utveckling
och hållbara konkurrenskraft. ”

”Tillhandahålla utbildningar
som är nationellt kvalitets
säkrade (av relevant lärosäte)
och genomförs regionalt/på
plats i nätverk av företag.”
”Erbjud kostnadsfria webbaserade kurser, sk MOOCs som de
anställda kan följa på arbetstid
från företaget. Utveckla även
sådana för andra utbildningsnivåer.”

WORKSHOP 3

Livslångt lärande för individen

För att utbildning ska vara ett realistiskt alternativ för
yrkesverksamma krävs en effektiv utbildningsinsats och en
rimlig försörjning under studietiden. Det är av samhällsekonomiskt intresse att även individer utan stora privata
resurser har möjligheter att utbilda sig. Detta bör även gälla
yrkesverksamma.
Följande tre förslag lyftes återkommande under Industridagen:
1. Studiefinansiering. Sverige har ett, i internationell jämförelse, generöst studiestödsystem. Att inte vilja, våga
eller kunna ta studielån är trots detta en betydande
orsak till att vuxna väljer bort studier som skulle stärka
deras ställning på arbetsmarknaden. Såväl a-kassa och
aktivitetsstöd som studie- och studiestartsstöd bör ses
över för att i ännu större utsträckning uppmuntra till
livslångt lärande och kompetensutveckling på områden
där det idag råder brist. Ett långsiktigt system för kompetensutveckling kräver finansieringslösningar där alla
parter, individen, näringsliv och stat gemensamt bidrar.

2. Validering. För att möjliggöra en effektiv utbildning och
kompetensutveckling i anställning behövs möjlighet till
validering. Branschvalideringen har även betydelse för
att klargöra behoven av insatser och för att främja ett
större genomslag av kompetensutvecklingsinsatser. För
vissa är en kvalifikation i form av ett valideringsintyg
inte tillräckligt för att komma vidare till ett nytt arbete,
studier eller en kompetensutvecklingsinsats.
3. Vägledning. För att möta skiftande individuella behov
behövs kvalitativ studie- och yrkesvägledning som är
tillgänglig även för yrkesverksamma och personer i
omställning.

Citat i urval:

”Aktivt arbeta för att få bort
synen på utbildning som ett omfattande kunskapsblock. Skapa
förutsättningar för att genom
föra utbildning i korta lättsmälta
och portioner som är lätta att
omsätta i det praktiska arbetet.”
”Skapa incitament för både
företag och anställda för att
kompetensutveckla. Nyckeln är
att man måste vara överens:
det ska gynna båda parterna,
både individ och företag.
Vidareutbildning måste vara
strukturerad och systematiserad,
det måste finnas incitament som
agerar morot för individen.”

”Ge individen praktiska, ekonomiska och andra förutsättningar
till möjlighet att ta kurser och
genomgå fortbildning”
”Modernare sätt att studera,
mer nätbaserade och mobila
utbildningsupplägg. Fler exem
pel är micro learning och flexiblare antagningsprocesser.”
”Gör digitala utbildningar
tillgängliga för alla. Samla ihop
Elearningmaterial på samma
ställe och paketera på ett sätt
som gör det enkelt att tillgodo
göra sig kurserna i mindre
paket, t ex halvdagar.”

”Gör det möjligt att kunna
arbeta samtidigt som man
studerar utan att lönen ska
göra att man inte får ta CSN.
Livskvalitén under studietiden
skulle bli bättre och fler skulle
”våga” börja studera oavsett
vart man är i livet. Barn och
huslån gör att många inte kan
ta steget att utbilda sig.”
”Stöd för individuell studie
vägledning för vuxna. Hur ser
en långsiktig plan ut för mig
som individ”

