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Det livslånga lärandet är inget nytt 
begrepp, det har vi pratat om så länge jag 
minns. Men i modern tid har det nog aldrig 
varit mer aktuellt än nu. Det beror förstås på 
de snabba förändringar som sker på 
arbetsmarknaden. För många arbetsgivare är 
det en överlevnadsfråga att hänga med i den 
utvecklingen – inte minst för att kunna 
behålla och rekrytera anställda. Vi ser det 
redan i dag, hur vanligt det har blivit att man 
byter både arbetsgivare och bransch. 
Hopp-Jerka, som långe varit ett skällsord, har 
fått revansch och de nya på arbetsmarknaden 
strävar knappast efter att få en guldklocka 
efter lång och trogen tjänst på samma 
arbetsplats. I stället tar de på sig nya och 
annorlunda arbetsuppgifter och är beredda 
att byta arbetsinriktning flera gånger under 
yrkeslivet. Den utvecklingen kommer att 
fortsätta – och det gör det livslånga lärandet 
centralt. 

Det finns ingen lag som ger anställda rätt 
till kompetensutveckling, men väl överens-
kommelser i kollektivavtal, som klargör att 
det är arbetsgivaren som har huvudansvaret 
för att medarbetarna har den kompetens som 
krävs för att verksamheten ska fungera. 

Det lärande som sker i vardagen på 
jobbet, och den erfarenhet som det ger, är 
verkligen oerhört värdefullt. Men de 
förändringar som sker, inte minst på grund 
av digitalisering och globalisering, gör att 
behovet av vidareutbildning ökar och att fler 
än tidigare kommer att behöva ny, komplet-
terande utbildning. Arbetsgivarna behöver 
därför arbeta mer strategiskt med kompetens-
utveckling, utifrån arbetsmarknadens behov 
och den enskilda individens förutsättningar, 
till exempel vad gäller utbildning och 
arbetslivserfarenhet. 

Naturligtvis har vi alla ett eget ansvar för 
att bibehålla och utveckla våra kunskaper. 
Min uppfattning är att det gäller alla 
akademikeryrken. Men särskilt viktigt är det 
för legitimationsyrkena, som har ett 
lagreglerat ansvar både för att följa professio-
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nens utveckling och för att introducera nya 
behandlingsmetoder och fasa ut gamla. Här 
finns alltså patientsäkerheten med som en 
viktig komponent. Därför skulle man kunna 
tro att arbetsgivarna inom det området är 
extra måna om att erbjuda kontinuerlig 
utbildning av god kvalitet. Så är det inte. Det 
är både obegripligt och upprörande att de 
utbildningar som erbjuds de här grupperna 
handlar mer om produktion än om profes-
sion. 

Det finns också arbetsgivare som 
utnyttjar Las, lagen om anställningsskydd, på 
ett oerhört fräckt och felaktigt sätt. Det är de 
som säger upp personal och anger arbetsbrist 
som skäl, trots att det i själva verket handlar 
om kompetensbrist. I stället för att se till att 
de anställda har den kunskap de behöver för 
jobbet ger man dem helt enkelt sparken. Så 
rundar de intentionerna i lagen, samtidigt 
som de smiter från det ansvar de faktiskt har 
enligt kollektivavtal. Så får det förstås inte gå 
till, och från fackligt håll gör vi vad vi kan för 
att stoppa det beteendet.

Ändå finns det anledning att se ljust på 
framtiden. Det ser olika ut i olika branscher. 
Men flera undersökningar visar att svenska 
arbetsgivare i internationella jämförelser 
ligger väl framme när det gäller att erbjuda 
anställda kompetensutveckling. Av den 

senaste statistiken från SCB framgår till 
exempel att ungefär 60 procent av alla 
sysselsatta mellan 25 och 64 år hade 
genomgått någon personalutbildning under 
det senaste året. Och en undersökning från 
arbetsgivarorganisationen Almega har visat att 
nästan åtta av tio företag arbetar aktivt med 
kompetensutveckling. 

Det är bra, och helt nödvändigt för att 
verksamheten ska kunna utvecklas och 
upprätthålla hög effektivitet. För det är klart 
att den som ska byta karriär mitt i livet kan 
behöva utbildning för de nya uppgifterna, 
precis som många av dem som fortsätter att 
arbeta högre upp i åldrarna och som behöver 
komplettera sin gamla utbildning. Kompe-
tensutveckling är dessutom en viktig pusselbit 
för trivseln och för viljan att utvecklas på 
jobbet. Därmed är den i hög grad både en 
trygghetsfråga och en arbetsmiljöfråga.

Det är en spännande utveckling som 
pågår. Och det går fort. Vi kommer att arbeta 
i förändrade organisationer, i annorlunda 
konstellationer och med nya saker. Det ställer 
krav på alla inblandade, också på oss i facket 
och på var och en av oss. Det är, tycker jag, 
en alldeles utmärkt fråga att väcka på jobbet; 
hur kommer våra arbetsuppgifter att 
förändras och hur rustar vi oss för det?
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