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Sammanfattning
I vår moderna tid av snabba förändringar har kunskap kommit att bli den
viktigaste tillgången för många företag. Företagens enda väg till långsiktig
överlevnad och tillväxt består i att utveckla sin kompetens. Det gäller även
för medarbetaren eftersom kunskaper även från de avancerade
utbildningarna idag snabbt blir inaktuella. Arbetstagaren behöver fortsätta
att lära för att kunna påverka sin yrkesutveckling och förbli attraktiv på
arbetsmarknaden. Kompetensutveckling är även en investering för
samhället. Den framtida svenska välfärden måste hänga med i den allt
snabbare utvecklingen. Tillgången till utbildning och kompetensutveckling
är avgörande för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella
konkurrensen samt för att trygga och utveckla vår gemensamma välfärd. 

1999 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att lämna förslag till hur
ett generellt system för individuell kompetensutveckling skulle utformas.
Huvudbetänkandet överlämnades till regeringen under slutet av år 2000.
Meningen var att systemet skulle börja gälla år 2002. Det framfördes dock
en omfattande kritik mot förslagen. Kritikerna ansåg att förslaget gynnade
höginkomsttagare och att systemet kunde utnyttjas för skatteplanering. 

Regeringens proposition, som var utlovad till våren 2001, lades inte fram
förrän ett år senare, i april 2002. Propositionen innehöll dock bara en del av
förslagen. Ytterligare en proposition skulle framläggas under hösten 2002.
Dock är även den propositionen försenad. På regeringskansliets hemsida
återfinns den inte under propositioner avsedda att lämnas riksmötet
2002/2003, under tiden första oktober 2002 till 23 januari 2003.  Möjligen
läggs den fram under våren 2003 men det finns inga garantier. 

Regeringen fick mycket kritik för att dela upp en och samma lagreform i två
separata lagstiftningsärenden och på så sätt omöjliggöra en
helhetsbedömning av systemet. Lagrådet ansåg att det var en dålig
lagstiftningsteknik och menade att samtliga lagbestämmelser bör granskas
och bli föremål för riskdagens beslut i ett sammanhang. Regeringen hade
först föreslagit att de nya bestämmelserna skulle träda i kraft den första
januari 2003. Efter omfattande kritik från Lagrådet reviderades datumet till
den första juli 2003. Eftersom den andra propositionen inte har framlagts
ännu och det är osäkert när den kommer kan jag med all säkerhet hävda att
även det datumet kommer att bli framflyttat. 

Det enda kompetensutvecklingssystem som för närvarande finns i
tillämpning i Sverige är Skandias produkt ”Kompetensförsäkring”. Det är
den första konkreta och praktiskt fungerande exemplet på en finansiell
produkt som gör det möjligt för både medarbetaren och företaget att
gemensamt avsätta pengar för investering i ny kunskap. Till skillnad från
regeringens förslag avser det en försäkring. Avtal om kompetensförsäkring
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tecknas mellan Skandia och företaget. Företaget tecknar sedan ett avtal med
de anställda som vill delta i programmet. Den anställde bidrar med en del av
sin månadslön till en försäkring och företaget medverkar med ett avtalat
belopp till en annan försäkring. Pengarna fonderas av Skandia. Företaget
äger båda försäkringarna men pantförskriver dem till den anställde som
säkerhet för sin utfästelse att betala full lön under studietiden.
Löneutbetalningarna finansieras genom uttag från båda försäkringarna. 

Den första utvärderingen av kompetenskonton utkom i mars 2002.
Utvärderingen kom fram till att män och kvinnor är lika representerade
bland spararna. Män sparar dock större summor än kvinnor. Det gäller även
vid lika lönesummor. Arbetstagare med högre inkomster sparar större
belopp och sannolikt en större andel av sin lön. Det beror dock på bransch,
personalens sammansättning och den verksamhet som bedrivs. De
avgörande faktorerna för att ansluta sig har att göra med individuell livsstil
och inställning till vad framtiden kommer att kräva snarare än ekonomiska
hinder. Alla samhällsgrupper är med och sparar. Utvärderingen visar att
arbetsgivarna har varit generösa i tolkningen av vad som kan betecknas som
professionell kompetensutveckling. 

Fackets roll i företagens sätt att hantera kompetenssparandet skiljer sig åt
från företag till företag beroende på olika synsätt och traditioner.
Kompetensutvecklingsfrågor har dock under senare år uppmärksammats i
kollektivavtalen och fackförbunden har varit mycket engagerade i dessa
frågor. Enligt utvärderingen finns en gemensam uppfattning bland
distributörerna om att fackets medverkan är central för ett gott resultat både i
beslutsprocessen och i det efterföljande informationsarbetet. De fackliga
organisationerna kommer att ha en viktig roll för att öka förståelsen för
behovet av kompetensutveckling och för att sprida kunskap om det. Facket
kan även arbeta för att öka motivationen och insikten om individens egna
behov.

Kompetensutvecklingsfrågor är även aktuellt utomlands. Inom EU träffades
i februari 2002 en överenskommelse om en handlingsplan för
kompetensutveckling i arbetslivet. Det var LO, TCO och Saco som var
initiativtagare till detta avtal. De europeiska parterna kräver att varje
medlemsstat ser till att stimulera den samordnande kompetensutvecklingen.
Det kommer årligen att göras en rapport om vad som utförts på nationell
nivå. Efter tre sådana rapporter kommer de europeiska
arbetsmarknadsparterna att utvärdera resultatet. Detta kommer att
presenteras under år 2006. 
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Förord
Jag vill tacka min handledare Professor Dr. Reinhold Fahlbeck för god
handledning och engagemang. 

Lund i december 2002 

Anna Luterkort
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Förkortningar

IKS Individuellt kompetenssparande

IKU   Individuell kompetensutveckling

LO Landsorganisationen i Sverige

OECD Organisation for Economic CO-operation and Development

Saco Sveriges akademiska centralorganisation

SAF Svenska arbetsgivareföreningen 

SIG Sjukpenninggrundande inkomst

TCO Tjänstemännens centralorganisation 
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1 Inledning

1.1 Presentation av uppsatsämnet

Idén till sparande för att finansiera framtida kunskapsbehov aktualiserades
inom ramen för ”Agenda 2000 – kunskap och kompetens för nästa
århundrade”. 1 Agenda 2000 var ett analysarbete avseende framtida
kunskapskrav som bedrevs av Utbildningsdepartementet i början av 90-
talet.2 Inspirerad av rapporterna från Agenda 2000 började Skandia att arbeta
med en modell för kompetenssparande under senare delen av 1993.
Skandias koncept ”Kompetensförsäkring” lanserades första gången
offentligt vid konferensen ”Det stora svenska kompetenslyftet” i Stockholm
den 30 november 1995. Turerna kring kompetenssparande har sedan dess
varit många. 

Efter en uppgörelse med miljöpartiet för några år sedan började pengar att
avsättas till kompetensutveckling i statsbudgeten. 3 I dag finns fyra miljoner
kronor avsatta. 
I december 1999 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att lämna
förslag till hur ett generellt system för individuell kompetensutveckling
skulle kunna utformas. Ett delbetänkande överlämnades till regeringen
under våren 2000 och i december samma år överlämnades
huvudbetänkandet ”Individuellt kompetenssparande, IKS – med start år
2002”. Utredningen föreslog bland annat att alla skulle få möjlighet att spara
på ett eget konto till den egna kompetensutvecklingen. För att stimulera
sparandet skulle ett skatteavdrag införas på samma sätt som vid
pensionssparande och en premie skulle utgå när kompetensutveckling
genomgicks. Ett lagförslag utlovades av regeringen men blev ständigt
försenat. I samband med vårpropositionen 2002 krävde miljöpartiet och
vänsterpartiet att ett förslag skulle framläggas för att ställa sig bakom
budgeten. Efter flera turer och kritik från Lagrådet överlämnade regeringen
ett förslag till riksdagen i april 2002 som innehöll riktlinjer för ett system för
individuell kompetensutveckling. Riksdagen antog förslaget. I riktlinjerna
konstaterades att ytterligare utredningsarbete är nödvändigt, bland annat
arbetsgivarnas roll och hur en statlig myndighetsförvaltning av sparandet
skall gå till. Sommaren 2002 kom finansdepartementets förslag till hur
skattelagstiftningen skall ändras. Både utredningarna och propositionen har
mötts av hård kritik från alla sidor. 

                                                
1 Hansson Leif och Kristina Färm, Kompetenskonton – den första utvärderingen, mars 2002,
s. 11 f. 
2 Rapporterna nr 11, Ds 1994:30 och nr 13 Ds 1994:118 behandlar båda förslag till
upprättande av kompetenskonton.
3 Kompetensförslag möts av hård kritik, SvD, 020909.
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Skandia lanserade sin produkt ”Kompetensförsäkring” 1998. Det är det enda
system som i dag finns i tillämpning i Sverige. I mars 2002 kom den första
utvärderingen av kompetenskonton i Sverige. Utvärderingen gjordes på
uppdrag av Svenskt Näringsliv. Författarna till rapporten är Leif Hansson,
som bland annat ansvarat för utvecklingen av ”kompetensförsäkring” på
Skandia mellan 1993-2001 och Kristina Färm, oberoende konsult med
inriktning på studier av aktuella samhällsfrågor. 

Utvärderingen kom fram till bland annat följande resultat.4 Män och kvinnor
är lika representerade bland spararna. Sparandet i kompetenskonton tycks
följa sparandet i samhället i övrigt, det vill säga att kvinnor sparar mindre
summor än män.  Personer med högre inkomster sparar större belopp och
sannolikt en större andel av sin lön. Det beror dock på bransch, personalens
sammansättning och den verksamhet som bedrivs. De avgörande faktorerna
för att ansluta sig har att göra med individuell livsstil och inställning till vad
framtiden kommer att kräva snarare än ekonomiska hinder. Alla
samhällsgrupper är med och sparar. Arbetsgivarna har varit generösa i
tolkningen av vad som kan betecknas som professionell
kompetensutveckling. Det är än så länge bara en liten del som har börjat
kunna använda sina pengar för utbildning. 
Den enskilde medarbetarens genomsnittliga sparande uppgår till cirka 875
kronor per månad, arbetsgivaren tillskjuter normalt lika stor avsättning
vilket i slutändan innebär cirka 1 750 kronor per person.

1.2 Syfte och avgränsningar    

Syftet med uppsatsen är att redogöra för individuell kompetensutveckling i
Sverige. En infallsvinkel av hur kompetensutveckling behandlas
internationellt kommer även att presenteras i uppsatsen. Avsikten är att
utröna vilket ändamål kompetenssparande har och vad som motiverar det. 

Uppsatsen kommer inte att innefatta alla förslag som finns om
kompetensutveckling eftersom uppsatsen då skulle bli allt för omfattande.
Det som behandlas är framförallt regeringens förslag och Skandias
kompetensförsäkring.

1.3 Frågeställningar

                                                
4 Hansson och Färm, mars 2002, s. 5.
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Vilket syfte har individuellt kompetenssparande? Varför vill arbetsgivaren
och samhället medverka till individuellt kompetenssparande? Gynnar
regeringens förslag och Skandias försäkring alla samhällsgrupper eller är det
bara fördelaktigt för de högavlönade? Kan även små företag delta? Hur skall
sparandet gå till? Vilken utbildning kan sparandet användas till? Vem skall
bestämma över pengarna? Vad har fackförbunden för roll? 

1.4 Metod

Metoden som använts har bestått av inhämtandet av relevanta fakta från
utredningar, betänkanden, förarbeten, artiklar och en utvärdering av
kompetenskonton. 

Uppsatsen består av en deskriptiv del och en analyserande del.

1.5 Material

Källor och litteratur har använts som material. De tryckta källor som använts
är propositionen 2001/02:175 Ett system för individuell
kompetensutveckling och betänkande SOU 2000:119 Individuellt
kompetenssparande – med start år 2002. Även ett flertal Internetkällor har
brukats. 

Den litteratur som jag använt mig av är en utvärdering av kompetenskonto,
flera artiklar från juridiska tidsskrifter och dagstidningar, material från
Skandia och en sammanfattning av en workshop 1999, Att mäta tillgångar
som inte är materiella.

1.6 Disposition

Uppsatsen inleds med kapitel två, Kunskapssamhället. Därefter behandlas
utredningens huvudbetänkande SOU 2000:119 i kapitel tre. I kapitel fyra tas
kritiken mot utredningens förslag upp. I kapitel fem behandlas regeringens
förslag, propositionen 2001/02:175. I kapitel sex tas kritiken mot
regeringens förslag upp. Därefter följer ett kapitel om Skandias
kompetensförsäkring. Efter detta kommer en jämförelse mellan Skandias
kompetensförsäkring och regeringens förslag. Nästkommande kapitel
behandlar en utvärdering av kompetenskonto. Tionde kapitlet tar upp
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kompetenssparande internationellt. Det avslutande kapitlet innefattar en
analys och slutkommentarer. 



9

2 Kunskapssamhället

I vår moderna tid av snabba förändringar har kunskap kommit att ersätta
kapital och teknik som den viktigaste tillgången för många företag.
Merparten av alla företag baserar idag sin konkurrenskraft på kompetens.
Företagens enda väg till långsiktig överlevnad och tillväxt består i att
utveckla sin kompetens. Det gäller även för den enskilde medarbetaren då
kunskaper också från de avancerade utbildningarna idag snabbt blir
inaktuella. Arbetstagaren behöver fortsätta att lära för att kunna påverka sin
yrkesutveckling och förbli attraktiv på arbetsmarknaden. 
Den framtida svenska välfärden måste hänga med i den allt snabbare
utvecklingen. Politiker och arbetsmarknadens parter, både i Sverige och EU,
prioriterar frågan om att kontinuerligt varva utbildning och arbete under hela
yrkeslivet. Flera förslag har förkastats men Skandia har en fungerande
försäkringslösning och regeringen har i våras (2002) lagt fram ett förslag om
individuell kompetensutveckling.  

Tillgången till utbildning och kompetensutveckling är avgörande för
Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella konkurrensen samt
för att trygga och utveckla vår gemensamma välfärd. Kompetensutveckling
är en investering för den enskilde, arbetsgivaren och för samhället som har
ett delat ansvar. Utbildningsnivån får en allt större betydelse för individens
möjligheter dels att få ett arbete men också att behålla det och påverka
arbetets utveckling.5 

Ett system för individuell kompetensutveckling syftar till att öka individens
anpassningsförmåga, stärka individens ställning på arbetsmarknaden och
öka förutsättningarna för personlig utveckling. Ett företags framgång är i
många fall beroende av förmågan att snabbt kunna förändra
produktionssystemen och utbudet av varor och tjänster vilket därmed ställer
krav på personalens kompetens. För företagen innebär en höjd kunskapsnivå
ökad produktivitet såväl direkt som indirekt. Kompetensutveckling ger
kunskaper som kan omsättas direkt i produktionen samtidigt som
medarbetare med mindre kunskaper kan lära av de mer erfarna kollegorna.
Indirekta effekter som kan förväntas av högre kompetens är en förbättrad
möjlighet att ta tillvara ny teknik och nya organisationsformer samt en ökad
innovationsförmåga. Staten har även ett intresse att bidra till ökad tillväxt
genom att skapa förutsättningar för ökad produktivitet och konkurrenskraft.
Avsikten med statens medverkan är att öka omfattningen av
kompetensutveckling. Staten har ett intresse att stödja de enskilda
individerna att stärka sin anställningsbarhet och därmed minska risken för
utslagning. Kompetensutveckling kan användas som förebyggande åtgärd på

                                                
5 För detta stycke se prop. 2001/02:175, s. 10.
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så sätt att risken för uppsägning minskas vilket på längre sikt innebär att
samhällets kostnader för arbetslöshet reduceras.6 

2.1 Icke materiella tillgångar tas med i
årsredovisningen

Kunskap är den viktigaste tillgången för många företag. För att få veta viken
betydelse icke materiella tillgångar har för företagen måste de kunna mätas.
1999 diskuterades detta vid en internationell vetenskaplig workshop i
Bryssel.7 Workshopen var en del av Work Life-projektet som var en stor
kunskapsinsamling om arbetslivsfrågor inför Sveriges ordförandeskap i EU.
Arbetslivsinstitutet, Arbetsskyddsstyrelsen och Arbetarskyddsnämnden stod
bakom projektet. 

Tolv svenska företag som var verksamma i olika branscher, bland annat
inom telekommunikationsbranschen, byggnadsindustri, bank och utbildning
undersöktes. Beslutet att börja mäta icke materiella tillångar hade vuxit fram
under några år. I allmänhet hade förändringarna på marknaden varit den
största drivkraften. Syftet med mätningarna var att försöka ta reda på vilka
som var de viktigaste faktorerna för företagets långsiktiga konkurrens. 
Traditionell redovisning kan inte mäta icke materiella tillgångar. Forskning
och utveckling bokförs till exempel nästan alltid som kostnad även om
företaget väntar sig enorma intäkter därifrån. Det är viktigt att utveckla
modeller som gör det möjligt att se samband mellan icke materiella
tillgångar och företagens inkomster. I dag blir det allt viktigare att få
information inte bara om företagets situation utan också om framtiden. I det
sammanhanget är icke materiella tillgångar mycket viktiga. 

Skandia utger i samband med varje halvårsredovisning en alternativ
redovisning för företagets intellektuella kapital.8 Där är de mjuka värdena
viktigast, till exempel vilka kunskaper personalen har eller hur nöjda
kunderna är med företaget. Det är något som normalt får lite plats i
företagens årsredovisning. 

Det två viktigaste delarna i det intellektuella kapitalet är humankapital och
strukturkapital. Humankapitalet innefattar hur mycket medarbetarna kan och
vet. Strukturkapitalet är den kunskap som finns i företaget och består av
databaser, kundregister, manualer, organisationsstrukturer och varumärken.
En stor del av strukturkapitalet består av kundens relation till företaget.
Bland det viktigaste med arbetet kring det intellektuella kapitalet är hur man
skall kunna omvandla varje enskild persons kunskaper och erfarenheter till

                                                
6 För detta stycke se prop. 2001/02:175, s. 13 f.
7 Att mäta tillgångar som inte är materiella, Work Life 2000.
8 Hjärnkapitalet ersätter maskiner som värdemätare, SvD, 990321.
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kunskap som finns i företaget, det vill säga omvandla humankapital till
strukturkapital. Den kunskap som medarbetaren äger måste på något sätt
omvandlas till företagets, till exempel genom att skriva ner de idéer och
tankar som personen har, lära upp någon annan eller att omvandla
kunskapen till olika register. På så sätt stannar kunskapen kvar i företaget
om medarbetaren skulle sluta sin anställning. Kunskapen har då blivit
företagets, det vill säga humankapitalet har omvandlats till strukturkapital. 

Skandias alternativa bokföring har fått stor uppmärksamhet. Många
investerare och analytiker visar större intresse för Skandias alternativa
bokföring än för den vanliga. 
Förutom Skandias redovisning för företagets intellektuella kapital är
Skandias kompetensförsäkring ett konkret resultat av arbetet med det
intellektuella kapitalet. Det säkrar att företagets intellektuella kapital ökar på
sikt. 

Företaget Turnit var 1999 först bland svenska kunskapsföretag med att sätta
betyg på samtliga dotterbolags intellektuella kapital.9 Betygen publicerades i
årsredovisningen och syftet var att öka koncernens konkurrenskraft. Genom
att betygsätta det intellektuella kapitalet går det att försöka bedöma
företagets framtida intjäningsförmåga. Det intellektuella kapitalet är de
produktionsfaktorer som inte syns i räkenskaperna men som har en
avgörande betydelse för bolagens vinstpotential. 

                                                
9 Turnit lyfter fram ”mjuka” delar, SvD, 990322.
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3 Utredningen 

Den 22 december 1999 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att
lämna förslag till hur ett generellt system för individuell
kompetensutveckling skulle kunna utformas.10 Ett delbetänkande
överlämnades till regeringen i maj 2000 och i december samma år
överlämnades huvudbetänkandet ”Individuellt kompetenssparande, IKS –
med start år 2002”. 

3.1 SOU 2000:119 Individuellt
kompetenssparande  

3.1.1 Motiven för IKS11 

Att alla individer får tillgång till återkommande kompetensutveckling under
sitt yrkesliv bör ses som en del av välfärden. Den egna kompetensen och
kunskapen är den bästa säkerheten för trygghet och inflytande. Friheten att
kunna styra sitt liv, att kunna utvecklas i arbetet och att eventuellt kunna
byta arbete är även viktiga faktorer. Kompetensutveckling har likaledes stor
betydelse för tillväxt och sysselsättning. Samhället vill undvika brist på
arbetskraft som kan medföra förseningar i produktionen och förhindra att
många människor ställs utanför den ordinarie arbetsmarknaden därför att de
inte förmår att anpassa sig till förändringar i arbetslivets kompetenskrav.
Behovet av kompetensutveckling finns i alla grupper. Alla människor
behöver utveckla och förnya sina kunskaper, oberoende om man har en kort
eller lång utbildning. Kunskaper och färdigheter som inhämtats i tidigare
utbildning blir snabbt föråldrade. 

Arbetsgivaren skall bekosta den utbildning som har samband med de
arbetsuppgifter som arbetstagaren har. Det finns dock stora behov av en mer
generell och individuellt inriktad kompetensutveckling, som inte är relaterad
till individens nuvarande arbetsuppgifter, utan tar utgångspunkt i individens
egna behov och önskningar. För den enskilde individen har kunskap och
tillgång till kompetensutveckling en stor betydelse för chanserna att etablera
sig på arbetsmarknaden och ha förutsättningar att stanna kvar vid
förändringar. Kompetenskraven har ökat drastiskt under senare år.
Gymnasiekunskap är numera ett grundkrav inom de flesta yrken. Fler
högskoleutbildningar har förlängts och fördjupningsstudier är ett måste.
                                                
10 SOU 2000:119, förordet.
11 SOU 2000:119, s. 11 f.
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Forskarutbildning är i dagens samhälle lika vanligt som gymnasieutbildning
var på 1950 – talet. Viktiga förklaringar till de ökade kompetenskraven är
den tekniska utvecklingen och de höga produktivitets- och
effektivitetskraven. Individer behöver därför få möjligheter att kunna förnya
eller förbättra sin allmänna kompetens och därmed stärka sin ställning på
arbetsmarknaden eller för att komma i fråga för nya arbetsuppgifter hos
nuvarande arbetsgivare. Kompetensutveckling är även oerhört viktig för
individens personliga utveckling. 

Behovet av ett system för finansiering av individuell kompetensutveckling
baseras på den stora betydelse som kompetens har för nationens, företagens
och de enskildas utveckling. 

3.1.2 Utgångspunkterna för IKS12 

(1) IKS skall vara ett generellt system som skall vara tillgängligt för alla,
oavsett utbildningsgrund, inkomst, ålder eller ställning på arbetsmarknaden. 

(2) Systemet skall vara frivilligt och bygga på att individen på eget initiativ
väljer att delta och individen bestämmer själv över sina pengar. Systemet
bör fungera självständigt och individen skall inte vara beroende av om
arbetsgivaren är intresserad av att medverka till kompetenssparandet. 

(3) Det skall vara individens eget val vilken kompetensutveckling individen
vill delta i och hur den skall finansieras. Definitionen av den
kompetensutveckling som medlen skall användas till skall vara vid. 

(4) Systemet skall ses som ett komplement och ett tillskott till andra
kompetensutvecklingsinsatser som redan finns. Arbetsgivaren skall även
fortsättningsvis ha ett odelat ansvar för den verksamhetsrelaterade
kompetensutvecklingen, det vill säga det lärandet som arbetstagaren behöver
för att behålla och vidareutvecklas i sitt nuvarande arbete. 

(5) Det bör finnas incitament för arbetsgivarna att bidra till individens
kompetenssparande.

(6) Systemet bör vara enkelt och överblickbart.    

                                                
12 SOU 2000:119, s. 12 f.
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3.1.3 Utformning av skattemodellen13       

Enligt utredningen stimuleras kompetensutvecklingen bäst om den statliga
subventionen knyts till ett sparande på ett individuellt kompetenssparkonto.
Både den enskilde och dennes arbetsgivare skall kunna göra insättningar.
Kompetensutveckling skall vara ett gemensamt ansvar för staten,
individerna och arbetsgivarna. 

Förslaget var att det skulle inrättas ett nytt avdragsgillt individuellt
kompetenssparande med skatteregler som i princip var desamma som för
pensionssparande och pensionsförsäkring. Beskattningen skulle ske först när
de sparade medlen tagits ut och den löpande avkastningen skulle beskattas
med en avkastningsskatt på 15 procent. Avdraget föreslogs kunna uppgå till
maximalt ett inkomstskattebasbelopp per år (37 700 kr år 2001).
Avdragsrätten skulle även gälla sådana insättningar som arbetsgivaren gör
på en anställds kompetenssparkonto. Det skulle dock inte medges några
ytterligare avdrag för insättningar när behållningen på kompetenssparkontot
översteg 12 inkomstbasbelopp.  

Pengarna på kompetenssparkontot skulle vara individens egna och skulle
användas till sådan kompetensutveckling som den enskilde själv bestämde
sig för. Kompetensutveckling skulle ges en vid definition. Den enskilde
kompetensspararen skulle själv vara bäst lämpad att bedöma hur pengarna
skulle komma till mest nytta. Det skulle däremot ställas krav på den som
anordnar kompetensutvecklingen för att säkerställa att verksamheten är
seriös och uppfyller deltagarnas förväntningar. Det skulle därför inrättas ett
särskilt kompetensutvecklingsregister över alla aktiviteter som erbjöds av
anordnare som uppfyllde vissa villkor och på detta sätt skulle godkänd
kompetensutveckling definieras. 

3.1.4 Individens subvention 

När individen skall göra uttag från kompetenskontot och genomgå godkänd
kompetensutveckling skall personen ha rätt till en subvention som skall ske i
form av en kompetenspremie. Kompetenspremie skall ske genom en
skattereduktion, vars storlek relateras till omfattningen på den genomgångna
kompetensutvecklingen. Utredningen föreslog att den skattereduktion som
medges för kompetensutveckling skulle kunna uppgå till 25 procent av ett
inkomstbasbelopp (9 425 kr år 2001), vilket i princip skall motsvara
heltidsstudier i ett år eller mer. Heltidsstudier innebär studier i 200 dagar.
För kortare kompetensutveckling skulle kompetenspremien reduceras. En
minsta gräns sattes till 5 dagar. 

                                                
13 SOU 2000:119, s. 13 f.
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Kompetensutvecklingen skall ske i den takt den enskilde själv bestämmer.
Det ställs inga krav på nedsatt arbetstid för att kompetenspremien skall
beviljas. Premiens storlek bestäms av den omfattning på kursen eller
praktiken räknat i dagar som anordnaren angivit. Kompetenspremien blir
således lika för alla som genomgår samma kompetensutveckling.14 

Det skall även vara möjligt för individen att göra uttag från
kompetenssparkontot även om syftet inte är att finansiera
kompetensutveckling. Utredningen föreslog att en uttagsavgift på tre
procents skatt skulle uttagas av det uttagna beloppet för att kompensera för
att sparandet är subventionerat. Om medel fanns kvar på IKS-kontot när
innehavaren skulle ta ut ålderspension kunde kontot omvandlas till
individuellt pensionssparande alternativt pensionsförsäkring.15 

Eftersom medlen på IKS-kontot är den enskildes egna pengar bör det, enligt
utredningen, inte ske någon samordning mellan uttag från kontot respektive
kompetenspremien och studieförmåner eller socialförsäkringsförmåner.
Uttag från IKS-kontot bör således inte räknas in i fribeloppet vid
inkomstprövning av studiemedel. Den som erhåller förtidspension eller
arbetslöshetsersättning skall kunna göra uttag från IKS-kontot och få
kompetenspremie.16

Utgångspunkten är att individen inte skall vara beroende av sin arbetsgivares
intresse för att kunna delta och få del av den statliga subventionen. De
sparade medlen skall följa individen och inte vara låsta till nuvarande
anställning. Systemets grundläggande syfte är att öka individens möjligheter
att styra sin egen utveckling. Eftersom det är individens pengar måste
individen själv ha ett odelat inflytande över dem samtidigt som delaktighet
och intresse från den egna arbetsgivaren, facket och från arbetskamrater kan
vara av stor betydelse för individens vilja till sparande.17 

3.1.5 Arbetsgivarens subventioner

Arbetsgivarens delaktighet i kompetensutvecklingssparandet är
betydelsefull. En viktig utgångspunkt är att IKS ska vara generellt och öppet
för alla arbetsgivare. Småföretag och egenföretagare bör kunna delta i IKS
på samma villkor som övriga arbetsgivare.18 

                                                
14 SOU 2000:119, s. 14.
15 SOU 2000:119, s. 15.
16 SOU 2000:119, s. 15.
17 SOU 2000:119, s. 16 f.
18 SOU 2000:119, s. 18.
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En nedsättning av arbetsgivaravgifterna med 10 procentenheter på det
belopp som en arbetsgivare sätter in på en anställds kompetenssparkonto
föreslås. Arbetsgivarens kostnader för en sådan insättning blir följaktligen
påfallande lägre än om motsvarande belopp betalas ut som lön. För den
anställde behandlas insättningen precis som kontant lön men arbetsgivaren
behöver inte göra preliminärskatteavdrag. För egenföretagare sker
motsvarande nedsättning av egenavgifter.19 Subventionen skall gälla alla
former av avtal och överenskommelser mellan arbetsgivare och anställd.20 

Arbetsgivarens motiv för att medverka till individens kompetenssparande
utgår från den egna verksamheten. Att bidra till IKS är ett sätt att få de
anställda att trivas, att känna arbetstillfredsställelse och motivation i arbetet.
Motivet för arbetsgivaren kan även vara att framstå som en attraktiv
arbetsgivare och det kan vara en positiv aspekt när arbetsgivaren ska
rekrytera personal. Dessutom höjs den generella kompetensen både på den
egna arbetsplatsen och i hela arbetslivet.21 

3.1.6 Låginkomsttagare subventioneras22

Utredningen understryker vikten av att IKS redan från starten får en bred
spridning bland alla grupper i samhället. Det föreslås att de medel som
riksdagen beslutat avsätta till individuell kompetensutveckling under år
2000 och 2001 används till att stimulera låginkomsttagare att påbörja
sparande i IKS. Det sker på så sätt att den som under perioden första januari
2002 till 31 december 2004 påbörjar ett kompetenssparande, får en
grundplåt på 2 500 kronor insatt på kontot när det egna eller arbetsgivarens
sparande nått upp till motsvarande belopp. De som har rätt till grundplåten
är de som under år 2000 hade förvärvsinkomster mellan 50 000 och 216 000
kronor och är mellan 30 och 50 år. En förutsättning för att erhålla
grundplåten är att minst 12 månadsvisa insättningar gjorts på kontot. Sista
datum för utbetalning av grundplåten sätts till 31 december 2006. 

3.1.7 Statens förvaltning av sparandet23 

Den statliga subventionen i IKS är förhållandevis liten och kostnaderna för
administration och förvaltning måste därför begränsas. Utredningen föreslår
en förvaltning av sparandet som är likartad den som gäller för det frivilliga
pensionssparandet. Sparandet skall kunna ske både i form av försäkring och
                                                
19 SOU 2000:119. s. 14.
20 SOU 2000:119, s. 17.
21 SOU 2000:119, s. 17.
22 SOU 2000:119, s. 15.
23 SOU 2000:119, s. 16.
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i fonder med låg risk som syftar till att uppnå hög avkastning på meddellång
sikt (5-7år). Försäkringsbolag, banker, värdepappersbolag och andra
sparinstitut skall kunna bedriva kompetenssparrörelse och tillhandhålla
kompetenssparkonton och kompetenssparförsäkringar. 



18

4 Kritik mot utredningens
förslag
Det är en mycket omfattande kritik som framförts mot förslagen från
utredningen. Kritikerna anser att förslagen inte gynnar individuell
kompetensutveckling utan individuellt skattesubventionerat sparande för
höginkomsttagare och att systemet kan utnyttjas för skatteplanering. 24Bland
dem som protesterar är bland annat Konjunkturinstitutet, Riksskatteverket
och Riksrevisionsverket. Arbetsgivarna och facken är inbördes splittrade. 

I remissvaren från slutbetänkandet ifrågasätts om man verkligen kan
åstadkomma den önskvärda kompetensutvecklingen genom att införa ett
system med frivilliga sparkonton med förmånliga skatteregler.
Riksgäldskontoret påpekar att det statliga stödet inte kommer att gå till dem
som faktiskt utbildar sig, utan till dem som har råd att kontinuerligt sätta in
pengar på IKS-kontot. 25Företagarnas Riksorganisation anser att
låginkomsttagare och småföretagare ställs utanför systemet. De menar att
förslaget gynnar höginkomsttagare och storföretag. Konstruktionen innebär
att ju mer pengar som sätts in på kontot desto högre blir skatterabatten. Det
får felaktiga fördelningseffekter anser kritikerna. 

Ekonomistyrningsverket framhåller att eftersom IKS-kontot skall befrias
från förmögenhetsskatt och få halverad avkastningsskatt är det risk att det
används för skatteplanering. Enligt utredningens förslag skall, om det finns
pengar kvar på kompetenskontot när spararen går i pension, pengarna
överföras till individuellt pensionssparande eller pensionsförsäkring.26 I
remissvaren på delbetänkandet från utredningen varnar Riksgäldskontoret
och Riksbanken för att IKS-sparande kan användas för skatteplanering. De
som har det gott ställt kommer att utnyttja systemet för att öka sitt
pensionssparande. Det avdragsgilla pensionssparandet är begränsat till ett
halvt basbelopp per år. Genom att göra avdragsgilla insättningar också på ett
kompetenskonto och låta pengarna stå kvar till pensioneringen, kan man
trefaldiga sitt skattegynnande pensionssparande. Riksbanken,
Riksgäldskontoret och Finansinspektionen säger nej till hela systemet för
individuellt kompetenssparande. Stöd i form av skattesubventioner strider
mot budgetlagen, skriver de i sina remissvar.27 

Ekonomistyrningsverket hävdar även att det blir möjligt att undvika den
uttagsavgift på tre procent som drabbar en om pengarna används till annat

                                                
24 Omfattande kritik mot IKS, Lag & Avtal, nr 5, 2001, s. 14.
25 Företagarkritik mot kompetenskonton, SvD, 010423. 
26 Omfattande kritik mot IKS, Lag & Avtal, nr 5, 2001, s. 14.
27 Kompetenskonto kan införas nästa år, Från Riksdag & Departement, nr 3, 2001, s. 18.



19

än kompetensutveckling, genom att man kan när man utbildar sig, ta ut mer
pengar än man faktiskt förbrukar.28 

Bland arbetsgivarna finns olika uppfattningar. Av remissvaret från Svenskt
Näringsliv framgår att deras allvarligaste invändning kvarstår, nämligen att
arbetsgivarna inte ges några möjligheter att påverka hur pengarna skall
användas. 29SAF anser att arbetsgivarinflytandet är för litet, de anser att
arbetsgivare som skall bidra också måste kunna påverka inriktningen på
kompetensutvecklingen. 
Företagarnas Riksorganisation vill begrava förslaget eftersom de anser
kompetensutveckling bör skräddarsys utifrån det enskilda företagets och
individens behov.30 TCO och Saco är i grunden positiva och vill att systemet
skall sjösättas snarast. Flera förbund inom LO är kritiska.  

                                                
28 Omfattande kritik mot IKS, Lag & Avtal, nr 5, 2001, s. 14.
29 Sparande ska ge kompetens, SVD, 001216, IKS-taket höjs till 18 000 kronor, Lag &
Avtal, nr 1, 2001, s. 13.
30 Omfattande kritik mot IKS, Lag & Avtal, nr 5, 2001, s. 14.
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5 Regeringens förslag

Regeringen inhämtade Lagrådets yttrande angående ett nytt regelsystem
avseende sparande för individuell kompetensutveckling.31 De
grundläggande reglerna föreslogs ingå i en ny lag, ”Förslag till lag om
sparande för individuell kompetensutveckling”. I anslutning därtill föreslogs
vissa ändringar i ”Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)” och ”Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om
särskild inkomstskatt för utomlands bosatta”. 32Lagrådet kritiserade starkt
regeringens förslag på grund av att det inte gav en fullständig bild av hur
systemet skall vara utformat och fungera i praktiken och att det därför inte
går att göra en närmare bedömning av systemets ändamålsenlighet och
utformning i enskildheter. Mot bakgrund av Lagrådets kritik uppmanades
riksdagen av regeringen att endast ta ställning till grunderna för systemet.
Regeringen avser därmed att återkomma med en kompletterande proposition
under hösten 2002, där systemet närmare utvecklas och ett fullständigt
lagförslag presenteras. 

5.1 Regeringens proposition 2001/02:175

Propositionen 2001/02:175 överlämnades av regeringen till riksdagen den
11 april 2002. I propositionen föreslås riktlinjer för ett system för
uppmuntran av individuell kompetensutveckling. Den enskilde individen
ges möjlighet att med vissa begränsningar göra skattemässigt avdragsgilla
insättningar på kompetenssparkonton. Arbetsgivare stimuleras att göra
inbetalningar på en anställds kompetenssparkonto genom en skattelättnad
med en nedsättning med 10 procentenheter av arbetsgivaravgifterna på det
insatta beloppet. Räntan på kompetenssparkonton skall beskattas som vanlig
kapitalinkomst och kontona skall inledningsvis förvaltas av en statlig
myndighet. Uttag från kompetenssparkonto beskattas som tjänsteinkomst. 
Vid uttag i anslutning till kompetensutveckling ges en subvention i form av 
en kompetenspremie vars storlek beror på längden på kompetens-
utvecklingen. Kompetenspremien ges i form av en skattereduktion.

Systemet för individuell kompetensutveckling som föreslås i propositionen
avses vara ett komplement till befintliga system inom utbildnings- och
arbetsmarknadspolitiken. Systemet skall vara attraktivt för breda grupper i
befolkningen, både för låginkomsttagare och för höginkomsttagare.
Behovet av återkommande utbildning och kompetensutveckling anses stort i
                                                
31 Prop. 2001/02:175, s. 90.
32 Prop. 2001/02:175, s. 6.
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alla samhällsgrupper oavsett tidigare utbildningsgrund. Reformen avser
stimula kompetensutveckling av betydelse för samhällets, de enskilda
individernas och företagens utveckling.33 

5.1.1 Sparmodell34

Individer skall ges möjlighet att med skattemässig verkan göra insättningar
på kompetenskonton. Medlen på kontot skall individen fritt få disponera
över utan några sanktioner. Räntan på kontot skall beskattas som
kapitalinkomst. 

Regeringens bedömning överensstämmer i stort med utredningens.
Utredningens förslag var att räntan på kompetenskonto och avkastningen på
kompetensförsäkring skulle beskattas med en avkastningsskatt om 15
procent och att en straffavgift skulle tas ut vid utbetalningar från konton för
andra ändamål än godkänd kompetensutveckling. 

Skälen för regeringens bedömning är att regeringen anser, till skillnad från
utredningen, att det förefaller mer effektivt att rikta stimulanserna direkt mot
det som skall åstadkommas, det vill säga en ökad kompetensutveckling, än
att stimulera individens sparande, som bara är ett medel som möjliggör
kompetensutvecklingen. Individerna ska ges möjlighet att ta ett ansvar för
sin egen kompetensutveckling genom ett eget sparande men det utgör inte
ett tillräckligt motiv för sparstimulanser. Sparstimulanser skulle ge negativa
effekter i andra avseenden som till exempel inlåsning av medel, vilket
hämmar samhällsekonomiska vinster. Därför anser regeringen att individen
fritt skall få disponera över medlen på kompetenssparkontot och att räntan
skall beskattas som vanlig kapitalinkomst.

Utredningen föreslog att sparandet skulle subventioneras genom lägre
beskattning av kontoavkastningen än vad som gäller för flertalet
konkurrerande sparformer. Den förenade det med en ordning där förmånen
togs tillbaka genom en straffavgift vid användning för andra ändamål än
kompetensutveckling. Eftersom regeringen föreslår att avkastningen på
kompetenssparkontot inte skall subventioneras med lägre skatt utan skall
beskattas som vanlig kapitalinkomst blir inte straffavgiften nödvändig
längre. Hela subventionen föreslås utgå i samband med uttag för
kompetensutveckling. Det erbjuder ett enkelt och flexibelt sätt att spara för
sin egen kompetensutveckling. Sparandet är förenat med en möjlighet att i
framtiden genomgå kompetensutveckling och då få en kompetenspremie. 

                                                
33 Prop. 2001/02:175, s. 8 f.
34 Prop. 2001/02:175, s. 14-17.
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5.1.2 Avsättningsmöjligheter35

Individer bör få göra avdrag vid inkomstbeskattningen för insättningar på
kompetenssparkonto med maximalt 25 procent av ett inkomstbasbelopp per
år. Insättningarna föreslås få göras till och med det inkomstår
kontoinnehavaren fyller 60 år. 

Utredningen föreslog att insättningar på kompetenssparkonton skulle få dras
av med maximalt ett inkomstbasbelopp per år och att den maximala
behållningen på kontot inte fick överstiga 12 inkomstbasbelopp. Ingen
åldersgräns föreslogs. 

Regeringen framhåller att det på grund av offentlig-finansiella skäl är
nödvändigt att begränsa det maximala avdraget. Utredningens förslag
innebar att det under uppbyggnadsfasen skulle bli obalans mellan värdet av
skatteavdragen och skatten på uttagna belopp och avvikelsen skulle bli så
stor att den inte skulle rymmas inom den finansiella ram som finns
tillgänglig. Regeringen anför även att det finns fördelningspolitiska skäl mot
det stora avdraget eftersom det i första hand är höginkomsttagare som har
möjlighet att spara så mycket. 

Vidare anser regeringen inte att det skall vara möjligt att omvandla medel på
kompetenssparkonton till pensioner. Omvandlingen innebär en indirekt
utvidgning av de kvantitativa gränser för avdragsgillt pensionssparande som
gäller i dag.

Utredningen föreslog att behållningen på kompetenssparkontot inte fick
överstiga 12 inkomstbasbelopp på grund av att systemet annars i för stor
utsträckning skulle kunna användas som en förstärkning av
pensionssparandet. Eftersom det maximala avdraget begränsas bedömer
regeringen att det inte är nödvändigt med begränsningsregeln. 

Kompetensutvecklingen har som syfte att stärka en persons ställning på
arbetsmarknaden och därför är en övre åldersgräns för insättning på kontot
önskvärd. 

5.1.3 Arbetsgivarens medverkan36

Arbetsgivare stimuleras att göra insättningar på en anställds
kompetenssparkonto genom en skattelättnad med en nedsättning med 10
procentenheter av arbetsgivaravgifterna på det insatta beloppet.
Skattelättnaden får inte beräknas på ett högre insatt belopp än vad som är
                                                
35 Prop. 2001/02:175, s. 17 ff. 
36 Prop. 2001/02:175, s. 19. 
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avdragsgillt för den anställde. Motsvarande skattelättnad bör medges för
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag.  

Regeringens förslag överensstämmer i princip med utredningens. 

5.1.4 Beskattning av uttag och avskattningsregler37

Uttag från kompetenssparkonton bör göras utan åldersgräns för
kontohavaren och beskattas som tjänsteinkomst. Behållning på
kompetenssparkonto bör uppgå till beskattning med början det år då
kontohavaren fyller 61 år och avslutas det år kontohavaren fyller 64 år. Vid
dödsfall bör kontobehållningen tas upp till beskattning i dödsboet. 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens bedömning med
undantag för att uttag utan samband med kompetensutveckling skulle
beläggas med en straffavgift och att uttag från konto kunde ske först från
och med det år kontohavaren fyllde 25 år. Vidare föreslog utredningen inte
några avskattningsregler. 

Eftersom regeringen anser att avkastningen på kontobehållningen skall
beskattas som vanlig kapitalinkomst är det i skattehänseende tillräckligt att
uttagna belopp beskattas som tjänsteinkomst38.  

Regeringen anser att utredningens förslag att knyta åldersgränsen till
möjligheten att göra uttag från kompetenssparkontot mindre lämpligt.
Åldersgränsen bör i stället knytas till kompetenspremien. Ett problem är att
det finns en möjlighet att inför pensioneringen göra insättningar på
kompetenssparkontot och därefter ta ut kontomedlen efter pensionering. I
många fall skulle det innebära en skattefördel eftersom marginalskatten efter
pensionering är lägre än före pensionering. En 61 års gräns för avskattning
motiveras av att det är det första år individen kan ta ut den allmänna
pensionen. För att undvika en för stor skatteeffekt bör avskattningen av
kontot fördelas på ett antal år.

5.1.5 Kontoförvaltning39

Utredningens förslag var att olika institut, så som banker och
försäkringsbolag, skulle få handha kompetenssparande. Ansökan om

                                                
37 Prop. 2001/02:175, s. 21 f.
38 Se även ovan under 5.1.1. ”Sparmodell”. 
39 Prop. 2001/02:175, s. 23.
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tillstånd att få bedriva kompetenssparrörelse skulle göras hos
Finansinspektionen. 

För att möjliggöra en snabb introduktion av systemet anser regeringen att
kompetenssparkonto inledningsvis skall förvaltas av en statlig myndighet.
Vilken myndighet som är lämplig skall vidare utredas. Fortsättningsvis kan
möjligheter till sparande i olika institut övervägas.  Regeringen skall
återkomma med en analys av frågan bland annat när det gäller de EG-
rättsliga aspekterna som blir aktuella. 

5.1.6 Kompetenspremie40

Vid uttag från kompetenssparkonto med anledning av kompetensutveckling
bör en kompetenspremie utgå med maximalt 25 procent av ett
inkomstbasbelopp per år.41 Full kompetenspremie bör utgå vid ett års
heltidsstudier (200 studiedagar). Premien reduceras proportionellt vid lägre
antal studiedagar dock utgår ingen premie vid kompetensutveckling under
bara fem dagar. Premiens storlek bör inte överstiga 50 procent av det belopp
som tas ut från kontot under året.42 Oberoende av antalet utbildningsdagar
bör ett fast belopp om 1 000 kronor utgå under förutsättning att minst 5 000
kronor tas ut från kontot. Det fast beloppet bör dock utgå högst vart tredje
år. Kompetenspremien inklusive det fasta beloppet utformas som en
skattereduktion. Premien bör utgå först för året efter det att individen fyllt
25 år. Regeringen skall vidare undersöka om möjligheten till särskild
skattejämkning så att kompetenspremien tillfaller individen under
utbildningstiden. 

Utredningens förslag överensstämmer i stort med regeringens bedömning
dock med undantag för det fasta beloppet om 1000 kronor och den nedre
åldersgränsen för kompetenspremien. 

Både utredningen och regeringen anser det viktigt att stimulera
låginkomsttagare att kompetensspara. Utredningen föreslog en modell med
en grundplåt som skulle uppmuntra låginkomsttagare att delta i systemet.43

Lösningen som föreslogs av utredningen är dock mindre lämplig eftersom
stimulansen sattes in under spartiden. Utredningens lösning avsågs fungera i
ett system där sparandet i stort sett bara skulle vara tillgängligt för
kompetensutveckling. Situationen blir annorlunda med regeringens
sparmodell där det finns större möjligheter till uttag utan

                                                
40 Prop. 2001/02:175, s. 26-30.
41 För 2002 uppgår maximal premie till 9 475 kronor, vilket motsvarar 790 kronor i
månaden.
42 För att erhålla maximal kompetenspremie krävs ett kontouttag på 18 950 kronor vid en
maximal premie på 9 475 kronor.
43 Se ovan under 3.1.3. ”Låginkomsttagare subventioneras”.
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kompetensutveckling. Det fasta belopp som regeringen föreslår ersätter
utredningens grundplåt och utformas på ett sådant sätt att den blir särskilt
värdefull för låginkomsttagare. Det fasta beloppet är dock lika föra alla
oberoende av inkomst men det är förhållandevis mer värt för
låginkomsttagare. För en person med månadslön på 10 000 kronor och en
inkomst efter skatt på cirka 7 600 kronor medför det fasta beloppet en
förlängning med fyra utbildningsdagar om kompetenspremien används för
att täcka bortfall efter skatt. Motsvarande förlängning för en person med
månadslön på 25 000 kronor och en inkomst efter skatt på ca 17 500 kronor,
blir cirka 2 dagar. Eftersom det fasta beloppet betalas ut oberoende av
antalet utbildningsdagar blir en begränsning av beloppet nödvändig,
regeringen bedömer en treårig karenstid som tillräcklig.  Det fasta beloppet
skall utformas som en permanent åtgärd till skillnad från utredningens
grundplåt som var en tillfällig åtgärd. 

Den nedre åldersgräns för att erhålla kompetenspremie som föreslås av
regeringen behövs för att undvika att systemet leder till en senareläggning av
ungdomars studier. Uppskjutandet av studier med ett fåtal år kommer att ha
större effekter på individens livsinkomst än vad som svarar mot värdet av
kompetenspremie i ett fåtal år. En åldersgräns på 25 år anses tillräcklig.44

5.1.7 Godkänd kompetensutveckling45

Godkänd kompetensutveckling ämnas avse utbildningar, kurser och praktik
som anordnas inom de offentliga utbildningsväsendena, universitet och
högskolor, folkbildning, kvalificerad yrkesutbildning samt kompletterande
utbildning för vilken Centrala studiestödsnämnden får bevilja studiestöd. 
Regeringen avser att återkomma med förslag om hur övriga
kompetensutvecklingsanordnares medverkan och hur prövning och
godkännande av dessa anordnare skall hanteras. 

Enligt regeringens bedömning är syftet med individuellt kompetenssparande
att möjliggöra för individen att välja innehåll, tidpunkt och form för
kompetensutveckling utifrån sina egna behov. Därför bör
kompetensutvecklingen ges en så vid definition som möjligt, vilket i
längden gynnar både nationens, företagens och den enskilde individens
intressen. Dock gör subventionen i systemet att kompetensutvecklingen som
kan berättiga till kompetenspremie måste avgränsas så att systemet inte
uppmuntrar till missbruk. 

                                                
44 Prop. 2001/02:175, s. 22.
45 Prop. 2001/02:175, s. 30 f.
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5.1.8 Samordning med studiestödssystemet46

Regeringen anser att uttag från kompetenssparkonto inte bör räknas in i den
inkomst som ligger till grund för inkomstprövning av studiemedel enligt
studiestödslagen (1999:1395). 

Utredningens förslag överensstämmer med regeringens bedömning.

Studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) är inkomstprövade. Den
som har inkomst över fribeloppet får studiemedlen reducerade med 50
procent av den del av inkomsten som överstiger fribeloppet. Som inkomst
räknas sådana inkomster som av taxeringen hänförs till inkomst av tjänst,
inkomst av näringsverksamhet eller inkomst av kapital. Utan en ändring kan
således ett uttag från kompetenskonto reducera storleken på de studiemedel
som beviljas. Stimulanseffekten för ett eget sparande för individuell
kompetensutveckling skulle därmed minska. 

Enligt regeringens mening bör kompetenskonto kunna ses som ett
komplement till studiemedelssystemet. Avsikten är att kunna rekrytera nya
grupper till studier. Systemet får emellertid inte medföra att ungdomar
senarelägger gymnasie- eller högskolestudier för att utnyttja
kompetenspremie i kombination med eget sparande. Därför skall
kompetenspremie utgå först året efter det att individen fyllt 25 år47. 

5.1.9 Socialförsäkringssystemet48

Studier som bedrivs med uttag från kompetenssparkonto och
kompetenspremie bör i socialförsäkringssamanhang bedömas enligt samma
regler som gäller för studier med studiebidrag. Undantag bör göras för
rehabiliteringspenning.

Utredningens bedömning överensstämmer i huvudsak med regeringens. 

Det är viktigt att den som väljer att finansiera utbildning eller
kompetensutveckling genom systemet för individuell kompetensutveckling
inte missgynnas vad gäller stödformer i förhållande till individer som väljer
att stå utanför. Samma princip bör därför gälla för individer att få vilande
SGI49 under studietiden oavsett om studierna finansieras med studiemedel
eller genom uttag från kompetenskonto och beviljad kompetenspremie.
Regeringen anser att de regler som gäller för hur socialförsäkringsförmåner
                                                
46 Prop. 2001/02:175, s. 37 och 39.
47 Se även ovan under 5.1.6. ”Kompetenspremie”.
48 Prop. 2001/02:175, s. 40.
49 SGI, Sjukpenninggrundande inkomst.
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bedöms vid studier med studiestöd också bör gälla för studier med uttag från
kompetenssparkonto och kompetenspremie. 

Undantag bör emellertid göras när det gäller rehabiliteringspenning. För
sådan ersättning gäller idag att den inte kan utges samtidigt som studiestöd.
Eftersom studier med kompetenspremie kan bedrivas på kortare tid och i
flexibla former bör inte samma princip tillämpas för detta system. Det bör
således vara möjligt för den som uppbär rehabiliteringspenning att
komplettera denna med beviljad kompetenspremie. 

5.1.10 Arbetslöshetsförsäkring50 

För beräkning av dagpenning i arbetslöshetsförsäkringen bör arbetsgivarens
insättning på individens kompetenskonto bedömas på samma sätt som andra
inkomster. De regler som idag gäller för rätt till arbetslöshetsersättning för
den som deltar i utbildning bör kunna tillämpas också om den arbetslöse
deltar i studier med kompetenssparande och kompetenspremie. Den
arbetssökande bör ha möjlighet att beviljas kompetenspremie utan att det
påverkar a-kassans dagpenning. 

Arbetslöshetsersättning beviljas normalt inte till heltidsstuderande eftersom
de inte kan anses stå till arbetsmarknadens förfogande, vilket är ett krav för
att ha rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Kompetensutveckling omfattar dock studier på flexibla tider och former och
behöver således inte hindra ett aktivt arbetssökande. 

Utredningens bedömning överensstämmer i stort med regeringens. 

5.1.11 Bostadsbidrag, underhållsstöd och socialbidrag51

Sparandet på kompetenskonto är en tillgång och uttag behandlas som
inkomst av tjänst. Sådant sparande bör därför medföra reduktion av
bostadsbidrag och tillgångarna på kontot bör inkluderas vid prövning för
beviljande av socialbidrag. Regering avser att återkomma till dessa frågor
under hösten 2002. 
 

                                                
50 Prop. 2001/02:175, s. 41 f.
51 Prop. 2001/02:175, s. 43.
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6 Kritik mot regeringens
förslag
Regeringen beslutade att inhämta Lagrådets yttrande över ett nytt
regelsystem avseende sparande för individuell kompetensutveckling. De
grundläggande reglerna föreslogs ingå i en särskild ny lag och i anslutning
därtill föreslogs vissa ändringar i skattelagstiftningen. 
 Lagrådet ansåg att de presenterade förslagen inte gav en fullständig bild av
hur det nya systemet skall vara utformat och att det därför inte gick att göra
en närmare bedömning av systemets ändamålsenlighet och urformning i
enskildheter. Lagrådet riktar stark kritik mot att dela upp en och samma
lagreform i två separata lagstiftningsärenden och menar att samtliga
lagbestämmelser bör granskas och bli föremål för riksdagens beslut i ett
sammanhang.52   

I regeringens proposition anges att regeringen skall återkomma med förslag
inom olika frågor till riksdagen. Det gäller många komplicerade och
principiellt viktiga aspekter, till exempel rörande förhållandet till EG-rätten,
formerna för arbetsgivarnas medverkan och kompetenskontonas
civilrättsliga status. För att systemet skall fungera krävs det dessutom
ändringar i olika lagar rörande bland annat skatter och sociala avgifter. De
kommande regleringarna kommer att innefatta väsentliga ändringar i den av
regeringen föreslagna lagen om sparande för individuell
kompetensutveckling. Lagen kommer således att behöva ändras på flera
punkter redan innan den har trätt i kraft. De andra lagregler som Lagrådet
likaledes granskade var även i olika hänseenden ofullständiga. Mot
bakgrund av detta fann Lagrådet det omöjligt att få en överblick över det
tänkta systemet. Lagrådet ansåg att det vara en dålig lagstiftningsteknik att
på detta sätt dela upp en och samma lagreform i två separata
lagstiftningsärenden och härigenom omöjliggöra en helhetsbedömning av
reformen. 
Lagrådet påpekade även att regeringen vilseleder när den uppger att de nya
bestämmelserna skall träda i kraft den första januari 2003 när det inte är
möjligt att systemet kan börja fungera förrän under andra halvåret 2003. I
propositionen reviderade regeringen datumet till förste juli år 2003. 

Lagrådet är vidare kritiskt mot motoden att premiera den som tar ut pengar
på kompetenskontot för att studera. Premien som ges i form av en
skattereduktion består av två delar, dels ett belopp som motsvarar högst
hälften av beloppet som har tagits ut från kontot dels ett fast belopp på 1 000
kronor. För att erhålla tusenkronorspremien måste man ta ut minst 5 000
kronor från kompetenskontot och premien betalas ut högst en gång på tre år.
Lagrådet anser att det finns anledning att räkna med att de som kan och vill

                                                
52 Se ovan under kap. 5 ”Regeringens förslag”.
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kommer att noggrant anpassa sina studier och uttag efter de förslagna
reglerna. Systemet kan lätt utnyttjas på så sätt att man kan studera en vecka
vart tredje år för att komma åt premien på 1 000 kronor. Något långt
sparande krävs inte utan den sparande kan sätta in de 5 000 kronorna på
kompetenskontot dagen innan de tas ut.53 

TCO, Saco och de privata arbetsgivarna är även de kritiska till regeringen
kompetensförslag. Enligt Svenskt Näringsliv måste IKU behandlas i ett
sammanhang och att arbetsgivarnas medverkan ännu inte är klargjord
kritiseras häftigt. Saco är lika kritiska och menar att det inte går att få någon
samlad bild av förslaget. Saco anser även att det ursprungliga syftet med
reformen har underminerats och hoppas på att det går att återgå till det
ursprungliga förslaget. TCO finner även de att ett helhetsperspektiv saknas
och att det inte går att ta ställning till ändringar i skattelagstiftningen utan att
det är klargjort hur reglerna för sparandet ska utformas. 

TCO och Saco anser att regeringens förslag att individer bara får göra
avdrag vid inkomstbeskattningen för insättning på kompetenskonto med
maximalt 25 procent av ett inkomstbasbelopp per år vara för litet.
Ursprungsförslaget var bättre då individen skulle få göra avdrag med
maximalt ett inkomstbasbelopp per år. Trots kritiken anser TCO att systemet
bör komma igång. LO avstår från kritik.54 

Saco är kritiska till att kompetenspremien som föreslås skall ges i form av
en skattereduktion, kommer efter det att kompetensutvecklingsinsatsen
genomförts. Saco anser att medlen som genereras genom
kompetenssparandet skall användas till försörjning under de perioder som
man kompetensutvecklar sig. Enligt regeringens förslag blir i stället premien
en retroaktiv belöning.55 

Bankföreningen riktar kritik mot regeringens förslag om att en statlig
myndighet skall förvalta svenska folkets kompetenssparkonton.
Bankföreningens vd Ulla Lundquist hävdar att det är en sämre lösning för
spararna eftersom staten inte kan erbjuda det stora utbud av sparprodukter
som finns hos banker, fondbolag och försäkringsbolag. Det är även en
mycket dyrare lösning. Fördelen med ett privat alternativ är att de kan
erbjuda ett brett kontorsnät där spararna får rådgivning och information.56 

                                                
53 Prop. 2001/02:175, s. 90 ff., IKS-förslag skjuts upp till höst, Lag & Avtal, nr 4, 2002, s.
7, Kompetenskonton kan missbrukas, Från Riksdag & Departement, nr 12, 2002, s. 4,
Regeringen backar om kompetenskonton, Från Riksdag & Departement, nr 14, 2002, s. 24.

54 Kompetensförslag möts av hård kritik, SvD, Näringsliv, 020909.
55 www.saco.se/templates/saco/print_version_content.asp?id=2613 , Skatteregler vid ett
system för individuell kompetensutveckling, 020906.
56 Bankföreningen vill ha privat förvaltat kompetenssparande, SvD, Näringsliv, 020904.
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7 Skandias
kompetensförsäkring 
I augusti1998 erbjöd Skandia den egna personalen en kompetensförsäkring.
Skandias modell var den första konkreta och praktiskt fungerande exemplet
på en finansiell produkt som gjorde det möjligt för både medarbetaren och
företag att gemensamt avsätta pengar för investering i ny och professionell
kunskap. Ungefär samtidigt lanserade Skandia produkten
”Kompetensförsäkring” externt.57

Den konstruktion som Skandia valde är den enda modell som prövats i
praktiken i Sverige. Skandia hade sedan länge insett behovet av ett nytt
system som kunde finansiera ett livslångt lärande. Det handlade om
utbildningsbehov som innebar breddning och/eller fördjupning av
medarbetarens kompetens i syfte att öka anställningsbarhet och ge möjlighet
till mer kvalificerade arbeten.58 

Skandias koncept ger den anställde möjlighet att finansiera sina studier mitt
i arbetslivet. Medarbetaren kan genom kompetensförsäkringen ta ledigt för
en längre utbildning med bibehållen lön. 

Avtal om kompetensförsäkring tecknas mellan Skandia och företaget.
Konceptet passar både för mindre och större företag. Företaget tecknar sedan
ett avtal med de anställda som vill delta i programmet. 59Den högsta
inträdesåldern är 60 år och lägsta 16 år. 60Den anställde bidrar med en del av
sin månadslön, genom en bruttolönesänkning, till en försäkring och
företaget skjuter till ett avtalat belopp till en annan försäkring. På så sätt
bygger den anställde och företaget gemensamt upp ett kompetenskonto som
ger arbetstagaren möjlighet att vara studieledig med bibehållen lön.
Pengarna fonderas av försäkringsgivaren, Skandia. Företaget äger båda
försäkringarna men pantförskriver dem till den anställde som säkerhet för
sin utfästelse att betala ut full lön under studietiden. Löneutbetalningarna
finansieras sedan genom uttag från båda försäkringarna. Utbetalningar kan
göras under en sammanhållen period eller delas upp på flera tillfällen.61 

Företaget och de anställda avtalar själva om avsättningarnas storlek och
eventuellt andra regler så som till exempel maxbelopp för sparandet. Hur
stor del som företaget bidrar med kan variera från företag till företag och
även mellan olika grupper inom företaget. Kompetensförsäkringarna tecknas

                                                
57 Hansson och Färm, mars 2002, s. 11 och 13.
58 Hansson och Färm, mars 2002, s. 14.
59 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar, Vem kan
teckna Skandias kompetensförsäkring?
60 Försäkra dig om kompetens, Skandia, Trygghet för generationer, s. 2 f. 
61 Försäkra dig om kompetens, Skandia, Trygghet för generationer, s. 2.
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som ett gruppliknande avtal med minst 10 anställda som försäkrade eller en
total månadspremie för hela gruppen på minst 20 procent av ett basbelopp
och kan omfatta alla anställda oavsett utbildning. Den anställdes
lönesänkning innebär att även företagets lönekostnad och underlag för
arbetsgivaravgifter minskar. Vid studier betalas försäkringarna ut till
företaget och den anställde får ut sin lön som vanligt. Eftersom den anställde
sänker sin bruttolön påverkas flera inkomstrelaterade förmåner, bidrag och
avgifter. 62Innebörden av lönesänkningen är att de underliggande
socialförsäkringarna påverkas för lönedelar upp till taket 7,5 basbelopp. Den
till Försäkringskassan anmälda lönen sjunker till exempel med samma
belopp som medarbetarens avsättning till kompetensförsäkringen uppgår till.
Detsamma gäller pensioner, arbetslöshetskassa, föräldrapenning med mera.
För lönedelar från 7,5 basbelopp och uppåt kan arbetsgivaren välja att
anmäla lönen före avsättning till kompetenskontot till administratören av
avtalspension och sjukförsäkring. Så har man gjort i Skandia.63         

Med Skandias kompetensförsäkring kan den som avsätter fullt belopp
vidareutbilda sig vart sjätte – sjunde år. En anställd som har en månadslön
på cirka 17 000 kronor och en avsättning på cirka 3 procent av lönen från
både företag och anställd ger 7 års sparande en studietid på 5,5 månader64.65

Projektanställda kan inte erbjudas kompetensförsäkring och ägare till
handelsbolag och enskild firma får inte teckna försäkringen för sig själva.66

7.1 Om sparandet avbryts

Om den anställde avlider tillfaller pengarna från båda försäkringarna make,
maka, registrerad partner, sambo eller barn i form av efterlevandepension.
Om anställningen upphör på grund av arbetsbrist får den anställde utbetalt
hela värdet från båda försäkringarna. Väljer den anställde att sluta sin
anställning eller gå i pension utbetalas den försäkring som betalats genom
den anställdes lönesänkning. Om en premiebefrielseförsäkring ingår betalar
Skandia sparpremien om den anställde skulle bli långvarigt sjuk.67 Eftersom
föräldraledighet inte utgör någon lön utan ett föräldrabidrag finns det ingen
lön att avstå och sparandet avbryts därmed vid föräldraledighet.68

                                                
62 Hansson och Färm, mars 2002, s. 15.
63 Försäkra dig om kompetens, Skandia, Trygghet för generationer, s. 4.
64 Beräkningen utgår från en återbärningsränta på i snitt 10 procent och en årlig löneökning
på 3 procent. 
65 Försäkra dig om kompetens, Skandia, Trygghet för generationer, s. 6. 
66 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar, Hur fungerar
det för projektanställda? 
67 Hansson och Färm, mars 2002, s. 15.
68 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar, Hur blir det
under BB-ledighet?
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7.2 Företagets nytta av
kompetensförsäkringen69

Genom kompetensförsäkringen kan företaget säkra en långsiktig
kunskapsutveckling och lönsamhet. Den nya kompetensen hos de anställda
gör att företaget bättre kan hänga med i utvecklingen. Erbjudandet om
utbildning gör att företaget kan behålla duktig personal och underlätta
rekryteringen av nya anställda. Kompetensförsäkring kan även ge en
möjlighet att utbilda personalen vid sämre konjunkturer. 

7.3 De anställdas nytta av
kompetensförsäkringen70

Genom att spara i en kompetensförsäkring kan den anställde påverka sin
egen yrkesutveckling och stärka sin position för framtida arbetsuppgifter.
Det ger även en möjlighet att ändra eller komplettera yrkesinriktning.
Försäkringen är således till för att bredda och fördjupa arbetstagarens
kompetens utöver de arbetsuppgifter som den anställde för närvarande har. 

7.4 Skandias anställdas kompetenssparande71

Sedan augusti 1998 kan Skandia som första företag erbjuda sina 4 300
medarbetare i Sverige ledigt för utbildning med bibehållen lön genom det
avtal som överenskommits med de fackliga organisationerna. I
Skandiamodellen får den anställdes premie uppgå till högst 5 procent av
lönen per år i en kompetensförsäkring. Skandia avsätter i sin tur
motsvarande belopp till ytterligare en försäkring. Den totala behållningen av
försäkringarna kan maximalt uppgå till en årslön. I avtalet finns även en
särskild satsning på anställda över 45 år som enbart har
grundskoleutbildning och som har arbetat i företaget i minst 15 år. Skandia
tredubblar företagets insättningar för dessa medarbetare. I samarbete med
Lunds universitet kommer Skandia att ordna distansutbildning för anställda
som vill uppnå gymnasiekompetens och högskolebehörighet.

                                                
69 Försäkra dig om kompetens, Skandia, Trygghet för generationer, s. 3. 
70 Försäkra dig om kompetens, Skandia, Trygghet för generationer, s. 4.
71 Försäkra dig om kompetens, Skandia, Trygghet för generationer, s. 6.
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7.5 Hur pengarna skall användas

Eftersom både den anställde och företaget varit med och byggt upp
försäkringskapitalet skall båda parterna ha rätt att bestämma hur pengarna
skall användas. Utbildningen skall ligga både i företagets och den anställdes
intresse och gå utöver nuvarande arbetsuppgifter samt öka medarbetarens
anställningsbarhet i eller utanför företaget. Det blir således en
överenskommelse mellan chef och medarbetare där chefen ser till företagets
intressen och individen till sina egna.72 Om arbetstagaren och arbetsgivaren
inte skulle komma överens har Skandia i sitt avtal med de egna anställda
gjort så att frågan går vidare till en partsammansatt nämnd. Om
arbetstagaren vidhåller att studera ett ämne som företaget inte kan godkänna,
har företaget rätt att hålla inne sin del av pengarna, som då får fortsätta att
växa tills arbetstagaren och företaget kommer överens. Arbetsgivaren kan
däremot inte hålla inne den del som byggts upp genom arbetstagarens
bruttolönesänkning. Den anställde har alltid rätt att studera enligt
studieledighetslagen.73 Under den tid som systemet har tillämpats har den
partsammansatta nämnden bara haft ett ärende att ta ställning till och det
avgjordes till medarbetarens fördel.74  

Det finns inget som reglerar hur lång utbildningen skall vara utan enda
begränsningen är summan på kompetenskontot. Kompetensförsäkringens
dynamiska karaktär gör det möjligt att tänja på studietiden genom att den
anställde accepterar en tillfällig lönesänkning medan studierna pågår eller
kombinerar dem med sin semester.75

7.6 Skattekonsekvenser76

Den anställde avsätter en del av sin bruttolön till en kompetensförsäkring
vilket medför en sänkning av lönen vilket i sin tur minskar företagets
lönekostnad och underlag för arbetsgivaravgifter. Företaget betalar från
skattade vinstmedel en premie till en annan försäkring för medarbetaren.
Eftersom det är fråga om företagsägd kapitalförsäkring är premien inte
avdragsgill och belastas inte av arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt.
Vid studier betalar företaget ut lön som vanligt och har därmed avdragsrätt

                                                
72 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar, Vad ska
pengarna användas till? och Vem bestämmer vilken utbildning jag ska gå?
73 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar, Tvist. 
74 Hansson och Färm, mars 2002, s. 15.
75 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar, Måste jag
studera på heltid?
76 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar,
Skattekonsekvenser för företaget? och Skattekonsekvenser för medarbetaren?
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och betalar arbetsgivaravgifter. Företaget får då ersättning från
kompetensförsäkringen och ersättningen är inte skattepliktig. 

Eftersom den anställdes bruttolön sänks, sänks även skatteuttaget. Individen
blir inte förmånsbeskattad för premien eller förmögenhetsbeskattad för
försäkringsvärdet. Försäkringarnas avkastningsskatt betalas av
försäkringsgivaren, Skandia. 
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8 Jämförelse mellan Skandias
Kompetensförsäkring och
regeringens förslag
En uppenbar skillnad mellan de båda modellerna är att Skandias
kompetensutvecklingsprodukt är en försäkring medan regeringens förslag är
ett individuellt konto. Regeringens förslag ger både individen och företaget
skattesubventioner vilket Skandia inte kan erbjuda. 

Den högsta inträdesåldern för Skandias kompetensförsäkring är 60 år och
lägsta är 16 år. I regeringens förslag får insättningar göras till och med det år
kontoinnehavaren fyller 60 år och kontot skall avslutas vid utgången av det
kalenderår när kontohavaren fyller 61 år. Det finns ingen åldersgräns för att
börja kompetensspara i regeringens förslag men kompetenspremien skall
utgå först för året efter det att konotinnehavaren fyllt 25 år. 

Eftersom regeringens förslag ger skattesubventioner finns det begränsningar
vad gäller det maximala avdraget. I Skandias försäkring finns inga
begränsningar utan företaget och individen kommer överens om hur mycket
som skall avsättas till försäkringarna och om eventuellt maxbelopp för
sparandet. Företaget kan själva avgöra hur stor del de skall bidraga med och
det kan även variera mellan olika grupper inom företaget. 

I regeringens förslag stimuleras arbetsgivare att göra insättningar på en
anställds konto genom en skattelättnad med en nedsättning med 10
procentenheter av arbetsgivaravgifterna på det insatta beloppet. I Skandias
försäkring ges inga sådana skattelättnader. Däremot innebär den anställdes
lönesänkning att företagets lönekostnad och underlag för arbetsgivaravgifter
minskar. 

Enligt regeringens förslag skall kompetenssparandet till en början förvaltas
av en statlig myndighet, i jämförelse med Skandias försäkring där pengarna
förvaltas hos Skandia. 

Både regeringens förslag och Skandias försäkring skall gynna
låginkomsttagare och lågutbildade. Regeringens förslag skall stimulera
låginkomsttagare att kompetensspara genom det fasta belopp om 1 000
kronor, som dock är lika för alla oberoende av inkomst men som är mer värt
för låginkomsttagare.77 I Skandias försäkring avtalar företaget och de
anställda om avsättningarnas storlek och hur stor del företaget skall bidraga
med kan variera mellan olika grupper inom företaget. I till exempel
Skandias avtal med den egna personalen avsätter Skandia mer åt anställda

                                                
77 Se ovan under 5.1.6. ”Kompetenspremie”.
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med enbart grundskoleutbildning. Dock innebär Skandias koncept att den
anställde sänker sin bruttolön vilket medför att de underliggande
socialförsäkringarna påverkas för medarbetare med inkomst upp till 7,5
basbelopp. Den till Försäkringskassan anmälda lönen sjunker med samma
belopp som medarbetarens avsättning till kompetensförsäkringen uppgår till.
Detsamma gäller bland annat pensioner, arbetslöshetskassa och
föräldrapenning. För lönedelar från 7,5 basbelopp och uppåt kan
arbetsgivaren välja att anmäla lönen före avsättning till kompetenskontot till
administratören av avtalspension och sjukförsäkring. Det har Skandia gjort
för sina medarbetare. Liknande problem uppstår inte i regeringens förslag
eftersom den anställde inte avstår från någon del av sin bruttolön. 

Både Skandias försäkring och regeringens förslag skall passa för både
mindre och större företag. Projektanställda och ägare till handelsbolag och
enskild firma kan inte teckna Skandias försäkring för sig själva. Enligt
regeringens kompetensförslag skall enskilda näringsidkare och delägare i
handelsbolag kunna medverka i systemet på samma villkor som övriga. 

I regeringens förslag är definitionen av godkänd kompetensutveckling vid
och det är den enskilde individen som skall välja innehåll, tidpunkt och form
för kompetensutveckling utifrån sina egna behov, inom vissa ramar.78 Vad
gäller Skandias kompetensförsäkring skall däremot företaget och
medarbetaren gemensamt bestämma vilken utbildning som den anställde
skall få använda pengarna till. Utbildningen skall ligga både i företagets och
den anställdes intresse och gå utöver nuvarande arbetsuppgifter samt öka
arbetstagarens anställningsbarhet i eller utanför företaget. Om arbetstagare
och arbetsgivare inte skulle komma överens har Skandia i sitt avtal med de
egna anställda löst det så att frågan går vidare till en partsammansatt nämnd.
Om arbetstagaren vidhåller att studera ett ämne som företaget inte kan
godkänna har företaget rätt att hålla inne sin del av pengarna och som då får
fortsätta att växa tills arbetstagaren och företaget kommer överens. Dock har
bara ett fall upptagits till prövning och det avgjordes till medarbetarens
fördel. 

Skandias kompetensförsäkring reglerar inte hur lång kompetensutbildningen
skall vara utan enda begränsningen är summan på kontot. Regeringens
förslag anger inte heller någon utbildningstid men det är antalet
utbildningsdagar som ligger till grund för kompetenspremiens storlek.
Premien utgår inte vid kompetensutveckling som bara pågår under fem
dagar. Dock skall det fasta beloppet om 1 000 kronor utgå såvida minst 5
000 kronor tas ut från kontot.

Individen blir inte förmånsbeskattad för premien eller
förmögenhetsbeskattad för försäkringsvärdet i Skandias försäkring.
Försäkringarnas avkastningsskatt betalas av Skandia till skillnad från
regeringens förslag, där avkastningsskatten betalas av individen. 

                                                
78 Se ovan under 5.1.7. ”Godkänd kompetensutveckling”.
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I regeringens förslag finns skydd i form av samordning med
studiestödssystemet, socialförsäkringssystemet och arbetslöshetsförsäkring
vilket Skandias försäkring saknar. 

Enligt Skandias kompetensförsäkring får den anställde utbetalt hela värdet
från båda försäkringarna om anställningen upphör på grund av arbetsbrist.
Väljer den anställde själv att sluta sin anställning eller att gå i pension
utbetalas den försäkring som betalts genom den anställdes lönesänkning. Då
en anställd slutar och vill överföra sitt kompetenskonto till ny arbetsgivare
betalas behållningen på kontot ut som lön. Det är uppenbart att detta
minskar smidigheten vid byte av arbetsgivare. Vad gäller regeringens förslag
så uppkommer inte några liknande problem eftersom behållningen på kontot
är individens egen. 

Skandia åstundar att statsmakten ville underlätta för Skandias
kompetensförsäkring genom att tillåta att företag betalar inga eller lägre
arbetsgivaravgifter för den studielediga medarbetaren, att medarbetaren till
Försäkringskassan skall få anmäla bruttolönen före sänkningen och att
individens kompetenskonto skall kunna föras över ograverat till nästa
arbetsgivare utan att pengarna faller ut och beskattas.79 Om staten kommer
att uppfylla Skandias önskemål återstår att se men i nuläget är nog
regeringens förslag om kompetensutveckling det som prioriteras.

                                                
79 https://secure.skandia.se/kompetenstorget/demo/default.htm , Frågor & svar, Kan
företagen räkna med några lättnader?
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9 Utvärdering av kompetens-
konto
I mars 2002 kom den första utvärderingen av kompetenskonton i Sverige.
Utvärderingen har genomförts på uppdrag av svenskt Näringsliv och bygger
på Skandias modell som är det enda system som för närvarande finns i
tillämpning. De företag och organisationer som infört dessa
kompetenskonton kommer från många olika branscher, exempelvis
fastighetsbolag, tryckerier, försvarsindustrin, friskolor, kooperativa
föreningar, revisionsföretag och postdistribution.80 I den offentliga världen
är Stockholm Stad ensamt om att ha tecknat avtal om kompetenskonto.
Avtalet bygger på samma princip som Sandiamodellen men skiljer sig bland
annat åt vad gäller reglerna för placeringsinriktning och försäkringslagen är
exkluderad.81 

När utredningen gjordes fanns det 104 tecknade avtal om kompetenskonto,
omfattande cirka 6 000 försäkringar. Av utredningen framgår att regeringens
senfärdighet med att presentera statens förslag till IKS har medfört ett
stillestånd när det gäller att få fler företag att införa kompetenskonton
genom andra modeller, till exempel Skandias. 

I utvärderingen redovisas bland annat vilka grupper av de anställda som har
varit mer respektive mindre benägna att ansluta sig, orsaker till
anslutningsgradens variation hos olika företag, hur mycket olika grupper
sparar och till vilken sorts utbildning sparmedlen använts.82

Syftet med utvärderingen var att få fram en helhetsbild som tog upp både
medarbetarnas och arbetsgivarnas uppfattning. Utvärderingen baseras på ett
trettiotal intervjuer med arbetsgivare, anställda och huvudansvariga för
utvecklingen och genomförandet på Skandia och If. Dessutom distribuerades
en enkät till samtliga anställda inom Skandia och If. Enkäten besvarades av
2 262 personer vilket utgjorde 52 procent av samtliga, varav 959 var
anslutna till kompetenskontot. Vidare gjordes en mindre kompletterande
studie på If som var relaterad till den anställdes inkomst.83   

                                                
80 Hansson och Färm, mars 2002, s. 1.
81 Hansson och Färm, mars 2002, s. 16.
82 Hansson och Färm, mars 2002, s. 1.
83 Hansson och Färm, mars 2002, s. 5.
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9.1 Förseningen av IKS84

Tillväxten av kompetensavtal skedde under 1999 och framförallt under år
2000, då merparten av avtalen tecknades. Från 2001 har endast enstaka avtal
tecknats och skälet till det är förseningen av statens förslag till individuellt
kompetenssparande. Vid tidpunkten för presentation av det statliga
betänkandet i december 2000, var det ett stort antal företag och offentliga
förvaltare som kommit långt i förhandlingarna med Skandia om avtal om
kompetenskonto men som beslöt att avvakta den regeringsproposition som
var utlovad till våren 2001. I april 2002, ett år efter att propositionen var
utlovad, lämnades den till Riksdagen. Förseningen har inneburit att
tillväxten av nya avtal nästan upphört och hindrat nyutveckling, både inom
Skandia och hos andra aktörer. Bland dem som ingått avtal menar många
även att den osäkerhet som förseningen skapat har bidragit till ökad tröghet i
spridningen till fler medarbetare. 

9.2 Enkätundersökningen på Skandia och If

För att få en preliminär uppfattning om hur produkten uppfattas av anställda
och företag som valt att investera i systemet genomfördes en
enkätundersökning på Skandia och If. Undersökningen genomfördes på
dessa företag eftersom de har den i särklass längsta erfarenheten av
systemet. Nästan 80 procent av de som sparar har varit med i försäkringen
sedan starten och företagen har en hög anslutningsgrad, vilket förbättrar
undersökningens utgångsläge. 

Enkäten gick ut till samtliga anställda på båda företagen. Av de 950
personer på If och Skandia som enligt enkäten kompetenssparar är
fördelningen mellan män och kvinnor ungefär lika. Männen sparar i
genomsnitt större summor per månad än vad kvinnor gör. Påståendet att det
skulle bero på att kvinnor har lägre lön stämmer inte. Vid en jämförelse
mellan kvinnor och män med samma löneförhållanden visade
undersökningen att kvinnor sparar cirka hälften så mycket som männen.
Bland chefer och specialister, som utgör 46 procent av de sparande, är det
vanligast att spara 601 kronor eller mer. Övriga, som utgör 54 procent av de
sparande sparar 600 kronor eller mindre i månaden. 32 procent sparar mer
än 1000 kronor i månaden och 22 procent sparar upp till 400 kronor.
Personer i åldrarna 46-55 utgör den åldersgrupp som är störst bland de
sparande. 

                                                
84 Hansson och Färm, mars 2002, s. 25.
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Motiven till varför individerna kompetenssparar varierar. Det finns de som
motiverar sitt sparande med att öka sin möjlighet att påverka framtida
karriärplaner. Andra ser sparandet som en möjlighet till ny stimulans.

Argumenten för att inte kompetensspara är ofta kombinerade med olika skäl.
25 procent anger att de känner sig dåligt informerade och osäkra på hur
sparandet kan användas. Tidsskäl är även ett vanligt förekommande
argument och då ofta i kombination med något annat. Ett annat exempel är
bruttolöneavståndet, som innebär att de underliggande
socialförsäkringssystemen påverkas för dem med inkomster upp till 7,5
basbelopp.85 Inställningen till kompetenssparande skiljer sig inte i någon
högre utsträckning mellan olika grupper. Avgörande för sparmönstret är
även företagens struktur, verksamhet, olika yrkesgrupper, lönenivåer,
medarbetarnas sammansättning med avseende på utbildning, ålder och kön. 

Än så länge är det bara mellan 5 och 10 procent inom Skandia och If som
har börjat använda sparmedlen för utbildning. Det går därför inte att dra
några generella slutsatser men dominerande ämnen är språk, ekonomi,
juridik, data och marknadsföring. I vilken omfattning som de anställda vill
studera angav en dominerande del deltid. Det finns flera exempel på att den
anställde är ledig en eller två dagar per vecka. Heltidsstudier kommer
förmodligen att öka efterhand som summorna blir större på kontona.86 

9.3 Intervju med ansvariga och anställda87

Utvärderingen visar att arbetsgivare har varit generösa i tolkningen av vad
som kan betecknas som professionell kompetensutveckling. Det har inte
funnits tendenser till att använda resurserna i kompetenssparandet för
utbildning som har med befattningen att göra, det vill säga sådan som
arbetsgivaren normalt skall bekosta. Arbetsgivarens generösa inställning i
godkännandet av medarbetarnas val av utbildning har inte resulterat i någon
generell tendens till ”konsumtions-, lyx- eller hobbyutbildning” för de
anställda. 

Variationen i anslutningsgraden för kompetensförsäkring är stor mellan
olika företag men också inom enskilda företag. Det gäller även inom
Skandia som annars är det företag med högst anslutningsgrad, cirka 40
procent. Det finns enheter som når upp till 80-90 procent samtidigt som det
finns enheter som nästan inte har någon anslutning alls. Inom Stockholms
Stad varierar anslutningsgraden mycket mellan olika förvaltningar, från
drygt 17 procent till 0 procent och med ett snitt på cirka 7 procent. Varför
det är så stor variation i anslutningsgraden beror delvis på informationens
                                                
85 Hansson och Färm, mars 2002, s. 27-31.
86 Hansson och Färm, mars 2002, s. 40.
87 Hansson och Färm, mars 2002, s. 33 f.
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innehåll och genomförande och delvis på chefernas inställning. Enligt
undersökningen finns det anledning att tro att anslutningsgraden kommer att
öka när konkreta och goda exempel på hur kontona kan användas ökar i
omfattning. 

9.4 De fackliga organisationerna

Fackets roll i företagens sätt att hantera kompetenssparandet skiljer sig åt
från företag till företag beroende på olika synsätt och traditioner. Inom
Bonnierkoncernen var de fackliga organisationerna inte med i
beslutprocessen som ledde fram till införandet av kompetensförsäkring.
Bonnierkoncernen ansåg inte att det fanns behov av facklig medverkan
eftersom kompetenssparandet var ett helt frivilligt erbjudande från företaget
till dess medarbetare. I Skandia däremot hade facket tillsammans med
företagsledningen huvudrollen i beslutsprocessen. Bland distributörer finns i
stort en gemensam uppfattning om att fackets medverkan är central för ett
gott resultat, både i beslutsprocessen och i det efterföljande
informationsarbetet.88

Kompetensutvecklingsfrågorna har under senare år uppmärksammats i
kollektivavtalen. LO, TCO, Saco, Landstingsförbundet och
Kommunförbundet har tagit fram en översiktlig redovisning av hur
kompetensutvecklingsfrågorna har behandlats i ett antal kollektivavtal. När
det gäller målen för dessa avtal betonas individens behov av
kompetensutveckling i syfte att utveckla den kompetens som behövs för nya
och förändrade arbetsuppgifter. Företagens behov av ökad flexibilitet,
lönsamhet, produktivitet och effektivitet finns även med i målbilden. Det
gemensamma ansvaret mellan företag, individ och den fackliga
organisationen betonas. Målgrupper för kompetensutveckling är
genomgående alla anställda. Arbetsgivarens skyldighet att stå för
kostnaderna för utbildning betonas starkt.89  

                                                
88 Hansson och Färm, mars 2002, s. 38.
89 Hansson och Färm, mars 2002, s.16, Wennström Ossian, Inventering av kollektivavtal om
kompetensutveckling, Saco, mars 2001. 
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10 Kompetenssparande
internationellt90

Inom OECD- området har intresset för kompetenssparande ökat markant
under senare år. Det läggs ner mycket arbete på att finna praktiskt
fungerande former för att förverkliga det livslånga lärandet. Både från
OECD och EU ökar intresset. Det sker konkret genom
konferensarrangemang, seminarier och workshops av olika slag samt
rapporter som speglar olika sidor av frågeställningen. 

Ur ett internationellt perspektiv är Storbritanniens kompetenssystem det
system som kan vara av störst intresse för Sverige. Det har praktiserats
nästan lika länge som kompetenskonton har funnits i Sverige. Dock har
systemet misslyckats och regeringen beslutade i november 2001 att tills
vidare stänga det för nödvändiga justeringar av säkerhet och kontroll i syfte
att göra systemet mer robust. 

10.1 Storbritanniens system91

Storbritannien införde under år 2000 ett system för individuella
utbildningskonton. Det blev snabbt mycket efterfrågat. I slutet av 2001 hade
2,6 miljoner konton upprättats bara i England. Därtill kom ytterligare ett
stort antal i Wales, Nordirland och i Skottland. 

Systemet var dock inte tillräckligt motståndskraftigt mot missbruk.
Missbruket yttrade sig på flera sätt, i mer än tre tusen fall misstänks ren
stöld av konton genom förmodad bristande kontroll. De fick även stora
problem med skrupulösa utbildningsföretag som anordnade kurser av
mycket låg kvalitet och som i en del fall bara inkasserade pengarna från
utbildningsdepartementet utan att ha genomfört avtalad utbildning. Efter ett
ökat antal klagomål reagerade myndigheterna med att utestänga oseriösa
utbildningsföretag. Det var emellertid lätt att bli registrerad vilket fick till
följd att företagen ofta ombildades och registrerades under nya namn.
Regeringen beslöt att tills vidare stänga av systemet för individuella
utbildningskonton och myndigheterna arbetar nu på ett nytt förslag. Det är
osäkert när ett sådant kan bli färdigt för introduktion. 

                                                
90 Hansson och Färm, mars 2002, s. 21.
91 Hansson och Färm, mars 2002, s. 21 f.
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10.1.1 Kan liknande missbruk även inträffa i Sverige? 92

De svenska systemen och det brittiska bygger på helt olika logik. De
modeller som finns i Sverige öppnar inte för missbruk av det slag som
inträffat i Storbritannien. 

Det brittiska systemet avsåg att ersätta kostnader för kurser och kurslitteratur
till rabatterade priser. De individer som ville vara med i systemet fick ett
konto hos staten men behövde inte själva bidra med en faktisk insättning.
Det var däremot ett villkor att individen själv betalade 25 pund av kostnaden
för utbildningen eller kurslitteraturen. Staten betalade upp till 150 pund
direkt till utbildningsföretaget efter intyg om genomförd tjänst. Systemet
fungerade som ett simulerat konto som individerna kunde anmäla sig till via
ett 020-nummer. Därefter fick de ett kontokort med dragningsrätt på 150
pund att betala till utbildningsföretaget som sedan fick betalt av regeringen.
Det fanns ingen kvalitetskontroll på utbildningsföretagen utan det var i stort
sätt bara att registrera sig. 

Individer och oseriösa leverantörer kunde i samarbete sända in falska intyg
om genomförd utbildning eller köp av kurslitteratur och kunde på detta sätt
dela på den statliga subventionen utan att något hade levererats. Oseriösa
leverantörer erbjöd dessutom undermålig utbildning och ibland genomfördes
inte utbildningen överhuvudtaget. Bristande datasäkerhet möjliggjorde
dessutom ren stöld av konton. 

De svenska kompetenssystemen bygger på helt andra grunder än det
brittiska. De svenska modellerna avser inte att subventionera sparandet till
kursavgifter och kurslitteratur utan är helt inriktat på att täcka
inkomstförluster under frånvaro från det ordinarie arbetet för att studera.
Kompetenssparandet bygger dessutom på gemensam finansiering där företag
och medarbetare delar på insatsen och på så sätt har ett gemensamt intresse
att nå bra resultat. Efterfrågan på utbildningstjänster kommer inte heller att
öka så dramatiskt i omfattning på så kort tid som var fallet i Storbritannien
eftersom det tar lång tid från sparandets början till att individen kan börja
använda pengarna för utbildning. 

                                                
92 Hansson och Färm, mars 2002, s. 22 f.



44

10.2 Kompetensutveckling på EU nivå93

Hösten 2000 föreslog LO, i samråd med TCO och Saco, att parterna inom
ramen för den sociala dialogen i EU borde försöka förhandla fram ett avtal
om kompetensutveckling i arbetslivet. I mars 2001, under det svenska
ordförandeskapet i EU, lades ett gemensamt arbetspapper fram för EU:s
stats- och regeringschefer. Därefter fortsatte förhandlingarna och i februari i
år (2002) träffades en överenskommelse om handlingsplan för
kompetensutveckling i arbetslivet som en del av det livslånga lärandet. 

I avtalet lyfts fyra prioriteringar fram:

* att identifiera och uppmärksamma kompetensbehovet

* hur man skall värdera och få tillgodoräkna sig kunskap och kvalifikationer 

* information och vägledning 

* resurser för kompetensutveckling.

De europeiska parterna kräver att varje medlemsstat ser till att ytterligare
stimulera den samordnande kompetensutvecklingen. Varje år kommer det
att göras en rapport om vad som gjorts på nationell nivå för att genomföra de
fyra prioriteringarna. Efter tre sådana årliga rapporter kommer de europeiska
arbetsmarknadsparterna att utvärdera resultatet. Utvärderingen kommer att
presenteras i mars 2006. 

                                                
93 www.lo.se/loeuropa/nyheter/1033463767.html , Kompetensutveckling i arbetslivet –
överenskommelse på EU-nivå.
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11 Analys och
slutkommentarer
Nödvändigheten av ett livslångt lärande är i det närmaste oomtvistat. Det
blir allt mer uppenbart att samhället saknar ett system för kontinuerlig
uppgradering av kunskap för arbetslivets snabbt förändrade behov. 

Den snabba samhällsutvecklingen gör att arbetsgivaren får allt svårare att
avgöra vilken kunskap som kommer att behövas på längre sikt. Ett företags
framgång är i många fall beroende av förmågan att snabbt kunna förändra
produktionssystemen och utbudet av varor och tjänster vilket ställer krav på
personalens kompetens. Den enskilde medarbetaren måste följa med i
utvecklingen och förnya sin kunskap kontinuerligt. Arbetstagaren måste
fortsätta att lära för att kunna påverka sin yrkesutveckling och förbli
attraktiv på arbetsmarknaden. Även samhället måste följa med i
utvecklingen. Tillgången till utbildning och kompetensutveckling är
avgörande för Sveriges möjligheter att hävda sig i den internationella
konkurrensen och för att trygga och utveckla vår gemensamma välfärd.
Kompetensutveckling är en investering för den enskilde, arbetsgivaren och
för samhället. 

Det intellektuella kapitalet i ett företag är i många verksamheter oerhört
viktigt. Det är produktionsfaktorer som inte syns i räkenskaperna men som
har en avgörande betydelse för bolagets vinstpotential. Det intellektuella
kapitalet är framtiden för företaget. 

Alla samhällsgrupper behöver kompetensutveckling, därför måste ett system
vara anpassat både för höginkomsttagare och låginkomsttagare. Både
regeringen och Skandia anser att det är viktigt att låginkomsttagare
stimuleras att kompetensspara. Regeringens förslag, anser jag, bäst
tillvaratar låginkomsttagares intressen eftersom Skandias försäkring innebär
en bruttolönesänkning för individen och därmed kan de underliggande
socialförsäkringarna påverkas. Företagen kan visserligen behandla olika
grupper i företaget annorlunda och på så sätt gynna låginkomsttagare genom
att till exempel bidraga med mer kapital åt dem. Det gynnar förvisso
kompetensutvecklingen men inte om den anställde till exempel skulle bli
sjuk, arbetslös, föräldraledig eller gå i pension. På grund av detta tycker jag
att det är svårt att uppmuntra en låginkomsttagare att kompetensspara genom
Skandias kompetensförsäkring. Jag anser att Skandias produkt är mer
fördelaktig för de högavlönade än för dem med låga inkomster. 
Regeringens förslag gynnar låginkomsttagare på så sätt att det fasta belopp
om 1 000 kronor som skall utgå vid kompetensutveckling blir mer värdefullt
för låginkomsttagare. Regeringens förslag innebär dessutom inte att
individens bruttolön sänks så socialförsäkringarna påverkas inte. Jag har
förgäves försökt att nå Kari Rahkonen som är ansvarig för
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kompetensutvecklingen på Skandia för en kommentar angående Skandias
försäkring och regeringens proposition. Tyvärr har Kari Rahkonen inte
återkommit till mig och om han ämnar göra det framöver så är det tyvärr för
sent att ta med i denna uppsats. 

Den kompetensutveckling som uppsatsen avser får på intet sätt ersätta den
utbildning som behövs för att utveckla den nuvarande tjänst som
medarbetaren innehar och som arbetsgivaren skall bekosta.
Kompetensutvecklingen skall innefatta utbildning som individen anser sig
behöva och som arbetsgivaren även tycker är viktig. Ett sådant ämne kan till
exempel vara att lära sig ett främmande språk. För individen kan det
innebära en oerhörd stimulans och för företaget kan det på sikt även vara
fördelaktigt eftersom man inte vet vad framtiden kommer att utvisa vad
gäller till exempel kunder.

I regeringens förslag är det enbart arbetstagaren som skall bestämma vilken
utbildning pengarna skall användas till. I Skandias försäkring har både
medarbetaren och arbetsgivaren bestämmanderätt över pengarna. Individen
ser till sitt intresse och arbetsgivaren ser till företagets. Det har i utredningen
om kompetensutveckling visat sig att arbetsgivarna har varit generösa i
godkännandet av utbildning så det verkar inte vara något problem att
arbetsgivaren är med i beslutsprocessen. Individen har dessutom alltid rätt
att använda sin del av pengarna för att studera ett ämne som individen finner
intressant. 

Regeringens proposition har fått omfattande kritik bland annat från Svenskt
Näringsliv som anser att arbetsgivare inte ges någon möjlighet att påverka
vilken utbildning pengarna skall användas till. Jag anser att för att stimulera
arbetsgivare att kompetensspara åt en medarbetare räcker det inte med att
sänka arbetsgivaravgifterna utan jag menar att de borde kunna få vara med
och bestämma i utbildningsvalet. Det skall fortfarande huvudsakligen vara
individens eget val men arbetsgivaren borde ha något att säga till om. 

Fackförbunden har spelat en stor roll för kompetenssparandets utveckling
både i Sverige och internationellt. Kompetensutvecklingsfrågorna har under
senare år uppmärksammats i kollektivavtalen. Vid beslutsprocessen vad
gäller Skandias kompetensförsäkring hade facket tillsammans med
företagsledningen huvudrollen. Fackförbunden var även initiativtagare till
en överenskommelse om handlingsplan för kompetensutveckling i
arbetslivet inom EU. Jag tror därför att regeringen, inför kommande
proposition, kommer att lyssna till mycket av den kritik som fackförbunden
har framfört angående regeringens nuvarande förslag. 

Både regeringens förslag och Skandias försäkring skall passa både för större
och mindre företag. I större företag är det naturligen lättare att ersätta de som
är frånvarande för utbildning med vikarier än vad det är i mindre företag.
Sårbarheten vid frånvaro i de mindre företagen gör det motiverat med ett
kompetensutvecklingssystem som premierar studier på flexibla tider och
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former vilket både regeringens förslag och Skandias försäkring gör. Mindre
företag kan även vara rädda för att de anställda skall utbilda sig och
försvinna från företaget. Kompetensutveckling är dock minst lika viktig för
de mindre företagens möjligheter att konkurrera framgångsrikt varför det är
viktigt att även de stimuleras att delta i kompetensutvecklingen.  

Den utbildning som kompetenssparandet leder till kan säkert i flera fall
innebära att den anställde vill göra något annat. I den mån önskan inte kan
tillgodoses hos nuvarande arbetsgivare uppstår en ökad risk för att
arbetstagaren slutar. 94Enligt utredningen tycktes Citymail i Stockholm
kunna se en sådan tendens, särskilt för de längre utbildningarna. Emellertid
såg man samtidigt kompetenssparandet som ett sätt att få medarbetare att
stanna kvar längre än de annars skulle ha gjort och betonade förmånen som
ett positivt medel i rekryteringen av nya medarbetare. 

Av vad som framgår av utredningen om kompetensutveckling har
förseningen av statens förslag till kompetenssparande inneburit att tillväxten
av nya kompetensavtal nästan upphört och hindrat nyutveckling hos andra
aktörer. Den osäkerhet som förseningen skapat har dessutom bidragit till
ökad tröghet i spridningen till fler medarbetare inom de företag som idag
deltar i ett system för kompetensutveckling. Den proposition som regeringen
till slut överlämnade innehöll bara riktlinjer för ett system för individuell
kompetensutveckling. Ytterligare en proposition skulle framläggas under
hösten 2002 men även den är nu försenad och inget datum är fastställt när
den skall komma. Så utvecklingen inom kompetensutveckling hos andra
aktörer tenderar att stå still ett tag till framöver. 

Det skall bli mycket intressant att läsa regeringens nästkommande
proposition angående individuell kompetensutveckling. Eftersom den första
propositionen har fått så omfattande kritik från alla sidor, det vill säga både
från Lagrådet, fackförbunden och Svenskt Näringsliv tror jag att regeringen
kommer att ta till sig mycket av kritiken och ändra en del av förslagen som
återfinns i den nuvarande propositionen. 

                                                
94 Hansson och Färm, mars 2002, s. 33.
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