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Avtal om kompetensutveckling i företagen  
 
Förutsättningar 
 
Den allt snabbare tekniska utvecklingen kräver en målmedveten satsning 
på att utveckla kompetensen hos medarbetarna. Snabb utveckling ställer 
krav på nya kompetenser hos berörda medarbetare. Ökad fokusering på 
kunder och marknad ställer krav på ökad flexibilitet. Ett fortlöpande 
kompetensutvecklingsarbete ökar företagets anpassningsförmåga och ger 
förbättrad konkurrenskraft samtidigt som förutsättningarna för 
medarbetarnas trygghet i anställningen ökar. 
 
Ett kontinuerligt förändringsarbete förutsätter att såväl företagets som 
medarbetarnas utvecklingsbehov identifieras. Härvid har cheferna en 
viktig uppgift att översätta företagets behov till den egna arbetsgruppen 
och dess medlemmar.  
 
Behov 
 
Alla medarbetare ges möjlighet att genom olika insatser utveckla den 
kompetens som behövs i nya eller förändrade arbetsuppgifter. 
 
Det bör också beaktas att enskilda medarbetare har idéer utifrån sina 
perspektiv om sina egna och företagets utvecklingsbehov. Det kan vara 
fråga om att utveckla kunskaper och förmåga som på sikt kan gynna 
både den enskilde och företaget. 
 
Utveckling i arbetet sker genom kombinationer av insatser som berör 
arbetsinnehåll, arbetssätt, arbetsorganisation, teknikstöd och kompetens. 
 
I samband med medarbetares återgång i arbetet efter föräldraledighet, 
samråder arbetsgivaren med medarbetaren om den kompetensutveckling 
som behövs med hänsyn till ledighetens omfattning.  
 
Ansvar 
 
Det är företagens ansvar att genomföra utvecklingsinsatser av 
medarbetare, organisation och teknik. Samtidigt åvilar det den enskilde 
medarbetaren att ta initiativ och känna engagemang och ansvar för sin 
kompetensutveckling. 
 
Dialog 
 
En viktig grund för utvecklingen av medarbetarnas och företagets 
samlade kompetens är dialog mellan chef och medarbetare. Det är i 
dialogen som företagets utvecklingsprogram och dess genomförande kan 
göras känt. Dialogen kan också utgöra riktningsvisare för den enskilde 
medarbetarens engagemang, reflexioner och planer. Dialogen kan skapas 
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genom t ex löpande planerings- och utvecklingssamtal. Dialogen sker 
regelbundet och målsättningen är att varje anställd ska ha en 
egen utvecklingsplan som dokumenteras och följs upp. 
 
Erfarenheten visar att väl fungerande dialoger förutsätter insatser i 
företagen i form av utbildning av både chefer och medarbetare i 
kommunikation, målformulering, uppföljning av resultat etc. Dialogen 
ska föras i positiv anda och syfta till en god utveckling för medarbetarna 
och företaget. 
 
Samverkan 
 
Det är parternas uppfattning att genomförande av dialog och 
kompetensutveckling samt stöd till enskilda medarbetares initiativ till 
egen utveckling bör anpassas till varje enskilt företags situation och utgå 
från företagets affärsidé och långsiktiga visioner. Formerna för och 
innehållet i dialogen med medarbetarna, planering, genomförande och 
uppföljning av olika utvecklingsinsatser behandlas i enlighet med avtal 
om Samverkan och utveckling. 
 
Lönebildningen 
 
Enskilda medarbetares kompetensutveckling bör utgöra en viktig del i 
lönebildningen i företagen. Parterna hänvisar till vad som anges i 
lönebildningsavtalet. 
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