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Trenderna för personalutbildningen i EU-länderna går i olika
riktningar
Deltagande i personalutbildning som betalas av företaget har ökat något i EU-medlemsländerna
från år 2005 till år 2010. Utvecklingen har emellertid inte gått i precis samma riktning i de olika
medlemsländerna. I en del av de gamla medlemsländerna (EU15) har graden av deltagande
ökat klart och i en del av länderna har den varit någorlunda oförändrad. I de nya länder som blev
medlemmar efter år 1995 har deltagaraktiviteten däremot varit konsekvent stigande.

På EU-nivå deltog 32 procent av arbetstagarna inom den privata sektorn i personalutbildning i kursform
år 2005. År 2010 var andelen 36 procent. Uppgifterna om Finland har samlats in av Statistikcentralen.

Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och
2010, EU15-länderna

Länderna i figuren har ordnats efter förändringsriktning och förändringens storlek. Uppgifterna om Danmark, Irland och Grekland
saknas gällande år 2010. De streckade linjerna visar genomsnittet för EU-länderna.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 3.10.2013
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I de gamla EU-länderna har utbildningstrenderna i viss mån gått i olika riktningar under 2000-talet. I en
del länder (Spanien, Belgien, Portugal, Tyskland, Italien och Nederländerna) har deltagargraden klart eller
i någon mån ökat jämfört med år 2005, medan nivån i en del länder (Luxemburg, Sverige, Finland,
Österrike, Frankrike och Storbritannien) varit något så när oförändrad.

Skillnaderna i deltagargrader har jämnats ut en aning i EU15-länderna, eftersom länder som tidigare hade
en hög deltagargrad har en oförändrad nivå, medan deltagandet i personalutbildning ökat i några länder
som tidigare hade en låg deltagargrad. Deltagargraden i Finland har bibehållits en aning över genomsnittet
för EU-länderna.

De nya länder som blev medlemmar efter år 1995 uppvisar fortfarande en klart stigande trend när det
gäller deltagande i personalutbildning. Ett undantag är Slovenien där deltagargraden redan år 2005 var
högre än genomsnittet för de gamla EU-länderna och där deltagargraden till skillnad från övriga nya
medlemsländer nu sjunkit något.

Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och
2010, övriga EU-länder

Länderna har i figuren ordnats efter deltagargraden för år 2005. De streckade linjerna visar genomsnittet för EU-länderna.

Tjeckien, Slovenien och Slovakien nådde redan år 2005 och når fortfarande över genomsnittet för EU sett
till deltagargrad.

En bra överblick över EU-staternas personalutbildning ger följande punktdiagram. Där beskrivs
arbetstagarnas möjligheter att få tillgång till utbildning samt erhållen mängd utbildning per arbetstagare.
Den lineära trendlinjen visar att sambandet mellan deltagargrad och antalet utbildningstimmar går i samma
riktning.
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Deltagande i personalutbildning och antalet utbildningstimmar i
EU-länderna år 2010

Rumänien och Tjeckien avviker mest från den allmänna linjen. Rumänien har den lägsta deltagargraden
bland EU-länderna, menmängden utbildning räknat per arbetstagare är mycket hög. Ett undantag i motsatt
riktning är Tjecken, som åter har den högsta deltagargraden bland EU-länderna, men mängden utbildning
räknat per arbetstagare ligger bara en aning över genomsnittet för EU-länderna. Finland ligger något över
genomsnittet för EU-länderna mätt med deltagargrad (36 %) och mätt med antalet timmar något under
genomsnittet för EU-länderna (10 timmar).

Resultaten kan också tabelleras från Eurostats databas på adressen:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database
(> Education and training > Lifelong learning > Continuing Vocational Training)

Undersökningen omfattar företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn år 2010, undantaget
jord- och skogsbruksbranschen, utbildningsbranschen samt social- och hälsovårdsbranschen. Finlands
svarsmaterial omfattar 1 560 företag som representerar totalt 16 380 företag och deras 1 150 000 anställda.
En likadan undersökning genomfördes i 32 europeiska länder.

Undersökningen genomförs med ungefär fem års mellanrum och den utreder personalutbildning som
bekostas av arbetsgivaren, antalet deltagare i kursutbildning, antalet utbildningsdagar i personalutbildning,
utbildningsanordnare och -innehåll samt utbildningskostnader. Dessutom utreder man andra
utbildningsformer än kurser samt läroavtalsutbildning, företagets utbildningsstrategier och olika hinder
för anordnande av utbildning.
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1. Andelen utbildningskostnader i EU-länderna oförändrad
Utbildningskostnaderna utgjorde i genomsnitt 1,6 procent av arbetskraftskostnaderna i EU-länderna, vilket
var samma andel som år 2005. De landvisa förändringarna gick i samma riktning som deltagargraden.
Mätt med kostnader har satsningen på personalutbildning bland de gamla EU-länderna ökat mest i Belgien
och Portugal. Finland och Sverige hör till de länder där satsningen på personalutbildning har sjunkit något,
i Sverige klart mer. Finlands procentandel låg något under genomsnittet för EU-länderna vid båda
mätningstidpunkterna.

Figur 1. Kursutbildningskostnadernas andel av
arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010, EU15-länderna

Länderna i figuren har ordnats efter förändringsriktning och förändringens storlek. Uppgifterna om Danmark, Irland och Grekland
saknas gällande år 2010. Den streckade linjen visar genomsnittet för EU-länderna.

Kostnaderna för kursutbildning fördelas något så när jämnt mellan indirekta kostnader (lönekostnader för
utbildningstiden) och direkta kostnader (avgifter till utbildningsanordnare, logi- och resekostnader, den
egna utbildningspersonalens löner, lokaler och utrustning). Andelen direkta och indirekta kostnader i de
olika länderna varierar dock klart. I Storbritannien utgör lönekostnaderna för utbildningstiden drygt en
tredjedel och i Luxemburg två tredjedelar av utbildningskostnaderna. I Sverige och Finland är
lönekostnadernas andel av kursutbildningen något under 50 procent.

Figur 2. Kursutbildningskostnadernas andel av
arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010, övriga EU-länder

Länderna har i figuren ordnats efter 2005 års andel. Den streckade linjen visar genomsnittet för EU-länderna.
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I de nyamedlemsländerna avviker trenderna i någonmån från den riktning deltagargraden följer. I Slovenien
har indikatortalet hos kostnadsindikatorn sjunkit på samma sätt som deltagargraden. I Tjeckiska republiken
och Estland har utbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna klart sjunkit, även om
utbildningsdeltagarnas andel ökat något.

Lönekostnadernas andel av totalkostnaderna varierar ännu mer i de nya medlemsländerna än i
EU15-länderna. I Rumänien utgör lönekostnaderna för utbildningstiden tre fjärdedelar av kostnaderna,
men i Ungern är deras andel under 30 procent.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Andelen deltagare i personalutbildning i kursform åren 2005 och 2010 i EU: s
medlemsstater samt i Norge och Kroatien1)

Förändring20102005

%%%

26159Tjeckien

-74350Slovenien

....49Irland

25149Luxembourg

-14546Frankrike

14746Sverige

125240Belgien

14039Finland
64438Slovakien

....35Danmark

53934Nederländerna

154833Spanien

03333Österrike

-23133Storbritannien

43632Malta

93930Tyskland

73730Cypern

73629Italien

....29Norge

124028Portugal

73124Estland

103121Plen

11817Rumänien

31916Ungern

72215Bulgarien

92415Lettland

41915Litauen

....14Grekland

..23..Kroatien

43632EU i genomsnitt

Länderna är ordnade efter deltagargraden för år 2005.1)

7



Tabellbilaga 2. Kursutbildningskostnadernas andel av arbetskraftskostnaderna åren 2005 och 2010
i EU:s medlemsstater samt i Norge och Kroatien1)

Förändring20102005

%%%

....2,7Danmark

0,22,52,3Frankrike

....2,2Irland

-0,41,72,1Sverige

-0,11,92,0Luxembourg

0,22,22,0Nederländerna

-0,51,52,0Slovenien

-0,71,21,9Tjeckien

-0,11,81,9Ungern

0,52,31,8Malta

0,11,91,8Slovakien

0,82,41,6Belgien

-0,51,11,6Estland

-0,11,41,5Finland
0,11,51,4Österrike

0,21,51,3Tyskland

0,72,01,3Cypern

-0,21,11,3Plen

-0,21,11,3Storbritannien

....1,3Norge

0,41,61,2Spanien

-0,11,11,2Italien

-0,11,11,2Litauen

0,01,11,1Bulgarien

0,81,91,1Portugal

0,51,61,1Rumänien

0,00,80,8Lettland

....0,6Grekland

..0,7..Kroatien

0,01,61,6EU i genomsnitt

Länderna är ordnade efter utbildningskostnadernas andel år 2005.1)
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Tabellbilaga 3. Kursutbildningskostnader åren 2005 och 2010 i EU:s medlemsstater, Norge och
Kroatien1)

Kostnade per utbildnings- 
timme, euro

Kostnader per deltagare,  
euro

Kostnader per anställd,  
euro

2010     2005     2010     2005     2010     2005     

..93..2 724..1 011Danmark

73662 0571 849935842Frankrike

40491 5141 625774798Luxembourg

62491 4651 653697763Sverige

..56..1 404..683Irland

61552 0941 7091 084681Belgien

61542 1502 084830677Nederländerna

32371 1881 077526534Slovenien

64591 9161 577637525Österrike

66551 4991 640592487Tyskland

51461 1541 144464448Finland
..48..1 544..447Norge

53571 2271 459442420Italien

33361 3191 282472408Malta

52431 0661 109515370Spanien

35538721 060266345Storbritannien

2724394565240332Tjeckien

69491 8401 072677325Cypern

55521 7471 904332304Ungern

3022846680367259Slovakien

28321 196849475238Portugal

2532647874198213Estland

2931656926200191Plen

..41..1 042..142Grekland

1825621808115118Litauen

1319999587178102Rumänien

17184255399279Bulgarien

27293987539666Lettland

38..1 084..244..Kroatien

Länderna är ordnade efter kostnaderna för år 2005 (kolumn 1).

Siffrorna för de olika länderna har köpkraftskorrigerats enligt PPP-metoden (Purchasing power parity). Därför överensstämmer
t.ex. siffrorna för Finland inte med uppgifterna i euro i offentliggörandet av 17.4.2013.

1)
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