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Förord
Dagens yrkesutbildning lider av flera brister. Den tydligaste bristen och därmed
den främsta utmaningen för framtiden är att det saknas ett sammanhållet system
och struktur för yrkesutbildningen.
Den relativt nya utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildnings (KY)
förtjänster vitsordas av såväl näringsliv som elever. KY fungerar således bra
men har liten omfattning och behöver byggas ut kraftigt. För den gymnasiala
yrkesutbildningen verkar problemen vara flera. Det största är att de som idag
tar studenten från yrkesprogram inte har tillräckliga kvalifikationer för att vara
anställningsbara, samtidigt som det finns få formella utbildningsvägar för att
höja sin yrkeskompetens efter gymnasiet.
I ett internationellt perspektiv framstår det svenska systemet som osammanhängande, främst i jämförelse med det finska. I Finland har det offentliga tagit
ett övergripande ansvar (vilket ej är liktydigt med finansiering) för yrkesutbildningen och inrättat yrkeshögskolor och yrkesgymnasier vars utbildningar
ger anställningsbarhet. Systemet innehåller heller inga inlåsningseffekter för
eleverna utan möjligheten finns att växla mellan teoretisk och mer praktisk
högre utbildning.
Sammantaget är situationen bekymmersam då regionens yrkesutbildningssystem till stor del levererar människor som inte är kvalificerade för sitt yrke.
Detta trots att det råder arbetskraftsbrist inom flera yrken som ej kräver teoretisk högskolekompetens. Yrkeskvalifikationerna är i dag odefinierade. Det vore
därför önskvärt att detta definieras på nationell nivå så att vi får ett system för
yrkeskompetens som är gångbart inom EU, vilket skulle underlätta rörligheten
på den gemensamma marknaden även för dessa yrkeskategorier.
Regionplane- och trafikkontoret hoppas att denna rapport ska bidra till diskussionen om yrkesutbildningens utformning i Sverige och regionen. Rapporten har tagits fram av Michael Arthursson, Dag Boman, Mats Ekelund och
Andreas Olsson på Vasco Advisers AB. Projektledare på Regionplane- och
trafikkontoret har varit Peter Haglund och Hemming Lindell.
Stockholm i mars 2004

Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning
Denna rapport syftar till att beskriva utbudet av yrkesutbildning i Stockholmsregionen, hur utbudet stämmer med studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens långsiktiga behov samt styrkor och svagheter i
Stockholmsregionens yrkesutbildningssystem.
Yrkesutbildningen har under de senaste två decennierna minskat avsevärt såväl i volym som ifråga om
bredd, i Stockholmsregionen och i hela landet. Två
centrala iakttagelser i denna studie är gymnasieskolans ”teoretisering” och yrkesutbildningens allt mer
marknadslika villkor. Dessa förutsättningar kommer
sannolikt att bestå under överskådlig tid. Det finns en
uppenbar risk att yrkesutbildningen i än högre grad
kommer att fjärmas från regionala utvecklings- och
tillväxtmål.
Det utbud av yrkesutbildning som beskrivs i rapporten är främst gymnasieutbildning, kvalificerade
yrkesutbildningar (KY) samt påbyggnadsutbildningar
(PU). Även arbetsmarknadsutbildningar, hantverksutbildningar, personalutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar tas upp. I förhållande till två jämförelselän,
Uppsala och Skåne, har Stockholms län tillgång till
färre platser per miljon invånare på yrkesförberedande
program på gymnasiet samt KY-utbildningar, men ett
större antal platser inom påbyggnadsutbildningar.
Trots att KY-utbildningarna ska vara anpassade
efter arbetsmarknadens behov återfinns KY-platserna
i Stockholmsregionen till över två tredjedelar i branscher med överskott på arbetskraft. Inte heller inriktningen på PU-platserna stämmer överens med arbetsmarknadens behov.

I en analys av yrkesutbildningen i Stockholmsregionen
dras bland annat följande slutsatser:
• Det saknas en samlad struktur och tydliga ansvarsförhållanden för yrkesutbildningen
• Yrkesutbildningen sker i stor utsträckning utanför
det reguljära utbildningssystemet
• Den reguljära postgymnasiala yrkesutbildningen
kommer sannolikt att minska
• Företagsekonomiska eller liknande överväganden
hos såväl kommunala som privata utbildningsanordnare påverkar starkt utbudet av yrkesutbildning
• Incitamenten för företag och kommuner att ta ansvar
för yrkesutbildningen är svaga, liksom för elever att
välja yrkesorienterad utbildning
• Samverkan mellan olika parter behövs för att utveckla yrkesutbildningen
• Stockholmsregionens styrkor i yrkesutbildningssystemet är bland annat storleken på marknaden,
utbudet av utbildningsanordnare och av högskoleutbildning
• Stockholmsregionens svagheter är bland annat kostnadsläge, underskott av KY-utbildning och bristande
samordning av utbildningsutbudet.
I rapporten beskrivs, förutom utbudet, elevernas efterfrågan av reguljär yrkesutbildning, en analys av arbetsmarknadens behov av kvalificerad arbetskraft samt
utbildningsanordnarnas förutsättningar. En jämförelse
görs med yrkesutbildning i Finland (Helsingfors), Tyskland (München) och Storbritannien.
Rapporten har tagits fram under september–december 2003 av Vasco Advisers på uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret.
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Arbetet med rapporten
Ambitionen med denna studie är att ha ett helhetsperspektiv på yrkesutbildning, men främst analysera påbyggnadsutbildningar på gymnasieskolan, Komvux,
KY-utbildningar, kortare yrkesutbildningar inom högskolesektorn samt hantverksutbildningar. Studien har
tre huvudsakliga frågeställningar:
I. Hur ser utbudet av yrkesutbildning ut i Stockholmsregionen i dag jämfört med andra delar av Sverige
och storstadsregioner i andra länder?
II. Hur stämmer utbudet överens med till exempel studenternas efterfrågan och med arbetsmarknadens
behov?
III. Vilka styrkor och svagheter i Stockholmsregionens
yrkesutbildningssystem kan identifieras ur ett långsiktigt perspektiv?

Information har samlats in dels genom sammanställning av befintliga dokument och material tillgängligt
via Internet dels genom intervjuer. Intervjupersoner
har varit företrädare för berörda myndigheter, aktörer
på arbetsmarknaden, utbildningsanordnare, kommunala representanter och elevrepresentanter. I Finland,
Tyskland och Storbritannien har personer med kunskap om yrkesutbildningssystemet intervjuats. Totalt
har cirka 50 intervjuer genomförts.
Under arbetets gång har två avstämningsmöten genomförts med projektets styrgrupp. Ett avstämningsmöte har genomförts med det regionala kompetensrådet
och ett miniseminarium kring olika frågeställningar i
projektet har genomförts på Regionplane- och trafikkontoret.
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Det svenska yrkesutbildningssystemet
Det svenska utbildningssystemet är starkt decentraliserat. En utveckling mot decentralisering och avreglering av skolan inleddes i mitten av 1970-talet1. Från
början av 1990-talet har ett system införts där skolverksamheten ska styras av nationella mål formulerade av
riksdag och regering och där kommunerna inom ramen
för dessa mål svarar för att genomföra verksamheten.
Den nationella likvärdigheten i ett mål- och resultatorienterat skolsystem ska garanteras med tre huvudsakliga medel:
• ett specialdestinerat sektorsbidrag till primärkommuner för grundskola, gymnasieskola och kommunal utbildning för vuxna
• statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn
• statlig lärarutbildning och visst stöd för fortbildning
av skolpersonal.

Kommuner och landsting är huvudmän för gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning (Komvux).
Kommunerna har således ett omfattande ansvar för att
tillhandahålla yrkesutbildning på gymnasienivå och
för vuxna. I den kommunala vuxenutbildningen ingår
grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt
påbyggnadsutbildning.
Även den kvalificerade yrkesutbildningen är i praktiken styrd av lokala behov och initiativ, trots att den
är statligt finansierad och att det är en statlig myndighet som godkänner utbildningen. Högskolorna och
universiteten bedriver endast i mycket begränsad omfattning kortare yrkesutbildningar, däremot finns en
mängd längre yrkesutbildningar, till exempel läkare,
arkitekter eller civilingenjörer på samma lärosäten.

Det svenska utbildningssystemet.

Källa: Utgiftsområde 16, Prop 2003/04:1,
Finansdepartementet

1. Statens styrning – en egeninitierad förstudie om relationerna mellan staten, landstingen och kommunerna. Statskontoret (2003:16)
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Utanför det reguljära yrkesutbildningssystemet finns
kompletterande skolor, lärlingsutbildningar på företag, privata utbildningar som erbjuds av företag och
där studenterna betalar själva, personalutbildning, folkhögskolor och kurser för arbetslösa inom bristkompetensområden.
Det svenska yrkesutbildningssystemet skiljer sig
från systemen i andra länder så till vida att nationella
test, diplom, certifikat och riktlinjer kring kvalificeringskrav inte används i någon större utsträckning.
Möjligheterna för studenter och arbetsgivare att jämföra förvärvade kunskaper från olika utbildningar är
således begränsade. Det är också svårt att översätta
yrkesbevis förvärvade i andra länder till svenska förhållanden då det i många fall saknas en svensk motsvarighet.
Yrkesinriktade gymnasieprogram
Den svenska gymnasieskolan ger grundläggande
kunskaper för yrkes- och samhällsliv och för vidare
studier.
Den yrkesinriktade gymnasieutbildningen i Sverige
består av 14 nationella program och ett antal varianter
av dessa som erbjuds av främst friskolor. De nationella
program som finns i dagsläget är följande:
• Barn- och fritidsprogrammet
• Byggprogrammet
• Elprogrammet
• Energiprogrammet
• Estetiska programmet
• Fordonsprogrammet
• Handels- och administrationsprogrammet
• Hantverksprogrammet
• Hotell- och restaurangprogrammet
• Industriprogrammet
• Livsmedelsprogrammet
• Medieprogrammet
• Naturbruksprogrammet
• Omvårdnadsprogrammet
Utöver dessa program finns även specialutformade
program som kan vara yrkesinriktade.
Friskolor ansöker hos Skolverket om att få bedriva
utbildning och i ansökan måste de föreslagna utbildningarna relateras till något av de nationella programmen, vilket leder till att friskolornas urval av utbildningar i stort liknar de nationella programmen, men
med lokala variationer och inslag.
2. KY-myndigheten hemsida

De yrkesinriktade gymnasieutbildningarna innehåller upp till cirka 1 500 timmar (motsvarande cirka ett
läsår) praktisk utbildning, men ingen av utbildningarna
leder fram till en yrkesexamen eller yrkesbevis.
Räknat på antalet platser på de nationella programmen i kommunala och landstingsdrivna skolor under
innevarande läsår, 2003/2004, är cirka 50 procent av
platserna att hänföra till något av de 14 yrkesförberedande programmen.
Det är kommunernas skyldighet att erbjuda alla elever som avslutat grundskolan en gymnasieutbildning.
Eleverna har i princip rätt att få sitt förstahandsval tillgodosett och trenden är att allt fler kommuner strävar
efter att tillgodose elevernas önskemål om utbildning.
Denna trend pekar således på att det i allt större utsträckning kommer att vara elevernas efterfrågan som
styr utbudet av gymnasieplatser.
Kvalificerade yrkesutbildningar
Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är sedan år 2002 en
utbildningsform i det reguljära svenska yrkesutbildningssystemet. KY tillkom efter att ha bedrivits som en
försöksverksamhet åren 1996–2001. KY riktar sig till
personer som kommer direkt från gymnasiet och personer med yrkeserfarenhet men som vill utveckla sin
kompetens inom ett visst område. KY-utbildningarna
ska vara inriktade mot arbetsmarknadens behov.
KY-utbildningarna kan ge mellan 40 och 120 KYpoäng och motsvarar ett lika stort antal studieveckor.
Poängen betraktas inte som högskolepoäng. Två tredjedelar av utbildningstiden är teoretisk och en tredjedel
är tillämpning av teoretiska kunskaper på en arbetsplats. KY-utbildningarna bygger på samverkan mellan
kommuner, näringsliv, privata utbildningsanordnare
och högskola.
Intresserade utbildningsanordnare ansöker hos KYmyndigheten om att få starta en utbildning. Totalt fördelar KY-myndigheten med nuvarande mandat cirka
12 500 KY-platser i hela landet. KY-myndighetens uppgift är att besluta om vilka utbildningar som får starta
och nivån på statsbidraget. Myndigheten har även ansvar för tillsyn och administration 2.
PU-utbildningar
Påbyggnadsutbildningar är en utbildningsform för personer som vill ha vidareutbildning inom ett yrke eller som
vill skaffa sig en ny yrkeskompetens. Utbildningarnas
längd är ett halvt eller ett år. Utbildningar finns inom
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generella områden såsom ekonomi och IT men kan
också vara högt specialiserade såsom dekorgrafiker,
högre hästutbildning, skidlärare, etc. Jämfört med KYutbildningarna finns det inget krav på samband med
högskola. PU-utbildningarna är praktiskt inriktade.
Påbyggnadsutbildningarna organiseras av kommunerna men kan utföras av privata utbildningsanordnare. Kommunerna ansöker hos Skolverket om att få
bedriva riksrekryterande påbyggnadsutbildningar som
fördelar cirka 8 500 platser 3. Dessa utbildningar finansieras med en lagreglerad interkommunal ersättning.
Påbyggnadsutbildningarna finansieras av kommunerna då det riktade statsbidraget endast får användas
till utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Platskostnaden bestäms ensidigt av utbildningsanordnarkommunen och varierar mellan 30 000 och 300 000
kronor per läsår. I genomsnitt kommer två tredjedelar
av deltagarna från andra kommuner än anordnarkommunen.
Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar är utbildningar som ur
en nationell synvinkel utgör ett värdefullt komplement men som inte uppfyller kraven på fristående
gymnasieskolor. Utbildningen kan bedrivas på både
gymnasial och eftergymnasial nivå. De ska öka tillgången på yrkesutbildning inom yrken där det finns
ett uttalat nationellt behov och ska bidra till att bevara
traditionella yrkeskunskaper. Under 2002 omfattade
denna verksamhet 244 kompletterande utbildningar
med cirka 7 700 årsstudieplatser 4. Den största andelen
kompletterande utbildningar finns inom kultur, dans,
musik och hantverk 5.
Yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar
Länsarbetsnämndernas uppdrag är att förbättra matchningen på arbetsmarknaden mellan arbetsgivare och
arbetstagare. Man går in med stödutbildning när matchningen inte fungerar. Det handlar om att öka utbudet inom sektorer där det råder brist. Länsarbetsnämndernas
utbud styrs helt av arbetsmarknadens behov. Volymmässigt ska man verka på marginalen med stor flexibi-
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litet. Det rör sig enbart om kompletteringsutbildningar.
Ett kriterium är att individen har en grundkompetens
som med liten insats kan spetsas till och göra individen
anställningsbar 6.
Folkhögskolor
Folkhögskolorna riktar sig till vuxna och ger normalt
företräde för personer med kort tidigare utbildning.
Folkhögskolorna drivs huvudsakligen av folkrörelser
och andra organisationer men även av landsting/regioner och kommuner. Skolorna har stor frihet att själva
utforma sitt kursutbud utifrån konfessionell, ideologisk
eller annan grund. Totalt finns det 147 folkhögskolor
i Sverige. Yrkesinriktade utbildningar spelar dock en
begränsad roll 7.
Kortare högskoleutbildning
Från och med den 1 mars 2003 finns yrkeshögskoleexamen. Examen omfattar 80 poäng och i examensbeviset ska anges vilket yrke som avses. Hittills har cirka
1 000 platser startats, främst på mindre högskolor ute
i landet. Yrkesteknisk högskoleexamen kommer att
finnas kvar tills vidare. Omfattningen på dessa utbildningar har emellertid varit begränsad. År 2002 avlades
sammanlagt 251 yrkestekniska högskoleexamina i
landet 8.
Lärlingssystem
Sedan 1970-talet har det saknats ett generellt lärlingssystem i Sverige. Inom vissa branscher har man
emellertid etablerat egna system för vidare träning
i yrkeslivet. Branscherna anger då själva kraven för
yrkesbevis. ”Lärlingen” är anställd och får lön enligt
vad kollektivavtalet fastställer för avtalslärlingar.
Det saknas en sammanhållen statistik kring antalet
lärlingar i Sverige, men enligt en uppskattning från
Stockholms hantverksförening rör det sig om färre än
3 000 personer 9.
Personalutbildning
Omfattande vidareutbildning genomförs i näringslivet
och den offentliga sektorn. En del av denna utbildning

3. Validering med mera – fortsatt utveckling av vuxnas lärande, DS 2003:23
4. Utgiftsområde 16, Prop 2003/04:1, Finansdepartementet
5. Fristående skolor med statlig tillsyn inom olika områden, SOU 1998:1
6. Intervju Carlén, Martinsson, Länsarbetsnämnden
7. Folkbildningsrådet, www.folkbildning.se
8. Statistik HSV
9. Stockholms hantverksförening, CEDEFOP
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är företagsspecifik. En betydande del är emellertid av
generell karaktär och kompletterar därigenom det reguljära yrkesutbildningssystemet 10.

Aktuella förändringar som
påverkar yrkesutbildningen

joner kronor engångsvis under 2002 12. Pengarna har
fördelats till kommunerna efter ansökan och nyttjas
under 2002 och 2003. Regeringen har också beslutat
om att Centrum för livslångt lärande, CFL, under 2003
och 2004 ska fördela 20 miljoner kronor för att bygga
upp lokala lärcentra.

Förutsättningarna för yrkesutbildning har förändrats
de senaste åren bland annat genom permanentningen
av kvalificerad yrkesutbildning, KY. Ett antal olika
utredningar och granskningar har tagit upp frågor som
berör yrkesutbildningen. I några fall är inriktningen
fastslagen, i andra fall bedrivs försöksverksamhet.

Förslag om eftergymnasial yrkesutbildning
Gymnasiekommittén föreslog i sitt betänkande (SOU
2002:120) bland annat att ett reguljärt system av eftergymnasial yrkesutbildning med olika specialiseringsgrad och längd bör övervägas.

Ändringar av Komvux – PU försvinner?

Försöksverksamhet med lärlingsutbildningar
Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2004 att
3,8 miljoner kronor anvisas för att möjliggöra försök
med eftergymnasiala lärlingsutbildningar inom hantverksområdet.

Finansiering av kommunal
vuxenutbildning förändras 11
Riksdagen har beslutat om ett särskilt riktat statsbidrag
till utbildning av vuxna för åren 2003–2005. Regeringen
har för 2003 beräknat pengar för cirka 46 500 platser
till kommunerna inom ramen för detta statsbidrag. Det
riktade statsbidraget ska från och med 2006 inordnas i
det generella bidraget till kommunerna.
I maj 2003 publicerade Utbildningsdepartementet
skrivelsen ”Validering med mera – fortsatt utveckling
av vuxnas lärande” (Ds 2003:23). Skrivelsens förslag
syftar till att öka flexibiliteten och tillgängligheten i
vuxenutbildningen. I skrivelsen föreslås bland annat
att vissa påbyggnadsutbildningar som är av ett särskilt nationellt intresse bör övergå till eftergymnasial
utbildning med statlig finansiering inom ramen för
kvalificerad yrkesutbildning (KY).
Ett konkret förslag för finansieringen enligt ovan
kan väntas i en särskild proposition 2004. I Ds 2003:
23 föreslås att medel för påbyggnadsutbildningar bör
överföras från kommunerna till staten vid utgången av
2004. KY-myndigheten bör under åren 2005–2007 tilldelas en särskild ekonomisk ram som motsvarar detta
belopp. Inom denna ram prövas nya ansökningar om
statsbidrag som utvecklats från PU med rätt till interkommunal ersättning.
Infrastruktursatsning
För att stärka kommunernas arbete med att utveckla
infrastrukturen för vuxnas lärande avsattes 350 mil-

Försöksverksamheter med mera

Försöksverksamhet med bristyrkesutbildning
En försöksverksamhet med bristyrkesutbildning för anställda pågår mellan den 1 juli 2003 och den 31 december 2005. Försöksverksamheten kommer att bedrivas
inom ramen för arbetsmarknadsutbildning.
Myndighetssamarbete kring kompetensförsörjning
Regeringen har givit nio myndigheter i uppdrag att
utarbeta en gemensam plan för kompetensförsörjning
inom vård och omsorg för äldre och funktionshindrade.
Senast den 31 maj 2004 ska planen redovisas.
Förstärkt yrkesutbildning i gymnasieskolan?
I regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbete i förskola, skola och vuxenutbildning föreslås bland annat
att yrkesutbildningen i gymnasieskolan ska stärkas13.
Samverkan mellan utbildning och arbetsliv bör förstärkas genom att dagens APU – arbetsplatsförlagd utbildning – utvecklas till ett mer organiserat lärande i arbetslivet (LiA). En yrkesutbildningsdelegation inrättas
bland annat för att starta ett praktiskt utvecklingsarbete
mellan lärare i gymnasieskolan och yrkesverksamma
i arbetslivet.

10. Globala företagsuniversitet – motorer i den regionala utvecklingen. PM 5:2002, RTK
11. Utgiftsområde 16, Prop 2003/04:1, Finansdepartementet
12. Utgiftsområde 16, Prop 2003/04:1, Finansdepartementet
13. Regeringskansliet, www.regeringen.se
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Utbudet av yrkesutbildning
i Stockholmsregionen
Detta avsnitt innehåller en beskrivning av utbudet
av yrkesutbildning i Stockholmsregionen med fokus
på gymnasieskolan, KY-utbildningar och PU-utbildningar. Avsnittet innehåller även kortare beskrivningar
av utbudet av arbetsmarknadsutbildningar, hantverksutbildningar och personalutbildningar. På dessa områden finns dock inte samma statistiska underlag.

Jämförelse i ett
nationellt perspektiv

Det svenska yrkesutbildningssystemet är som tidigare
konstaterats starkt decentraliserat. För att undersöka
om den starka decentraliseringen givit upphov till skillnader i yrkesutbildningsutbudet mellan olika län har vi
Antal platser per miljon invånare.
Källa: SCB, Högskoleverket, AMS

*Ovanstående bild inkluderar inte fristående gymnasieutbildningar.

genomfört en nationell jämförelse av de reguljära yrkesutbildningarna som det finns en samlad statistik för:
Yrkesförberedande gymnasieprogram, påbyggnadsutbildningar, kvalificerad yrkesutbildning samt kortare yrkesinriktade högskoleutbildningar (YTH och
YH). Som jämförelselän har Skåne och Uppsala valts.
Skåne på grund av sin relativt komplexa utbildningsstruktur och utbytet över Öresund och Uppsala på
grund av närheten till Stockholm och den ekonomiska
region som därmed bildas.
Påbyggnadsutbildningar
I förhållande till jämförelselänen har Stockholms län
fler platser inom påbyggnadsutbildningar. Även i förhållande till det totala antalet nationella platser, under
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1 000 per miljon invånare, är antalet platser högt. En
hypotes är att de kommuner i Stockholms län som har
PU-utbildningar har bättre möjligheter att attrahera
studerande från andra kommuner än kommuner i jämförelselänen.

Kvalificerad yrkesutbildning
Stockholms län uppvisar färre KY-platser per miljon
invånare än i Uppsala och Skåne län. I proportion
till sin befolkningsandel i landet har Stockholms län
endast 50–60 procent av det förväntade antalet. Inget
tyder emellertid på att detta skulle bero på att ansökningar om att starta KY-utbildningar i Stockholms län
missgynnas av KY-myndigheten. Ansökningar från
Stockholms län har fått bifall i 36 procent av fallen
jämfört med 40 procent i riket.14 Orsaken till skillnaden
förefaller därför ligga i ett lägre intresse bland utbildningsanordnare i länet att starta KY-utbildning.
Antalet ansökningar från kommuner för att bedriva
KY-utbildningar är mindre från Stockholms län, jämfört med övriga delar av landet. I riket som helhet är
55 procent av KY-anordnarna kommuner i samverkan
med näringslivet. I Stockholms län är endast 29 procent av utbildningsanordnare kommuner. Istället dominerar de privata anordnarna med 69 procent av alla
utbildningar mot omkring en tredjedel i riket.15
Kortare yrkesutbildning på högskolenivå
Inget av de jämförda länen har ett betydande utbud av
kortare yrkesutbildningar på högskolenivå. Den nya
yrkeshögskoleexamen har främst intresserat mindre
högskolor ute i landet.16 I Stockholms län finns dock
ett stort antal längre yrkesinriktade högskoleutbildningar för till exempel läkare, lärare, sjuksköterskor
med flera.
Yrkesinriktade program på gymnasiet
Stockholms län har betydligt lägre andel på yrkesförberedande program i den kommunala gymnasieutbildningen än Skåne och Uppsala län. En jämförelse
av antalet förstahandssökande per utbildningsplats

indikerar att skillnaderna i utbud speglar skillnader i
intresse för yrkesförberedande gymnasieprogram i de
olika länen.

Gymnasieskolan
inklusive friskolor

Enligt Statistiska centralbyrån fanns det höstterminen
2003 totalt 17 735 gymnasieplatser i årskurs 1 i de kommunala och landstingsdrivna skolorna i Stockholms län.
Av dessa är 8 412 platser högskoleförberedande (naturvetenskap och samhällsvetenskap) och 3 109 platser på
de specialutformade programmen och teknikprogrammet. Återstår gör då 6 214 platser som fördelar sig på de
14 nationella yrkesförberedande programmen.17
Samtliga 14 yrkesförberedande nationella program
finns representerade på de kommunala och landstingsdrivna skolorna i Stockholms län. Därutöver tillkommer de yrkesförberedande program som friskolorna
erbjuder. Gymnasieplatserna i årskurs 1 på de kommunala och landstingsdrivna skolorna fördelar sig enligt
följande diagram som visar varje programs bidrag till
totalutbudet.
Det finns i dagsläget ingen heltäckande statistik att
tillgå över utbudet av utbildningar på friskolorna och
de uppgifter vi redovisar i denna rapport härstammar
från en rundringning som gjordes under november
och december 2003. Vid rundringningen har vi utgått
från en lista med 86 gymnasiala friskolor som finns
tillgänglig via Skolverkets hemsida. Det finns en viss
osäkerhet i siffrorna på grund av att någon enstaka
skola inte gått att nå eller att efterfrågade uppgifter
inte kunnat levereras. Det kan ibland vara svårt att
bedöma om utbildningarna ska klassas som teoretiska
eller yrkesförberedande.
Enligt de uppgifter vi samlat in och sammanställt
erbjuder friskolorna minst 2 742 platser på program
som kan sägas vara yrkesförberedande i årskurs 1
under höstterminen 2003. För att kunna göra en jämförelse med de kommunala skolornas utbud har vi gjort
en indelning enligt de nationella programmen så långt

14. Att bedriva KY i Stockholmsregionen – problem och möjligheter. Tomas Stavbom, 2003
15. KY-myndigheten och Vasco Advisers analys, Insatser för kompetens och FoU i Stockholmsregionen – 2003
Program och förslag 3: 2003. RTK.
16. Intervju Bolin, KY-myndigheten
17. Statistik SCB
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Gymnasieplatser årskurs 1*, Stockholms län, kommunala och landstingsdrivna skolor.
Källa: SCB, 2003

Gymnasieplatser årskurs 1*, Stockholms län, friskolor.
Källa: Vasco Advisers analys

*Yrkesförberedande utbildning

det är möjligt. Det bör dock tilläggas att innehållet i
en friskoleutbildning inte behöver vara identiskt med
ett nationellt program och att vår indelning är gjord av
presentations- och jämförelseskäl.18
Gymnasieplatserna i årskurs 1 på friskolorna i Stockholms län fördelar sig enligt följande diagram som
visar varje programs bidrag till totalutbudet. De utbildningar som vi ansett vara alltför olika de nationella
programmen är placerade i posten ”övrigt”.
18. Vasco Advisers analys
19. Vasco Advisers analys

Vid en jämförelse av platsfördelningen mellan de
kommunala skolorna och friskolorna är det lätt att
identifiera några markanta skillnader:19
• Medieprogrammet svarar för mer än 31 procent av
friskoleplatserna, men endast drygt 10 procent av de
kommunala platserna.
• Hantverksprogrammet är underrepresenterat på friskolorna; Knappt 1 procent av platserna att jämföra
med knappt 6 procent av de kommunala platserna.
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Yrkesutbildningsplatser Stockholms län, årskurs 1 gymnasiet.

• Hotell- och restaurangprogrammet är kraftigt underrepresenterat på friskolorna; Cirka 0,5 procent av
platserna att jämföra med drygt 14 procent av de
kommunala platserna.
• Handel och administration svarar för mer än 15 procent av de kommunala platserna, men endast knappt
6 procent av friskoleplatserna.
• Det estetiska programmet svarar för mer än 18 procent av friskoleplatserna, men endast knappt 11 procent av de kommunala platserna.
• Byggprogrammet är underrepresenterat på friskolorna; Drygt 1 procent av platserna att jämföra med
knappt 8 procent av de kommunala platserna.
• Omvårdnadsprogrammet svarar för mer än 9 procent
av friskoleplatserna, men endast drygt 4 procent av
de kommunala platserna.
Utbud av KY-platser och utannonserade platser.

Källa: Länsarbetsnämnden och KY-myndigheten. 2003.

Dessutom noteras att friskolornas 255 platser på
omvårdnadsprogrammet motsvarar 48 procent av det
totala utbudet av omvårdnadsplatser och att de 866
medieprogramplatserna inom ramen för friskolornas
verksamhet svarar för 58 procent av det totala utbudet
av medieprogramsplatser.20
I övrigt kan platsfördelningen sägas vara likartad
mellan de kommunala och landstingsdrivna skolorna
och friskolorna.
Det totala antalet yrkesutbildningsplatser på gymnasienivå i årskurs 1 uppgår således till 8 956. Cirka 70
procent av dessa svarar de kommunala skolorna för och
resterande 30 procent erbjuds av friskolorna i länet.

KY-utbildningar
i Stockholmsregionen

I Stockholms län fanns enligt KY-myndigheten 1 414
KY-platser i pågående utbildning år 2003. Detta är som
tidigare konstaterats en lägre siffra än genomsnittet för
landet räknat per invånare. Antalet nya utbildningar
som beviljades medel för start 2003 var 14 mot 140
totalt i riket.21 Det tyder på att nytillväxten av utbildningsplatser i Stockholms län är för låg för att sluta
gapet mot riksgenomsnittet.
KY-platser och arbetsmarknadens behov
En förnyelse av antalet utbildningsplatser är önskvärd
för att förbättra matchningen mot arbetsmarknadens
behov. En jämförelse mellan antalet KY-platser inom
olika branscher och Länsarbetsnämndens statistik över
branscher med överskott, balans och brist visar att KYutbudet till två tredjedelar finns inom branscher med
överskott. Mindre än en fjärdedel finns inom bristbranscher. Detta kan ställas mot att KY-utbildningarna ska
vara anpassade efter arbetsmarknadens behov.
En förklaring kan vara att anslag för KY-platser beviljas för en tidsperiod på 3–5 år varför utbudet ofta är
anpassat till arbetsmarknadsbehov under tidigare år.
Många av KY-platserna i Stockholms län är inriktade
på IT-branschen.
KY-myndigheten saknar i dagsläget resurser för att
utvärdera den lokala arbetsmarknadens behov i olika
län och måste förlita sig på utbildningsanordnarnas
bedömningar. Då utbildningsanordnarna har incitament att anordna utbildningar inom områden där det
finns efterfrågan från studenterna behöver detta i sig

20. Vasco Advisers analys
21. Att bedriva KY i Stockholmsregionen – problem och möjligheter. Tomas Stavbom, 2003
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inte vara ett problem. Den bristande matchningen kan
mycket väl ses som ett resultat av generella svårigheter
att göra prognoser om framtida arbetsmarknadsbehov.
De flesta KY-utbildningarna var sannolikt väl anpassade till arbetsmarknadens behov vid det tillfälle när
de beviljades anslag.22
Det stora utbudet av KY-utbildningar inom branscher med överskott på arbetskraft bör också nyanseras. LANs statistik är övergripande och det finns
nischyrken inom en bransch som avviker från genomsnittet. Enligt en enkät utförd av SCB hade 81 procent
av dem som gått ut KY-utbildning 2001 arbete 2002
och 16 procent hade gått vidare i studier. 66 procent
av dem som arbetade hade arbete inom målyrket för
KY-utbildningen.23
Samspel med andra aktörer
Utbildningsanordnarna i Stockholms län upplever att
det ibland varit svårt att anordna praktikplatser åt sina
studenter. Kunskapen om KY-utbildningen är ofta
låg ute på företagen. De som haft dåliga erfarenheter av praktikanter kan till en början vara motvilliga.
Möjligheten att i framtiden rekrytera personal är dock
en drivkraft för att medverka i en KY-utbildning. På
mindre orter kan kunskaper och erfarenheter av lokala
KY-anordnare vara en dörröppnare.
För att anordna en KY-utbildning krävs att utbildningen har en representant från högskolan med i ledningsgruppen. Detta ställer krav på ingångar i högskolor och universitet. Intresset för, och kunskaperna
om, KY-utbildningar upplevs emellertid som lågt på
högskolor och universitet i Stockholms län. En förbättrad samverkan är önskad och skulle sannolikt minska
barriärerna för att starta KY-utbildningar i länet.24

Produktivitet

Ett mått på den inre effektiviteten eller produktiviteten
i yrkesutbildningssystemet är hur många av eleverna
som de facto tar sig igenom systemet och får ett slutbetyg eller examensbevis. Vi har dock inte kunnat
hitta sammanställd statistik som visar produktiviteten
på PU-utbildningar, arbetsmarknadsutbildningar eller
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hantverksutbildningar, utan redovisar endast statistik
för de yrkesinriktade gymnasieprogrammen och KYutbildningarna.
Yrkesinriktade gymnasieprogram
I tabellen nedan redovisar vi Skolverkets25 statistik över
hur stor andel av eleverna som saknar slutbetyg från de
nationella yrkesinriktade programmen i kommunala
och landstingsdrivna skolor. Siffrorna gäller riket och
är inte redovisade för Stockholms län. Siffrorna gäller
vidare, när ej annat anges, årskullen född 1980.
Andel kvinnor
utan slutbetyg

Andel män
utan slutbetyg

Barn- och fritidsprogrammet

25 %

36 %

Byggprogrammet

44 %

29 %

Elprogrammet

35 %

25 %

Energiprogrammet

50 %

30 %

Estetiska programmet

25 %

32 %

Fordonsprogrammet*

47 %

30 %

Handels- o. adm.
programmet

28 %

36 %

Hantverksprogrammet

19 %

32 %

Hotell- o. Restaurang
programmet**

23 %

23 %

Industriprogrammet

30 %

37 %

Livsmedelsprogrammet

27 %

34 %

Medieprogrammet

18 %

18 %

Naturbruksprogrammet**

27 %

27 %

Omvårdnads
programmet**

29 %

29 %

Program

* Siffrorna gäller för årskullen född 1978
** Siffror har ej redovisats för män och kvinnor separat

KY
Enligt den KY-studerandeenkät som genomförs av SCB
och publiceras av KY-myndigheten26, uppvisar KY-utbildningarna generellt sett en väldigt hög andel studenter som slutfört sin utbildning och fått ett examensbevis. Det finns ingen statistik tillgänglig för Stockholms
län separat, utan siffrorna som redovisas anger nivån

22. Intervju Bolin, KY-myndigheten
23. Årsredovisning 2002, KY-myndigheten 2003
24. Att bedriva KY i Stockholmsregionen – problem och möjligheter. Tomas Stavbom, 2003
25. Skolverket, rapport 223 – Efter skolan, 2002
26. KY-myndigheten, Studerandeenkät för 2001
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i riket för studenter. Vidare visar följande tabellen endast siffror på branschnivå och inte på utbildningsnivå.
Enkätundersökningen genomfördes under 2002 och
avser studenter 6 månader efter avslutad utbildning.
Bransch

Andel med examensbevis

Bygg

84 %

Ekonomi inkl. försäkring

93 %

IT inkl. multimedia

92 %

Jord, skog, trädgård

85 %

Livsmedel

92 %

Miljö

92 %

Tillverkning

91 %

Transport inkl. sjöfart

94 %

Träindustri

94 %

Turism inkl. restaurang

92 %

Vård

94 %

Övriga branscher

85 %

Totalt

91 %

PU, LAN och
hantverksutbildningar

Påbyggnadsutbildningar (PU) motsvarar i nivå det fjärde
året på gymnasiet som tidigare fanns. Utbildningarna
erbjuds av vuxenutbildningen och privata anordnare i
kommuner med stark Komvuxtradition. Utbildningarna
startas på grund av en bedömd efterfrågan där kommunen gör en behovsanalys och Skolverket godkänner
utbildningens platsantal och inriktning.
Enligt SCB uppgår antalet planerade PU-platser i
Stockholms län till 2 067 fördelade på en rad branscher.
Diagrammet nedan visar hur antalet planerade PUplatser under 2003 är fördelade.27
Som cirkeldiagrammet visar finns de flesta platserna
inom områdena teknik och data, hälso- och sjukvård,
bygg och anläggning, grafiskt arbete samt service, restaurang och säkerhetsarbeten. PU-platser saknas däremot helt och hållet inom branscherna undervisning och
barnomsorg samt operatörs- och monteringsarbete.
En jämförelse med de yrkesgrupper som Länsarbetsnämnden pekar ut som bristyrken i sin prognos för de

kommande åren ger vid handen att PU-utbudet inte
stämmer överens med arbetsmarknadens behov. Det
finns ett stort överskott i Stockholmsregionen på personer med teknik- och datakompetens och detsamma
gäller grafisk kompetens samt kultur- och mediaarbetare. Däremot finns det en stor brist på kompetens inom
undervisning och barnomsorg, tillverknings- och reparationsarbeten samt operatörs- och monteringsarbete.28
Utbud av yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar
De yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar som
Länsarbetsnämnden och Arbetsförmedlingen erbjuder
kan sägas vara av kortare och kompletterande karaktär
och inte kompletta yrkesutbildningar där eleven lär sig
ett yrke från grunden. Utbildningarna startas när ett
kortsiktigt behov på arbetsmarknaden har identifierats.
Arbetslösa personer med rätt profil och bakgrund ges
då möjlighet att stärka sin kompetens för att lättare
komma ut på arbetsmarknaden. Exempel på yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningar kan vara bussförare
eller svetsare med en speciell inriktning.
Det finns ingen statistik som visar hur utbildningarna fördelar sig på olika branscher, men enligt Länsarbetsnämnden fick 2 100 personer möjlighet att gå en
arbetsmarknadsutbildning under de 10 första månaderna
år 2003. Vidare visar statistiken att 70 procent av dessa
personer kommit ut på arbetsmarknaden inom tre månader efter avslutad utbildning. Samma siffror för helåret
2002 var 1 900 personer respektive 62 procent.
Omfattningen av arbetsmarknadsutbildningarna
varierar av naturliga skäl kraftigt över en konjunkturcykel. Enligt intervjuerna är dock den långsiktiga
trenden att arbetsmarknadsutbildningarna minskar i
omfattning. Från företaget Lernias 29 sida uppskattas
att yrkesutbildningen inom arbetsmarknadsutbildningens hägn endast är en fjärdedel av vad den var
1990. Från kommuner, företagsföreträdare och utbildningsanordnare riktas samfälld kritik mot att arbetsmarknadsutbildning är mycket ryckig. Det framförs
även att denna utbildningsform är kraftigt invävd i
komplicerade regelverk som hindrar att den kan bli ett
kraftfullt instrument i de regionala kompetensförsörjningsstrategierna.

27. Röda boken 2003/2004 Planerade studievägar i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt påbyggnadsutbildningar i Komvux,
läsåret 2003/2004, SCB
28. Arbetsmarknad Stockholm 2003, Länsarbetsnämnden
29. Lernia är ett statligt bolag och en av Sveriges största utbildningsanordnare. Lernia bedriver största delen av sina utbildningar på uppdrag av länsarbetsnämnder, arbetsförmedlingar och kommuner
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PU-platser i Stockholms län.

Källa: SCB 2002

Utbud av hantverksutbildningar
I Sverige finns det ett antal olika utbildningsvägar att
gå för att bli hantverkare och få ett hantverksyrke.
Det finns cirka 300 hantverksyrken i Sverige, men
nationellt definierade utbildningsvägar saknas i stor
utsträckning vilket leder till att det är svårt att få överblick över hantverksutbildningen i Stockholm och
övriga landet.30
Runtom i landet finns det skolor med riksintag
med inriktning på olika hantverksyrken, till exempel
urmakare, guldsmed eller sadelmakare. Det finns även
folkhögskolor som ger hantverksinriktade yrkesutbildningar.
En annan väg att gå för den som vill lära ett hantverksyrke är att gå som lärling under ett antal år och därefter avlägga gesällprov. Gesällprov kan idag avläggas
inom cirka 80 olika yrken med olika kompetenskrav.
För att kunna få ett gesällbrev krävs cirka 4 500 timmars praktik, vilket kan jämföras med praktikinnehållet i de yrkesförberedande gymnasieprogrammen som
innehåller cirka 1 300–1 500 timmar.31

I Stockholm pågår också för tillfället det EU-finansierade projektet Handkraft som vänder sig till personer över 20 år som söker en hantverksutbildning.
Utbildningen är öppen för ett 100-tal olika praktiska
yrken, alltifrån konditorer och modister till plåtslagare
och målare. Antalet deltagare är drygt 100 och utbildningslängden är cirka 2 år.32
Det finns ingen samlad statistik för hantverksutbildning att tillgå, men enligt Stockholms Hantverksförening som gjort ett försök att sammanställa uppgifter
om hantverksutbildningar, finns det totalt cirka 3 000
utbildningsplatser i landet.

Företagsintern utbildning

Enligt SCB:s statistik deltog cirka 2,7 miljoner svenskar i någon form av personalutbildning år 2001. Det
totala antalet personalutbildningsdagar i Sverige uppgick till 26,9 miljoner och kostnaderna för personalutbildningar var 73,4 miljarder kronor.33 Om personalutbildningarna sätts i relation till utbildningsinsatser

30. Stockholms Hantverksförening, www.stockholmshantverksforening.se
31. Stockholms Hantverksförening, www.stockholmshantverksforening.se
32. Stockholms Hantverksförening, www.stockholmshantverksforening.se
33. Statistik SCB 2002
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inom det reguljära utbildningssystemet framgår det
att personalutbildningen är omfattande. Omräknat i
heltidsstudieplatser på högskola motsvarar personalutbildningarna 134 550 platser. Detta kan jämföras
med antalet heltidsstuderande på högskola som 2001
uppgick till 268 061.34
Någon statistik som beskriver antalet personalutbildningsdagar i Stockholms län känner vi inte till.
Det är dock rimligt att anta att personalutbildning förekommer i större utsträckning i Stockholms län än genomsnittslänet. För det första är sysselsättningsgraden
högre. För det andra är andelen SACO-medlemmar fler
och det är en grupp som har fler personalutbildningsdagar än andra grupper. Stockholms län kan därför antas
ha över 27 000 heltidsplatser på årsbasis i personalutbildning.
Exempel på personalutbildning
I kategorin personalutbildningar ryms en lång rad olika
utbildningsaktiviteter. Det är sannolikt att arbetsgivarna under rubriken personalutbildning beskrivit allt
ifrån grund- och vidareutbildning för speciella yrkesområden till kick-off och teambuilding.
Nedan följer några exempel på företagsorganiserad
utbildning.
Maskinförarutbildning är ett svårt område eftersom
maskinparken kostar mycket pengar. Ett problem ur
branschens perspektiv är att kommunerna anser att
det är dyrt att betala för maskinförarutbildning på gymnasienivå. Det finns idag tre sätt att få så kallad utbildningsbok för att bli maskinförare:
1. Gymnasieskolans treåriga bygglinje. Idag finns endast två kommuner i Stockholms län där det finns
sådan utbildning, Upplands-Bro och Haninge.
2. Gå utbildning som förmedlas via arbetsförmedlingen. Ett problem uppges vara att arbetsförmedlingen
inte alltid prioriterar intresse och lämplighet, utan
ser till de personer som varit arbetslösa längst.
3. Företagsutbildning på 10–12 veckor. Det finns en
överenskommelse om branschutbildning mellan
byggnadsindustrin, maskinentreprenörerna, Byggnads och SEKO. Denna företagsutbildning står idag
för en större andel än gymnasieutbildningen.

Enligt företrädare för branschen är företagens utbildningsinsatser nödvändiga för att branschen ska
fungera 35.
Ett annat exempel är Väktarskolan.36 Bevakningsbranschens företag och fack har tillsammans bildat Väktarskolan. Väktarskolans huvudsakliga uppgift är att
tillgodose de anslutna företagens behov av grund- och
vidareutbildning för anställda väktare. Utbildningarna
hålls över hela landet – kursutbud och utbildningsorter
styrs av branschens behov. Skolan ska ge alla väktare
en modern och kvalificerad yrkesutbildning.
Verksamheten finansieras genom avgifter från anslutna företag samt kursavgifter. För att få delta i en
utbildning anordnad av Väktarskolan krävs en anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag.
Utöver detta arrangerar bevakningsföretagen en
mängd interna utbildningar. Bland annat utbildas
storkundsansvariga gruppledare, som är väktare med
ansvar för avtalsfrågor, rekrytering och den dagliga
säkerheten hos bevakningsbranschens större kunder.37
Globala företagsuniversitet
I en studie som genomfördes på uppdrag av Regionplane- och trafikkontoret 2002 kartlades och beskrevs
så kallade globala företagsuniversitet i Stockholmsregionens yttre kärnor. Med företagsuniversitet avsågs
ett ”strategiskt paraply för utveckling och utbildning
av medarbetare, kunder och leverantörer för att klara
verksamhetens övergripande strategi”.
Av 70 granskade globala företag i länets regionkärnor bedömde 20 att de bedrev en omfattande utbildningsverksamhet. Bland dem som inte bedrev
företagsuniversitet var några för små för att bedriva
egen utbildningsverksamhet, några köpte all utbildning efter behov och andra skickade sina anställda till
utbildning på huvudkontor som låg utomlands.
Av de sexton företagsuniversitet som granskades
specifikt koncentrerade sig drygt hälften av företagen
på att enbart utbilda sina egna anställda. De övriga
företagen erbjöd även utbildning till kunder och leverantörer. I det senare fallet handlade det ofta om att
utbilda i användning av egna produkter och tjänster,
men också om mer generella teknikutbildningar.

34. Statistik HSV 2003
34. Intervju Jansson, Maskinentreprenörerna öst
36. Väktarskolan, http://skolor.tya.se/vaktarskolan/vaktarskolan_index.htm
37. Securitas, http://www.securitas.se
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Utbildningar som riktar sig till den egna personalen
syftar i viss utsträckning till att få personalen att förstå
företagets kultur och värderingar. Huvudsakligen går
dock utbildningarna ut på att förse personalen med rätt
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kompetens. Den största delen av dessa utbildningar syftar till ökad kompetens inom teknik, ekonomi medan
utbildningar inom ledarskap, personlig utveckling,
värderingar, etc utgör en mindre del.38

38. Globala företagsuniversitet – motorer i den regionala utvecklingen. PM 5:2002, RTK
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Efterfrågan och behov
av yrkesutbildning
Elevernas efterfrågan

SCB sammanställer årligen statistik över sökande-

trycket på de nationella programmen i gymnasieskolan
på såväl riks- som länsnivå. Statistiken innefattar dock
inte friskolorna som oftast har egna intagningsrutiner
och inte är anslutna till centrala inrapporteringssystem. Vi har således inte haft tillgång till uppgifter om
sökandetrycket till friskolorna i Stockholms län utan
redovisar i tabellen nedan sökandetrycket till de nationella programmen i Stockholms län inför höstterminen
2003.39
Energiprogrammet med sina 2,38 förstahandssökande per plats är det program med högst sökandetryck. I absoluta antal platser räknat är programmet
dock det minsta i Stockholms län, vilket möjligen gör

att sökandetalet drivs upp något. Utöver energiprogrammet är det endast hantverks-, fordons-, byggsamt elprogrammet som har ett sökandetryck över 1,0,
dvs. fler förstahandssökande än tillgängliga platser.
Vid jämförelse med rikssiffran ser man att energi- och
el-programmen uppvisar markant högre sökandetal i
Stockholms län än i riket.
Estetiska programmet och naturbruksprogrammet
är de två utbildningsvägar som uppvisar nästintill
jämvikt mellan utbud och efterfrågan. Även när det
gäller medieprogrammet kan det sägas vara balans i
sökandetalet.
Livsmedelsprogrammet med sina 0,47 förstahandssökande per plats är det program med lägst sökandetryck. Även industri-, omvårdnads-, handel & adminis-

Platser
Stockholms län

Sökande
Stockholms län

Sökande/plats
Stockholms län

Sökande/plats
riket

Barn- och fritidsprogrammet

420

344

0,82

0,89

Byggprogrammet

492

633

1,29

1,46

Elprogrammet

699

818

1,17

0,97

Energiprogrammet

16

38

2,38

0,99

Estetiska programmet

677

669

0,99

1,07

Fordonsprogrammet

437

622

1,42

1,36

Handels- o. adm. programmet

966

784

0,81

0,84

Hantverksprogrammet

358

550

1,54

1,74

Hotell- o. restaurangprogrammet

877

820

0,94

1,07

Industriprogrammet

22

15

0,68

0,59

Livsmedelsprogrammet

90

42

0,47

0,73

Medieprogrammet

632

606

0,96

1,03

Naturbruksprogrammet

256

252

0,98

1,04

Program

Omvårdnadsprogrammet

272

217

0,80

0,76

Totalt

6214

6410

1,03

1,04

39. Statistik SCB, 2003
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trations- samt barn- och fritidsprogrammen uppvisar
låga sökandetal och klarar inte att fylla platserna med
förstahandssökande.
Att ett program uppvisar ett lågt sökandetal behöver
inte innebära att platser står tomma, eftersom ovanstående statistik endast visar förstahandssökande vilket
innebär att platserna kan fyllas med elever som sökt
andra utbildningsprogram i första hand. Sökandetalet
ger dock en fingervisning om programmets attraktivitet ur elevernas perspektiv.
Mycket talar för att elevens personliga intresse är det
som styr valet av utbildning i störst utsträckning men
att arbetsmarknadens behov är en viktig faktor som påverkar detta intresse. Sökandetrycket till program som
bygg- och fordons- samt hantverksprogrammet talar för
detta, då detta är yrkesgrupper som Länsarbetsnämnden
pekar ut som bristyrken i sin prognos för de kommande
åren.40
I de fall där ett gymnasieprogram erbjuds på mer än
en skola, är skolans marknadsföringsförmåga gentemot
högstadieeleverna avgörande för att attrahera dem.
Faktorer som enligt gymnasieeleverna själva var av
betydelse vid valet till de yrkesförberedande programmen var framför allt skolans relationer till näringslivet
samt skolans rykte eller status.41
En trend i hela riket är att allt fler kommuner ansluter
sig till ”förstahandsvalet”, dvs. erbjuder alla blivande
gymnasieelever möjligheten att komma in på sitt förstahandsval. Detta leder då till att gymnasieutbudet
blir helt och hållet efterfrågestyrt. Ett antal kommuner
har genomfört försök med detta och resultaten har varit
varierande. Stockholms stad kommer att erbjuda möjligheten från och med läsåret 2004/2005.
Efterfrågan på KY-utbildning
Några siffror som visar på sökandetrycket per KY-plats
finns inte för Stockholms län separat. Intervjuer med
utbildningsanordnare som genomförts i länet pekar
dock på att sökandetrycket är högt.42 Denna bild överensstämmer med nationell statistik. År 2002 uppgick
det genomsnittliga antalet sökande per plats till 2,7 personer på samtliga KY-platser i landet. Mot bakgrund
av att KY-utbildningen inte är allmänt känd43 är detta
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att betrakta som höga siffror och antyder att KY som
utbildningsform skulle kunna utvecklas och utökas.
Efterfrågan på PU-utbildning
Siffror som visar på sökandetrycket till PU-utbildningar
i Stockholms län eller riket saknas. Det är kommunerna,
oftast Komvux, som sköter antagningarna till PU-utbildningarna och någon sökandestatistik förefaller inte
föras regelmässigt, visar våra stickprov. Vi har kontaktat fem kommuner i Stockholms län: Haninge, Järfälla,
Nacka, Stockholm och Tyresö som tillsammans står
för mer 75 procent av PU-utbudet i Stockholms län.
Stickproven visar att det är en stor variation i antalet
sökande på de olika utbildningarna från år till år och
det är svårt att se några mönster.
I Järfälla och Nacka finns det utbildningar med upp
till tre sökande per plats, medan andra kommuner anger att de har svårt att fylla PU-platserna. Ett mönster
som dock går att se är att det blir ett lägre sökandetryck
till PU-utbildningar när KY-utbildningar med liknande
innehåll startas.

Sammanfattande bild
av arbetsmarknadens behov

Behovet av yrkesutbildad personal kan beskrivas som
mycket stort både i Stockholmsregionen och i andra
delar av landet. Utmärkande för Stockholmsregionen
är en förhållandevis låg arbetslöshet och en hög sysselsättningsnivå. Stockholm har den högsta utbildningsnivån i riket. Näringslivet kännetecknas av en hög andel kunskapsintensiva tjänstenäringar. Befolkningen
har också en gynnsam åldersstruktur. Trots detta råder
det obalans på arbetsmarknaden. Drygt hälften av alla
företag upplever att det är svårt att rekrytera. Trots
detta lyckas de flesta lösa sin rekrytering.44
Länsarbetsnämndens prognos fram till 2015 pekar på
allt större strukturella problem att klara personal- och
kompetensförsörjning. Även om Stockholmsregionen
har en mer gynnsam situation än övriga landet så har
AMS beräknat att det på riksnivå kommer att saknas
drygt 300 000 personer på landets arbetsmarknad
2015.45 Det finns undersökningar som pekar på att så

40. Arbetsmarknad Stockholm 2003, Länsarbetsnämnden
41. Intervju Olofsson, SVEA
42. Intervju Stavbom, Länsstyrelsen
43. Intervju Bolin, KY-myndigheten
44. Prognos Stockholms arbetsmarknad 2003/2004, Länsarbetsnämnden
45. Utblick mot år 2015. Befolkningsutvecklingens påverkan på arbetsmarknaden i Stockholms län. Länsarbetsnämnden
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många som 90 000 företag kan komma att försvinna
om ingen är beredd att ta över efter 40-talisternas åldersavgång.46 Mer än var femte småföretagare anger i
Småföretagarbarometern att bristen på arbetskraft är
det enskilt största tillväxthindret.47 Nära 30 000 småföretagare behöver rekrytera en eller flera medarbetare med eftergymnasial yrkesutbildning de närmaste
3 åren.48 Tydligt är också att jobb som inte kräver en
speciell yrkesutbildning blir allt färre.49
I intervjuer gjorda med representanter för utbildningsanordnare och arbetsmarknadens aktörer framträder den allvarliga situationen, men även att varje
bransch har sin särart. De branscher som drabbas hårdast av arbetskraftsbrist är bland andra industri, bygg,
vård och omsorg, utbildning och hantverk. En översikt
baserad på länsarbetsnämndens analyser för kommande
år för de yrken som inte kräver en teoretisk utbildning
presenteras längre fram.
Nedan ges korta beskrivningar av ett urval branscher.
Materialet baseras på tillgängliga skriftliga källor
och på genomförda intervjuer med myndigheter och
branschföreträdare.
Industrin
Trots kraftigt minskad sysselsättning inom industrin
upplever man fortfarande brist på utbildad personal.
Branschen kommer att få stora rekryteringsproblem
i samband med framtida pensionsavgångar. På industrisidan i Stockholmsregionen är rekryteringsläget
mycket oroande. Hösten 2003 var det endast 12 studenter, eller en promille, som valde industriprogrammet
som sitt förstahandsval.50 Detta är en av anledningarna
till att en grupp bestående av Metall, Almega, Industrigruppen, Industrifacken, Teknikföretagen, Lernia
och Mälardalsrådet analyserar förutsättningarna för
att trygga industriutvecklingen genom samverkan i
Stockholm–Mälarregionen.
Byggbranschen
Byggbranschen ser en ökad sysselsättning och stort
framtida rekryteringsbehov som följd av detta. Brist

på arbetskraft är vanligt förekommande inom byggsektorn. 34 procent av företagen i branschen har upplevt en arbetskraftsbrist under de senaste 6 månaderna
enligt Länsarbetsnämndens prognos inför 2004.51
Byggbranschen tillhör dock de få undantag som trots
det kärva läget för yrkesutbildning har lyckats med
marknadsföringen av branschen och yrket. De har
en relativt god tillströmning till de utbildningar som
erbjuds. Inom branschen förklaras framgången med en
tydlig yrkesroll och god status.
Offentliga tjänster
Många åldersavgångar inom en snar framtid leder
till ett omfattande personalbehov. Exempelvis kommer det, enligt en prognos52 som Socialstyrelsen och
andra statliga myndigheter har tagit fram, att behövas
cirka 500 000 nyanställningar inom vård och omsorg.
Socialstyrelsen menar att en kraftig personalbrist väntas inom både vård & omsorg och skola & förskola. Enligt samma utredning behöver 20 000 årligen påbörja
vård- och omsorgsutbildning. Det är tre till fyra gånger
fler än idag. Totalt är det mellan 40 och 45 procent av
de anställda inom äldreomsorgen som saknar gymnasiekompetens och mellan 10 och 15 procent av dem har
ingen utbildning alls. I ett, ett till två års perspektiv,
är det ett mindre problem i regionen, men långsiktigt
är det en mycket bekymmersam situation som målas
upp där det behöver anställas cirka fyra gånger fler än
vad som utbildas. Även Stockholms stad som enskild
arbetsgivare kommer att ha stora rekryteringsbehov på
sikt. Bland annat behöver över 1 000 förskollärare och
lika många barnskötare och sjuksköterskor rekryteras
till verksamheten.53
Privata tjänster
Stark sysselsättningstillväxt skapar nya arbetstillfällen. Åldersavgångarna är inte lika stora jämfört med
de offentliga tjänsterna, men i volym räknat präglas
sektorn av ett stort personalbehov. 7 av 10 företag har
svårigheter att rekrytera enligt en undersökning gjord
av Svenskt Näringsliv.54 I stor utsträckning måste fö-

46. Vem vill ta över? Företagarna 2003
47. Småföretagarbarometer vår och höst 2002. Företagarna
48. Morgondagens Yrkesutbildning – och små företagens yrkesutbildning Företagarna 2002
49. Arbetsmarknad Stockholm 2004 Yrken. Länsarbetsnämnden
50. Morgondagens Yrkesutbildning – och små företagens yrkesutbildning Företagarna 200252.DN Debatt den 29 oktober 2003
51. Arbetsmarknad Stockholm 2004 Prognos, Länsarbetsnämnden
52. DN Debatt den 29 oktober 2003
53. Arbetsmarknad Stockholm 2004 Prognos, Länsarbetsnämnden
54. 120 000 jobb till spillo – En studie om arbetsgivares svårigheter att rekrytera kvalificerade medarbetare, Svenskt Näringsliv, 2002
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retagen själva utbilda eftersom det inte finns någon
anordnare av yrkesutbildning som möter deras behov.
Det faktum att privata tjänstebranschen ofta står utanför utbildningssystemet kan leda till att utvecklingen
hämmas.
Hantverk
Branschorganisationen slog larm redan på 1990-talet
med anledning av att 40-talisternas pensionsavgång.
Hantverksyrkena är särskilt drabbade av de förestående
avgångarna55. Det är problem med utbildning till hantverkare främst på grund av att relevant yrkesutbildning
kräver en modern maskinpark vilket inte gymnasierna
har råd med. Det krävs därför att utbildningen sker
ute på företagen. Ett annat problem är att det bara är
cirka en tredjedel av dem som går ut från ett yrkesförberedande program som får ett jobb i linje med sin
utbildning. Detta beror huvudsakligen på ointresse från
näringslivet som inte anser att de nyexaminerade är
anställningsbara. Enligt Företagarna har hantverksyrkena drabbats hårt av en långsam nedmontering av
lärlingssystemet.56 Positivt i dagsläget är att det finns
ett 2-årigt försöksprojekt i syfte att skapa ett nytt lärlingssystem med inslag av validering. Det finns också
en betydande invandring av hantverkare.
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delvis brist inom bygg och anläggning samt operatörsoch monteringsarbeten.
Antalet nya platser inom respektive yrkeskategori
har blivit färre år 2003 jämfört med 2002. Detta är ett
resultat av den avmattade konjunkturen. Den lättnad
i personalförsörjning som upplevts på senare tid förefaller således i första hand ha ett samband med den
dåliga konjunkturen, och inte med demografiska eller
strukturella faktorer. I ett tre till fem års perspektiv
talar mycket för att kompetensförsörjningsproblemen
tilltar, förutsatt att Stockholmsregionens ekonomi återhämtar sig.

Konsekvenser av
arbetskraftsbristen

Kompetensöverföring generationer emellan
fungerar inte
I branscher där det krävs yrkesutbildning är entreprenörsandan stor och egenföretagarna många. Många
av dem har dock svårt att hitta efterträdare till sina
verksamheter. I och med lågkonjunkturen i början på
1990-talet och vid millennieskiftet missades en hel
generation av unga människor. Det har blivit ett stort
glapp i åldersstrukturen vilket är en anledning till att
många yrkesroller idag uppfattas som otydliga av unga
människor.

Arbetskraftsbristen skapar både företagsekonomiska
och samhällsekonomiska problem. De företagsekonomiska effekterna som uppstår är att företag som vill
expandera inte kan göra det på grund av svårigheter
att rekrytera personal med rätt kompetens. Detta får
till följd att potentiella uppdrag går förlorade då tjänster inte kan levereras på önskad tid eller till önskad
kvalitet.
Vid arbetskraftsbrist är det vanligt att företagen
sänker sina kompetenskrav för att möta behovet av arbetskraft vilket kan leda till sämre kvalitet. I en av AMS
genomförd undersökning angav 50 procent av de tillfrågade företagarna att man fått sådana problem. Fyra
av tio företag angav övertid och var tredje löneglidning
som en konsekvens av arbetskraftsbrist57.
De samhällsekonomiska effekterna visar sig genom
att arbetstillfällen går förlorade och att basen för skatteintäkter minskar. Genomförda intervjuer och dokumentanalyser har resulterat bland annat i följande
beskrivningar av konsekvenser för företag som har
rekryteringsproblem:

Dagsläget
I följande tabell, som beskriver de yrken som inte kräver en teoretisk utbildning, kan man utläsa att av totalt
42 yrkeskategorier är det 21 som är bristyrken, inom
20 branscher råder det balans medan det är ett överskott i en bransch. Den mest uttalade bristen hittar
vi inom hälso- och sjukvård, service, restaurang och
säkerhetsarbeten samt inom hantverksyrken. Det råder

Konsekvenser för den befintliga personalen
När det är svårt att få tag på kvalificerad personal anställs okvalificerad personal som används till begränsade arbetsuppgifter. Detta leder till att arbetsuppgifterna inte sprids och att personalen inte utvecklas på ett
sätt som annars skulle varit möjligt.
Nära 60 procent av de privata bristföretagen och
drygt 40 procent av de offentliga arbetsgivarna såg sig

55. Morgondagens Yrkesutbildning – och små företagens yrkesutbildning, Företagarna 2002
56. Morgondagens Yrkesutbildning – och små företagens yrkesutbildning, Företagarna 2002
57. Arbetsmarknadsutsikterna för 2004 AMS
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Arbetsmarknadsläget för vissa yrkeskategorier, Stockholms län.
Yrke

Arbetsmarknadsläge
för sökande

Nya platser januariseptember 2003

Skillnad mot januari–
september 2002

Hälso- och sjukvård
Personlig assistent

Stor brist

3 159

–215

Undersköterska

Viss brist

3 189

–1034

Vårdbiträde

Viss brist

1 940

11

Barnskötare

Balans

1 336

–422

Hemservice/barnflicka

Balans

404

–126

Balans

270

–197

Undervisning och barnomsorg

Ekonomi, samhällskunskap, juridik och kontor
Hotellreceptionist
Service, restaurang och säkerhetsarbeten
Kock

Stor brist

2 286

–465

Servitör/servitris

Brist

2 036

–531

Väktare

Viss brist

1 250

–389

Tillverkning, livsmedel
Bagare/Konditor

Balans

68

–33

Slaktare/styckare

Balans

27

–17

Anläggningsarbetare

Balans

352

41

Betongarbetare

Balans

118

–37

Byggnadsplåtslagare

Viss brist

95

–14

Byggnadsträarbetare/inredningssnickare

Balans

950

–130

Fastighetsskötare

Balans

214

–186

Golvläggare

Balans

29

–2

Installationselektriker

Viss brist

139

–115

Murare

Balans

131

–15

Målare

Viss brist

290

–8

Plattsättare

Balans

99

2

Takmontör

Viss brist

43

0

VVS-montör

Balans

220

29

21

–10

271

–77

Bygg och anläggning

Tillverkning och reparatörsarbe
Finmekaniker

Balans

Fordonsmekaniker

Brist

Industrielektriker

Viss brist

27

–8

Lackerare

Viss brist

48

–12

Låssmed

Brist

Maskinmekaniker/reparatör

Viss brist

Styr- och reglermekaniker

Viss brist

Svetsare

Balans

57

–5

Tele- och elektronikreparatör

Balans

90

40

7

–5

156

–147

5

–18

Operatörs- och monteringsarbete
CNC/NC-operatör

Brist

Montörer, el/tele, fordon, övrigt

Visst överskott

46

–23

648

–449

Processoperatör, kemisk industri
Verkstadsmekaniker, allround

Balans

60

–121

Viss brist

56

15
–643

Transportarbete
Bussförare

Balans

474

Däckpersonal, sjöfart

Viss brist

164

2

Fartygs- och maskinbefäl

Viss brist

152

43

Lastbilsförare

Viss brist

1 257

–615

Lokförare/t-baneförare

Balans

14

–50

Maskinförare, anläggning

Balans

125

–27
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tvungna att beordra övertid på grund av personalbrist
och rekryteringsproblem 58. Ytterligare en konsekvens
av bristen på utbildad personal är att företag anlitar underleverantörer som besitter den efterfrågade kompetensen. Underleverantörerna kan vara belägna utanför
regionen eller landet. Detta leder till att andelen okvalificerade arbetsuppgifter blir högre i den verksamhet
som kvarstår i företaget.
Konsekvenser för företagens utveckling
Det största problemet till följd av brister på yrkesutbildad personal är, enligt branschföreträdare som intervjuats, att företag tvingas tacka nej till uppdrag. Detta
kan leda till att en hel bransch går på knä, eftersom
det i dagens globaliserade värld är relativt enkelt att
flytta verksamheter till länder och regioner med bättre
personalförsörjningsläge.
I exempelvis byggbranschen där företag är beroende
av varandras kompetens får brist inom en profession
konsekvenser även för andra professioner. ”Ringar på
vattnet” kan bildas när många mindre specialkompetenser som passar in i olika skeden av en process är
beroende av varandra. Produktionen kan då drabbas av
förseningar till följd av flaskhalsar. När det uppstår en
brist på yrkesutbildad personal tvingas i många fall den

58. Arbetsmarknadsutsikterna för 2004 AMS
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befintliga personalen till övertidsarbete. Detta medför
att lönekostnaderna drivs upp och vissa branscher får
en försämrad lönsamhet på kort sikt.
Konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen
i Stockholmsregionen
Stockholmsregionens arbetsmarknad är speciell och
karaktäriseras av ett antal särdrag. Bland annat har
regionen en unik bredd i näringslivet, en överrepresentation av kunskapsintensiv verksamhet liksom av verksamheter baserade på ny teknik. Brist på kvalificerad
arbetskraft är därför ett allvarligt hot mot regionens
långsiktiga utveckling och profil.
Ett uppenbart hot är att bredden i regionens näringsliv inte kan uppehållas om det sker en stagnation inom
tillverkning, hantverk och vissa specialiserade tjänster.
Andra generella hot är minskad konkurrenskraft på
grund av löneglidning, ökande kompetensbristkostnader (lägre kvalitet, sjukskrivning, personalinhyrning)
och utflyttning av produktion.
En lägre utbildningsnivå ger också en minskad uthållighet när marknaden viker – ett flertal exempel
finns från IT-branschen där ett stort antal personer anställdes som inte hade bredd i sin kompetens och som
fick svårt att hävda sig när marknaden sviktade.
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Utbildningsanordnarnas
förutsättningar
Beskrivning av
utbildningsbranschen

att offentliga gymnasier som bedriver en mindre del
av sin verksamhet som yrkesorienterad utbildning har
klassificerats som allmän gymnasieutbildning.

Branschens omfattning
Det finns en mängd olika offentliga och privata utbildningsanordnare inom yrkesutbildningsområdet. En
genomgång av statistik från SCB 59 ger vid handen att
yrkesutbildningen i Stockholmsregionen i dag sysselsätter cirka 4 900 personer. Dessa fördelas inom olika
delar av yrkesutbildningsområdet enligt nedanstående
diagram:

Beskrivning av utbildningsbranschen
och dess utveckling
Det är främst ekonomiska förutsättningar som påverkar utbildningsanordnarnas verksamheter men även
personal, lokaler och regelverk utgör viktiga faktorer.
Förutsättningarna är i stort de samma för de flesta aktörer i branschen. Det är främst elevernas efterfrågan
som styr utbudet av de utbildningar som erbjuds på
marknaden även om arbetsmarknadens behov också
spelar en viss roll.
Allmänt rapporteras att utvecklingen under de senaste åren har varit tuff för utbildningsanordnare inom
yrkesutbildning. Brist på pengar har lett till minskad
efterfrågan på personalutbildningar, kommunal vuxenutbildning med flera. Utbildningsanordnarna arbetar och får uppdrag från varierade uppdragsgivare;
LAN, landstinget, kommuner, sjukhem, tandläkare,
privata vårdhem med flera.
Elever har inom många utbildningsområden vänt
yrkesutbildningarna ryggen samtidigt som de ekonomiska ersättningarna i form av skolpeng eller ersättningar för Komvux minskat. Detta har medverkat till
att stärka gymnasieskolans generella utvecklingstendens, nämligen att bli mer och mer teoretisk.
Många friskolor har erbjudit yrkesutbildning och
utvecklingen har fått branscherna själva att engagera
sig i projekt för specifika yrkesutbildningar. Denna

Antal sysselsatta inom yrkesutbildning i Stockholms län,
december 2001.

Källa: SCB60

En bedömning som kan göras är att 50–60 procent
av länets yrkesutbildning drivs av privata företag i
viss mån som friskolor med yrkesinriktning, men framförallt inom de övriga utbildningssegmenten. Högskolorna ingår inte i statistiken. En felkälla kan vara

59. Regionalt Analys och Prognos System, Nutek, RAPS-databasen 1.5, 2003
60. SCB och beräkning av Inregia. Gymnasial yrkesutbildning omfattar gymnasieskolans yrkesinriktade linjer och fristående gymnasieskolor med yrkesinriktning. Kommunal vuxenutbildning omfattar Komvux och Särvux. Arbetsmarknadsutbildning omfattar utbildning
vid AMU-center och motsvarande. Personalutbildning omfattar befattningsutbildning samt fortbildning och vidareutbildning av anställda,
betald av arbetsgivaren.
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trend motverkas dock av försämrade ekonomiska ersättningar. Samtidigt har de arbetsmarknadspolitiska
utbildningarna minskat i omfattning.
En viss trend har noterats av några av de intervjuade,
nämligen att utbildningen vältras över från ungdomstill vuxenutbildning vilket medför problem i dimensionering och finansiering av utbildning.
Kommunala gymnasieskolan
Systemet med skolpeng har minskat incitamenten för
kommunerna att anordna yrkesutbildningar eftersom
dessa är väsentligt dyrare än de teoretiska. Systemet
med interkommunal ersättning fungerar inte heller tillfredställande. Kommunerna har ingen möjlighet att påverka kostnader som uppstår. Närmare två tredjedelar
av deltagarna i olika utbildningar kommer från andra
kommuner än anordnarkommunen.61 Det finns flera exempel från regionen där program lagts ner på grund av
sviktande underlag och omöjliga ekonomiska kalkyler.
VVS, plåtslagare och fordon är sådana exempel.
Det krävs enligt många en bättre samordning i
regionen för att kunna erbjuda fler utbildningar och
mer specialiserade utbildningar inom ett visst område.
Innehållet i utbildningarna bestäms i ett programråd
som är ett samarbete mellan utbildningsanordnare och
representanter från branschen. Det riktas även kritik
mot de yrkesinriktade programmen. Framförallt att de
ger otillräckliga färdigheter i karaktärsämnena. Bland
de ungdomar som gått gymnasieprogram med yrkesämnen 1995 var det bara varannan som förvärvsarbetade ett och ett halvt år efter gymnasiet.62
Kommunal vuxenutbildning
Komvux fungerar idag primärt som en plattform för
att komplettera gymnasiebetyg i syfte att studera vidare vid en högskola. Nästan 50 000 personer under
25 år kompletterar sina gymnasiebetyg på Komvux.63
Väldigt få yrkesförberedande utbildningar erbjuds inom
ramen för Komvux. Ett problem med yrkesutbildning
på Komvux är att de vuxna studenterna har svårt att
hitta en bra finansiering för sina studier. Det livslånga
lärandet fungerar inte ur den aspekten.
Friskolor
Friskolor finns bland annat inom VVS, hantverksområ-
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det, handel och vård. Branschorganisationer är många
gånger initiativtagare. Många friskolor startade sin
verksamhet med en teoretisk inriktning men har gått
över till en mer yrkesinriktad profil eftersom behovet
är så utbrett. En nära koppling till det regionala arbetslivet är en av nycklarna till utbildningarnas popularitet.64 Många friskolor har dessvärre haft problem att
starta verksamheten eftersom yrkesutbildningar ofta
är kostnadsintensiva.
Privata utbildningsarrangörer
Det finns cirka 120–140 aktiva privata utbildningsanordnare med en eller flera anställda. De privata utbildningsanordnarna har gått igenom ett stålbad sedan
Kunskapslyftet avvecklades och arbetsmarknadsutbildningen minskade i mitten av 1990-talet. Branschen
ser nu mer positivt på framtiden inte minst med hänsyn
till de växande behoven av kompetensförsörjning.
Högskolan
Yrkesutbildning bedrivs också i viss utsträckning
på högskolenivå. Intervjuade pekar dock på att yrkesutbildning inte är högskolans prioritetsområde.
Sedan slutet på 70-talet har det funnits möjlighet till
Yrkesteknisk högskoleutbildning, YTH. Utbildningen
vänder sig till yrkesarbetande med minst fyra års
yrkeserfarenhet. Yrkesteknisk högskoleutbildning i
Stockholmsregionen ges bland annat vid KTH inom
bygg och fastighetsförmedling. KTH ser ett sviktande
intresse för YTH och förutspår ett än lägre intresse i
framtiden. Idag är det cirka 30 personer som går på YTH
inriktning bygg. De incitament som styr verksamheten
är främst ekonomiska förutsättningar, elevernas efterfrågan och i viss mån arbetsmarknadens behov. Som
en försöksverksamhet finns också yrkeshögskola, YH.
Utbildning på yrkeshögskola bedrivs ofta på mindre
orter som ett led i att profilera kommunens högskoleutbildning och ännu så länge i liten utsträckning.

Förutsättningarna
för utbildningsanordnarna

Förutsättningarna varierar för utbildningsanordnarna.
Flera intervjuade uppger att arbetsmarknadens behov
endast i mindre omfattning påverkar utbildningsutbu-

61. Validering med mera- fortsatt utveckling av vuxnas lärande, DS 2003:23
62. ESO DC 2000:58
63. ESO DC 2000:58
64. Morgondagens Yrkesutbildning – och små företagens yrkesutbildning, Företagarna 2002
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det. Det är istället vad eleverna efterfrågar som primärt
styr utbildningsutbudet. Övriga förutsättningar som
har störst betydelse är ekonomi, personal, lokaler och
regelverk.
I sammanfattning styrs utbudet av följande faktorer:
• Ungdomarnas val
• Ekonomiska förutsättningar och ersättningsformer
• Upphandling av utbildning där inte valfrihet för
elever råder, exempelvis arbetsmarknadspolitiska
utbildningar och företagsspecifika utbildningar
• Fysiska tillgångar såsom lokaler och personal
• Lagar och regler som finns uppsatta för verksamheten.
De ekonomiska incitamenten har mycket stor betydelse för både kommunala och privata utbildningsanordnare. Många kommuner verkar resonera så att det
kostar mer att skicka iväg en elev till annan kommun än
att behålla den i den egna utbildningen. Kommunerna
försöker därför i största möjliga utsträckning anordna
de utbildningar som det finns underlag för i den egna
kommunen. De utbildningar som det inte finns ekonomiskt underlag för erbjuds helt enkelt inte. Effekten av
detta är att de flesta aktörer på utbildningsmarknaden,
kommunala ungdoms- och vuxenutbildningar, friskolor, högskolan och privata utbildningsanordnare i hög
grad styrs av företagsekonomiska och marknadsmässiga principer.
Utbildningslokaler är ett särskilt stort problem i
Stockholmsregionen där hyror många gånger utgör
en stor del av budgeten. Dimensionering av utbildningar är också ett svårt moment eftersom man ofta
lång tid i förväg måste bestämma utbildningslokalen.
Lokalplaneringen kan vara ett bekymmer i flexibiliteten då den kräver så pass lång framförhållning.
Det är svårt att hitta bra personal. Det gäller att göra
sig attraktiv som arbetsgivare och locka till sig bra personal som i sin tur lockar till sig elever. Många anser att
det ställs orimliga krav för utbildning till yrkeslärare
vid lärarhögskolan.
Regelverket ger en stor frihet att bestämma vilka
utbildningar man vill anordna och hur dessa ska utformas. Utbildningarna planeras många gånger tillsammans med beställaren och skräddarsys i många fall.
Ett exempel på detta är när friskolor tillsammans med
olika branscher startar utbildningar som är specialdestinerade mot ett visst yrke till exempel väktare, underhållsarbetare och VVS-montörer.
65. Intervju Erici, Stockholms stad
66. Intervju Stjärnlöf, Järfälla kommun

Många utbildningsanordnare framhåller det faktum
att det kan ta mycket lång tid från att ett utbildningsbehov identifierats till att färdigutbildade personer de
facto kan ställas till arbetsmarknadens förfogande.
Det kan ta fem år eller mer från idé till att studenterna
får sina vita mössor. Planeringshorisonten även för en
kortare ettårig utbildning såsom KY är två och halvt
till tre år.

Påbyggnads- och KY-utbildning
Påbyggnadsutbildning
Det interkommunala ersättningssystemet skapar
incitament för somliga kommuner att anordna
utbildningar
Påbyggnadsutbildningarna finansieras av kommunerna själva, utan några särskilda statliga statsbidrag.
Systemet med interkommunala ersättningar ger ändå
somliga kommuner incitament att bedriva riksrekryterande påbyggnadsutbildningar. Eftersom kommuner
måste betala för de egna invånarnas studier i andra
kommuner, utan att kunna förhandla om priset, kan
påbyggnadsutbildningar fungera som en intäktskälla
för den anordnande kommunen.
En förutsättning är dock att kommunen har en majoritet av studenterna från andra kommuner än den egna.
Den typiska PU-utbildningen har därför cirka 75 procent av de studerande från andra kommuner. I kommuner där antalet sökande till de egna påbyggnadsutbildningarna är högt från kommunens egna invånare
utgör PU-utbildningarna istället en nettokostnad. Ett
exempel är Stockholms stad som haft en situation där
cirka 50 procent av eleverna på påbyggnadsutbildningarna kom från staden. Stockholm har därför av
kostnadsskäl beslutat att lägga ner alla utom ett fåtal
påbyggnadsutbildningar.65
Komvuxtradition av betydelse för PU-utbildning
Det är framförallt kommuner med stark Komvuxtradition som har klarat av utbyggnaden av PU-utbildningar
efter det att den interkommunala ersättningen infördes
1998. Samverkan mellan kommunerna avseende utbudet har varit svagt. Däremot har en del utbildningsentreprenörer haft ett regionalt perspektiv i sin etableringsstrategi.66
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För låg flexibilitet med avseende
på arbetsmarknadens behov
Arbetsmarknadens behov (dialog med AF) har i många
fall varit bestämmande för vilka PU-utbildningar som
startas, men systemet har kritiserats för att vara för
stelbent. När en utbildning väl har startats går det inte
att ändra innehåll eller inriktning utan följden blir att
den istället läggs ner. Vår egen jämförelse av PU-utbudet visar också att anpassningen till arbetsmarknadens
behov snarast speglar tidigare arbetsmarknadsbehov
än de nuvarande.

Stor osäkerhet kring framtiden
För närvarande råder en stor osäkerhet kring PU-utbildningarnas framtid. En utbredd uppfattning verkar
vara att många PU-utbildningar kommer att försvinna
när den interkommunala ersättningen försvinner 2005.
Det är sannolikt att antalet PU-utbildningar kommer att
minska fram till 2005 i avvaktan att det blir klart hur
förutsättningarna kommer att bli.67

KY-anordnarnas förutsättningar
Skolbunden undervisning
finansieras med statsbidrag
KY-utbildningarna får en ersättning som beror på
kostnaden för att bedriva utbildningen. I praktiken har
ersättningarna legat i spannet 45 000–75 000 kronor
per årsplats. Denna ersättning täcker de två tredjedelar som är skolbunden utbildning. Myndigheten har
nu börjat med en schablon på 55 000–60 000 kronor
beroende på bransch. Om behoven av finansiering är
större kan utbildningsanordnaren få extramedel efter
särskild motivering. Dessa belopp kan jämföras med
musik/dramautbildningar som kostar omkring en
kvarts miljon kronor per år och vissa PU-utbildningar
som till exempel flygtekniker där kostnaden uppgår till
150 000–200 000 kronor per år.68
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Ingen finansiering av praktikplatser
Den tredjedel av utbildningen som sker på arbetsplats är
inte finansierad med statsbidrag. Tanken är att näringslivet ska ställa upp med praktikplatser utan ersättning.
Det är utbildningsanordnarens uppgift att engagera näringslivet och få dem att ställa upp med praktikplatser.
Förmågan att få fram praktikplatser ses av KY-myndigheten som en indikator på om utbildningen håller rätt
kvalitet och har en arbetsmarknadsrelevans.69
Kort startsträcka för utbildningsanordnarna
Det normala har varit att en utbildningsanordnare får
godkänt för fem år. Denna praxis är emellertid under
förändring och med den nya praxisen kommer antalet
år att minska till fyra. Dessutom ska en uppföljning ske
efter två år där utbildningsanordnarens kvalitet granskas. Om kvaliteten är för låg kan de sista två starterna
utebli. Att godkännandena omfattar flera starter minskar möjligheterna att flexibelt anpassa KY-utbudet mot
arbetsmarknadens behov. Ur utbildningsanordnarnas
synvinkel är emellertid ett godkännande för flera starter ett viktigt villkor för att de ska våga satsa och göra
långsiktiga investeringar i sin kapacitet.
Den utbildningsanordnare som vill starta en utbildning under en hösttermin behöver ansöka hos KY
senast den 1 september året innan. I december sker
komplettringar och förhandlingar med utvalda och i
april/maj ges besked. Både utbildningsanordnare och
KY-myndigheten anser att detta är en för kort startsträcka. Utbildningsanordnarna får för lite tid till att
marknadsföra och skaffa lokaler etc. KY-myndigheten
arbetar därför för att förkorta processen.70

67. Fram kom i intervjuer med Edblom, Erici, Hallbeck, Olsson och Stjärnlöf
68. Intervju Bolin, KY-myndigheten
69. Intervju Bolin , KY-myndigheten
70. Intervju Bolin, Att bedriva KY i Stockholmsregionen – problem och möjligheter. Tomas Stavbom, 2003
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Internationell jämförelse
Syftet med denna jämförelse är primärt att få ett underlag för att kunna bedöma styrkor och svagheter i
Stockholmsregionens utbildningssystem. I detta ligger
också att kunna bidra till ett lärande, där lösningar och
metoder som används i andra regioner kan inspirera till
att förbättra yrkesutbildningen i Stockholmsregionen.
Yrkesutbildning i andra svenska regioner är en del av
samma utbildningssystem som Stockholmsregionen,
och jämförelsen med dessa regioner speglar situationen inom ramen för detta system.
För jämförelsen med regioner i andra länder har
Finland (Helsingfors), Tyskland (München) och Storbritannien valts som jämförelseländer/regioner. Som
framgår av redovisningen skiljer sig det grundläggande yrkesutbildningssystemet i dessa länder i flera
avseenden väsentligt från Sveriges. Den internationella jämförelsen blir därför i hög grad en jämförelse
mellan de olika ländernas yrkesutbildningssystem, och
hur vissa regioner i dessa länder tillämpar systemet.

I Finland bedrivs även, väl integrerat i det övriga
utbildningssystemet, vuxenutbildning vid drygt 1 000
skolor.
Det finska utbildningssystemet.

Helsingfors och Finland
Det finska utbildningssystemet allmänt 71
Det finska utbildningssystemet är i huvudsak uppbyggt
kring tre olika stadier:
– Den grundläggande utbildningen är nioårig och
läropliktig. Den motsvarar grundskolan i Sverige.
– Det andra stadiet består av gymnasieskolan och yrkesutbildningen. Såväl gymnasieutbildning som yrkesutbildningen är treårig och ger bägge behörighet till
studier vid yrkeshögskola och universitet.
– Högskoleutbildning bedrivs vid universitet och
yrkeshögskolor.
71. Utbildningsstyrelsen, www.oph.fi

Grundläggande yrkesutbildning
Grundläggande yrkesutbildning anordnas vid yrkesläroanstalter och som läroavtalsutbildning inom praktiskt
taget alla branscher. Studierna tar normalt 2–3 år. En
treårig yrkesinriktad grundexamen ger behörighet för
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all utbildning på högskolenivå. Yrkesläroanstalterna
hade sammanlagt ungefär 59 000 nya studerande år
2000.
I det finska systemet finns 75 yrkesinriktade grundexamina. En examen omfattar 120 studieveckor, eller
cirka 3 år. Av dessa består 90 studieveckor av yrkesinriktade studier och inlärning i arbetet, 20 studieveckor
är gemensamma studier och 10 studieveckor är fritt
valbara. Minst 20 studieveckor anslås för handledd inlärning i arbetet på en arbetsplats. I de ”gemensamma”
studierna ingår inhemska språk, ett främmande språk,
matematik, fysik och kemi, samhälls-, företags- och
arbetslivskunskap, gymnastik och hälsokunskap samt
konst och kultur.
Läroavtalsutbildningen baserar sig på ett arbetsavtal (läroavtal) mellan en studerande och en arbetsgivare. Utbildningsanordnaren fastställer läroavtalet.
Dessutom kan yrkesinriktade grundexamina avläggas
som fristående examina inför en examenskommission.
Av nybörjarplatserna i den grundläggande yrkesutbildningen är ungefär 10 procent i läroavtalsutbildningen.
I det finska systemet erbjuds även yrkesinriktad
påbyggnadsutbildning för yrkesexamina och specialyrkesexamina. En nationell trepartsbaserad examenskommission ansvarar för att dessa examina anordnas
och övervakas. Yrkesexamina och specialyrkesexamina kan endast avläggas som fristående examina och
de är avsedda för vuxna personer, som i regel är ute i
arbetslivet.
Av yrkesutbildningen upprätthålls 22 procent av
kommuner, 53 procent av samkommuner (kommunalförbund) och 22 procent av privata sammanslutningar.
Staten driver sex specialyrkesläroanstalter.
Finansieringen är densamma oberoende av formen
för ägandet av skolan. Statens andel av kostnaderna
är cirka 57 procent och baseras på elev- och undervisningstimmar. Kommunen erlägger sin andel för en
studerande till den kommun, var som helst i landet,
där denna studerar.
Yrkeshögskolorna72
Yrkeshögskolorna ger yrkesinriktad högskoleutbildning till studerande som har avlagt en allmänbildande
eller yrkesinriktad examen inom gymnasieskola eller
yrkesskola. Utbildningen omfattar 3,5 till 4,5 års studier. Antalet nya studerande är cirka 26 000 varje år.
72. Utbildningsstyrelsen, www.oph.fi
73. Helsingfors stads utbildningsverk; www.edu.hel.fi
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Yrkeshögskolesystemet i Finland byggdes upp på
1990-talet. Yrkeshögskolorna utgår från de läroanstalter som tidigare gav yrkesutbildning efter andra stadiet
och utgör nu ett nät av regionala högskolor som täcker
hela landet. Hösten 2001 fanns det sammanlagt 29 yrkeshögskolor i Finland. Yrkeshögskolorna upprätthålls av
kommuner, kommunalförbund eller privata sammanslutningar. De minsta yrkeshögskolorna har ungefär
1 000 studerande och de största har 8 000 studerande.
Yrkeshögskolorna ger undervisning för expertuppgifter inom naturbruk, teknik och kommunikation,
handel och administration, turism-, kosthålls- och
ekonomibranschen, social- och hälsovårdsbranschen
samt inom kultur, humaniora och pedagogik. Till
studierna hör grundstudier och yrkesstudier, valfria
studier, praktik som främjar yrkesskickligheten samt
ett lärdomsprov. Undervisningsministeriet fastställer de
utbildningsprogram som leder till respektive examina,
men yrkeshögskolorna utarbetar själva sina undervisningsplaner.
Yrkeshögskolorna får sin grundfinansiering från
staten (57 %) och från kommunerna (43 %). Staten
har beviljat speciellt stöd för att utveckla nygrundade
yrkeshögskolor. Stödet har gällt höjning av lärarnas
utbildningsnivå, internationalisering, utveckling av
biblioteks- och informationsservice, höjning av datatekniska förutsättningar samt väglednings- och rekryteringstjänster.
Yrkesutbildningen i Helsingfors
Det finns 15 yrkesläroanstalter i Helsingfors. Tre av
dem, för servicesektorerna, social- och hälsosektorerna
samt tekniksektorn, upprätthålls av Helsingfors stad.
Övriga yrkesskolor drivs av privata företag eller stiftelser. Deras utbud är utbildning i handel och förvaltning, kultur, turism, näring och ekonomi, social- och
hälsovård samt transport.73
Helsingfors stad erbjuder även yrkesinriktad påbyggnadsutbildning och läroavtalsutbildning. Staden
har även, förutom yrkesläroanstalterna, fyra sysselsättningsverkstäder för unga.
Det görs en uppskattning att sju av tio ungdomar
går till den teorietiska gymnasieskolan och övriga till
yrkesläroanstalter. Målet är att antalet elever i yrkesläroanstalterna ska öka.
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Andelen som avbryter yrkesstudierna har minskat
med 2,5 procentenheter till 15 procent av alla studerande.
Prioriteringarna i läroavtalsutbildningen var att fokusera utbildningen med hänsyn till sysselsättning,
arbetskraftsflaskhalsar och de små och medelstora företagens behov samt att internationalisera läroavtalsutbildningen. Under 2002 slöts cirka 3 213 läroavtal.
Helsingfors är även huvudman för yrkeshögskolan
Helsinki Polytechnic Stadia som grundades 1996
genom en sammanslagning av flera utbildningsinstitutioner. Stadia har i dag tre fakulteter för hälso- och
sjukvård och sociala frågor, teknologi samt kultur och
service.
Stadia har 7 500 studenter som kan välja mellan 30
olika examina.74
Yrkesutbildningen är således väl utbyggd i Helsingfors med både regionala och nationella kompetenscentra. Trots detta uttrycks från Helsingfors en växande
oro för att studenterna i allt högre grad tenderar att
välja den teoretiska gymnasieskolan framför yrkesskolan, trots att utsikterna till arbete och hög lön är väl
så goda från den senare.
VVS-utbildning – ett exempel
I Helsingfors finns två etablerade vägar för utbildning
inom VVS. Vid Helsingfors tekniska läroanstalt, skolenheten i Haga, kan man söka till en treårig yrkesskolelinje med inriktning på byggnadsteknik. Utbildningen
innehåller grenar såsom värme, vatten, sanitet och
fastighetsskötare.
Den andra vägen till yrkesexamen som VVS-are är
att medverka i läroavtalsutbildning. Det innebär att
utbildningen sker hos arbetsgivaren som en lärlingsutbildning.

München och Tyskland

I Tyskland råder generellt sett skolplikt mellan sex och
18 års ålder, men är man del av det så kallade duala
systemet kan skolplikten gälla längre. De fyra första
åren av skolgången kallas liksom i Sverige grundskola
(Grundschule), men därefter delar sig utbildningssystemet i tre eller fyra olika vägar, olika i olika
delstater (Bundesländer): Hauptschule, Realschule,
Gymnasium och i nästan samtliga delstater även Ge-

samtschule. Härefter görs det egentliga valet mellan en
teoretisk eller yrkesinriktad fortsatt utbildning.75
Cirka två tredjedelar av eleverna väljer att studera i
det yrkesinriktade duala systemet för att på så sätt lära
sig yrken med specifika krav på utbildningsnivå och
utbildningsinnehåll. Cirka en fjärdedel av eleverna går
efter studentexamen till universitet och högskolor och
cirka fem procent utbildar sig på en teoretisk yrkesskola.76
Övergripande ansvarsfördelning
för yrkesutbildning77
Det tyska yrkesutbildningssystemet involverar samtliga
parter (arbetsgivare, arbetstagare och delstat) i såväl
planering, genomförande, uppföljning som förbättring
av systemet. Genom dessa gemensamma ansträngningar skapas ett stort engagemang hos de berörda och
konflikter kan lättare undvikas. Samarbetet är reglerat
i lag på alla nivåer i det tyska samhället, från förbundsregering till delstat, region och utbildningsort.
På förbundsnivå är det förbundsministeriet för
utbildning och forskning, BMBF (Bundesministerium
für Bildung und Forschung) som leder och koordinerar
arbetet med yrkesutbildning. Andra förbundministerier kan också involveras i sakfrågor, men BMBF har
det yttersta ansvaret. I förbundsinstitutet för yrkesutbildning, BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung)
samlas nationella företrädare för arbetsgivare och
fackföreningar samt representanter för delstaterna och
förbundsregeringen i syfte att arbeta tillsammans.
Den ständiga konferensen KMK (Kultusministerkonferenz), är ett delstatsövergripande samarbetsorgan för
delstaternas kultur- och utbildningsministrar samt
högre tjänstemän ansvariga för kultur- och utbildningsfrågor. Enligt den tyska grundlagen vilar ansvaret för
utbildningsväsendet i allt väsentligt på delstaterna och
i KMK har delstaterna möjlighet att få samsyn på utbildningsfrågor och skapa nödvändiga likheter mellan
de olika delstaternas utbildningssystem.
Delstatsregeringarna är genom respektive utbildnings- och kulturminister på delstatsnivå ansvariga för
både allmänna skolor och yrkesskolor. Varje delstat har
sedan ett yrkesutbildningsutskott med representanter
för arbetsgivare, arbetstagare och delstatsregering.
Utskottet har en rådgivande roll och understödjer
delstatsregeringen i frågor som rör yrkesutbildning.

74. Helsinki Polytechnic Stadia; www.stadia.fi/english/
75. Berufsausbildung sichtbar gemacht. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2003
76. Berufliche Erstausbildung in München. Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, 2003
77. Berufsausbildung sichtbar gemacht. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2003
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Det tyska utbildningssystemet.

Särskilda uppgifter är att arbeta för samverkan mellan
yrkesskolor och näringsliv samt värna om yrkesutbildningens roll i utvecklingen av utbildningssystemet
som helhet.
På regional nivå är det självständiga organisationer
såsom industri- och handelskammare samt branschföreningar som svarar för den starkaste kompetensen
och det starkaste inflytandet inom yrkesutbildningen.
Dessa organisationer ansvarar för rådgivning till, och
uppföljning av, företag som erbjuder yrkesutbildningsplatser i regionen. De bedömer även företagens lämplighet att erbjuda utbildningsplatser och granskar de av
företagen anställda instruktörerna. Övriga uppgifter är
att sammanställa och redovisa utbildningskontrakten i
regionen samt sätta samman examinationskommittéer
som ansvarar för alla yrkesprov under utbildningen,
inklusive slutprovet. Delstatens näringsminister (Wirtschaftsminister) är ansvarig för övervakningen och
uppföljningen av de regionala, självständiga organisationerna.
På den lokala nivån, dvs. de företag som erbjuder
utbildningsplatser, är representanter för de anställda
med och påverkar och planerar utformningen av yrkesutbildningen samt anställning av instruktörer.

Det duala systemet78
I det duala systemet har yrkesskolorna och näringslivet ett gemensamt och delat ansvar för utbildningen.
Utbildningarna utformas genom ett samarbete mellan
yrkesskolorna och representanter för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Syftet är att genomgången
utbildning ska leda till ett arbete inom det yrke eleven
valt att utbilda sig till. Eleverna tillbringar en eller två
dagar varje vecka i skolbänken på sin yrkesskola och
sedan tre eller fyra dagar på det företag som fungerar
som värd för utbildningen. På yrkesskolorna samlar
man elever med samma yrkesinriktning i klasser och
varje yrkesinriktning erbjuds således en egen klass. I
yrken med ett lägre studerandeantal når man upp till en
kritisk massa av elever genom att samla elever från ett
större geografiskt område.
Innehållet i utbildningarna regleras på delstatsnivå
och genom att delstaterna samarbetar har man uppnått
ett näst intill standardiserat utbildningsinnehåll oavsett i vilken delstat man tillgodogör sig utbildningen.
Eleverna examineras genom slutprov som innehåller
ett antal yrkesspecifika moment och är standardiserade över hela Tyskland för respektive yrkesutbildning. Totalt sett finns cirka 350 erkända yrken inom

78. Berufsausbildung sichtbar gemacht. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2003
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ramen för det duala systemet. Efter genomgången och
godkänd utbildning får eleven tre utbildningsbevis: ett
yrkeskompetensbevis från industri- och handelskammaren, ett intyg från företaget där utbildningen är
genomförd samt ett betyg från den skola där man tillgodogjort sig de teoretiska delarna av utbildningen.
Det duala systemet har formellt sett inga inträdeskrav, utan vem som helst ska ha möjlighet att lära sig
ett yrke enligt eget önskemål. I praktiken finns dock
begränsningar i tillträdet till de olika utbildningarna
beroende på att antalet platser är begränsat och därmed
sker även ett urval som ofta baseras på förkunskaper.
Det centrala i det duala systemet är att man lyckats
skapa en stor flexibilitet som innebär fokus på de moment som ska klaras av för att yrkeskompetensbevis
ska kunna erhållas. Det är inte relevant när eller hur
eleven tillgodogör sig kunskaperna, vilket gör att längden på utbildningen i det duala systemet kan variera
beroende på elevernas förkunskaper och motivation.
Eleverna tillbringar således alltifrån ett till tre år i
det duala utbildningssystemet. En majoritet av de
elever som tar examen i det duala systemet får sedan
anställning inom sitt yrke. Det finns även möjlighet
till vidareutbildning i utbildningssystemet och denna
vidareutbildning kan under vissa omständigheter även
ge högskolebehörighet.
Den lön som eleven får under sin praktikperiod uppgår för tillfället till cirka € 500 per månad under första
utbildningsåret, cirka € 600 per månad under andra och
cirka € 700 per månad under tredje utbildningsåret.
Bruttokostnaden det innebär för ett företag att erbjuda
en elev en praktikplats under ett år uppskattades år
2000 till cirka € 16 500 (inklusive sociala avgifter, investering i egen tid etc.). Den direkta avkastningen på
dessa pengar – eleven arbetar ju de facto under sin utbildningstid – uppskattades till € 7 700. Nettokostnaden
för ett företag att utbilda en person under ett år uppgick
år 2000 således till cirka € 8 700.
För- och nackdelar med det duala systemet 79
Det duala systemet innebär en yrkesutbildning som är
direkt anpassad efter näringslivets kompetenskrav och
detta bevisas genom den höga andel av eleverna som
får anställning. Att arbetsgivarna tillsammans med
fack- och branschföreningar utformar utbildningarnas
innehåll får ses som en styrka. Utbildningens innehåll

är till övervägande delen praktiskt och tack vare att den
praktiska delen är förlagd till företag sker utbildningen
med hjälp av modern utrustning som en skola inte alltid har möjlighet att erbjuda. Detta kan ses som en brist
i systemet – den yrkesteoretiska delen av utbildningen
ligger inte alltid i nivå med den praktiska eftersom lärarna inte i tillräcklig grad kan hålla sig uppdaterade
om nya metoder och arbetssätt i industrin.
Företag är inte tvingade att erbjuda utbildningsplatser eftersom systemet bygger på frivillighet, vilket
gör att det kan bli stora förändringar på utbudssidan
i samband med konjunktursvängningar. Utbildningsmetodiken kan också skilja sig mellan företagen
eftersom det är färdigheterna som utvärderas efter
genomgången utbildningen och inte på vilket sätt de
införskaffats. Detta anser vissa kritiker är ett problem,
medan andra anser att samma fenomen uppstår oavsett vilken utbildningsform man talar om. Övrig kritik
som kan riktas mot systemet är att den praktiska inriktningen inte ger någon djupare förståelse för arbetet.
Systemet med ”learning by doing” gör att eleven inte
alltid förstår varför ett moment utförs på ett visst sätt.
Utbud och efterfrågan i Münchenregionen 80
Totalutbudet av yrkesutbildningsplatser har de senaste
åren minskat i både München och dess omgivningar.
Tillbakagången gäller framför allt yrken i IT-sektorn,
media och byggbranschen. Trots denna tillbakagång
är utsikterna ljusare i München än andra storstadsområden i Tyskland tack vare den roll som tillväxtmotor
regionen har i södra Tyskland, menar tyska experter.
År 2002 tecknades avtal om totalt cirka 16 000 nya
utbildningskontrakt i Münchenområdet, dvs. företagen i regionen ställde denna mängd utbildningsplatser
till förfogande. Enligt Industrie- und Handelskammer
München Oberbayern finns det för tillfället cirka
42 000 utbildningsplatser. Storföretag såsom Audi och
Siemens står för många av platserna. Till exempel
Audi erbjuder för tillfället fler än 500 utbildningsplatser inom olika yrken.
Av alla utbildningsplatser finns den största delen
inom sektorn industri och handel (57 %) och hantverksyrken (28 %).
Även efterfrågan på utbildningsplatser har sjunkit,
men inte i samma utsträckning som antalet utbildningsplatser, och fortfarande är utbudet större än efterfrågan.

79. Intervju Reichel, Industrie- und Handelskammer München
80. Berufliche Erstausbildung in München. Landeshauptstadt München, Referat für Arbeit und Wirtschaft, 2003
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År 2001 var det i snitt 0,95 sökande per utbildningsplats
i Münchenområdet, vilket är färre än rikssnittet på 1,01
och Bayernsnittet på 0,97.
Münchenregionen lockar även ett stort antal elever
från andra delstater i Tyskland och då framför allt de
nya delstaterna i öst, och i synnerhet Sachsen.
De mest populära yrkesbanorna i det duala systemet
är enligt den senaste statistiken från München banktjänsteman, administration/kontor och detaljhandel.
Även vissa yrken med IT-inriktning ligger högt på listan och är idag mer populära än till exempel fordonsmekaniker, som halkat ner de senaste åren.
Exempel på yrkesutbildning i München/Bayern 81
Mot slutet av sin grundutbildning i till exempel Hauptsschule får eleven under en fyraveckorsperiod besöka
ett antal olika företag i olika branscher för att på sätt
få en inblick i olika verksamheter. När utbildningen
sedan är avslutad tar eleven i regel kontakt med sitt lokala yrkesinformationscentrum på arbetsförmedlingen.
Tillsammans med en yrkesutbildningshandläggare går
eleven igenom sin situation och försöker identifiera
vilka intressanta utbildningsplatser som kan finnas
tillgängliga. Endast cirka 30 procent av alla utbildningsplatser förmedlas dock via arbetsförmedlingen
utan istället får eleven ofta söka upp platsen själv i sitt
eget nätverk eller på annat sätt.
När ett lämpligt företag har identifierats tar arbetsförmedlingen kontakt med industri- och handelskammaren eller någon av hantverkskamrarna som gör en
bedömning om företaget lever upp till de krav som
finns. Om inget hinder finns, anmäler sedan företaget
eleven till någon av yrkesskolorna och registrerar
därefter utbildningsplatsen hos industri- och handelskammaren eller aktuell hantverkskammare och utbildningen kan inledas.

Storbritannien

Ansvaret för yrkesutbildningen i Storbritannien är
utspritt på en rad olika myndigheter och institutioner.
Huvudansvaret för yrkesutbildningen i England ligger
emellertid på departementet för utbildning och arbetsmarknad. Departementens ansvarsområden omfattar
både finansiering och policyutformning. Nordirland,
Skottland och Wales har i flera fall separata lösningar.
81. Intervju Reichel, Industrie- und Handelskammer München
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Inom vissa yrkesområden såsom dem inom försvarsmakten och jordbruket har respektive departement ett
särskilt ansvar.
En stor del av ansvaret för yrkesutbildningen har
decentraliserats av departementet för utbildning och
arbetsmarknad på institutioner på en regional nivå,
(Training and Enterprise Councils, TECs), som också
får statlig finansiering. Dessa har till uppgift att involvera näringslivet för att identifiera behov och att
organisera utbudet av yrkesutbildning.
Särskilt ansvar för att definiera standarder inom olika
yrken och branscher, ge råd om vilka färdigheter som
behövs samt verka för ökat bruk av standardisering
har nationella utbildningsorganisationer. (National
Training Organisations, NTOs).
Flera hundra högskolor och utbildningssamordnare,
privata yrkesutbildningsorganisationer och enskilda
företag tillhandahåller yrkesutbildning.
Vägar till yrkesutbildning
Den decentralisering som finns av yrkesutbildningssystemet i Storbritannien är framförallt inom en befintlig struktur för yrkesutbildningen. Därför har
vi fokuserat på att beskriva de generella vägar som
finns för yrkesutbildning och några lokala exempel
på lärlingsutbildning snarare än utbudet i en specifik
region.
Den huvudsakliga vägen till en yrkesutbildning går
via högskolorna, men det finns också möjlighet till yrkesutbildning genom modernt lärlingsskap, nationellt
traineeskap, ungdomsutbildning samt utbildningscheckar. Vid sidan av dessa utbildningsvägar kan den
enskilde även få tillgång till yrkesutbildning på sin arbetsplats, som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller
genom öppna högskoleutbildningar.
De reguljära utbildningsvägarna leder som regel
fram till yrkesbevis samt standardiserade yrkesexamina och betyg som gör att individens tillägnade färdigheter ofta kan jämföras oavsett utbildningsform.
Det finns en rad olika institutioner som utfärdar dessa
yrkesbevis och examina varav somliga är ackrediterade av myndigheten för läroplaner och utbildningsstandardisering.
Högskolorna erbjuder en lång rad yrkesorienterade
utbildningar. Det finns både heltids- och deltidsutbildningar av varierande längd och omfattning. Ofta är
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utbildningarna inriktade mot ett specifikt yrke eller
bransch. Exempel på utbildningar är hälsa och social
omsorg, IT, fritid och turism, golf & greenkeeping, viltvård etc. De brittiska högskolorna lyckas i hög grad
attrahera studenter från andra europeiska länder till
sina yrkesutbildningar.
Modernt lärlingsskap riktar sig primärt till 16–17åringar men även till äldre. Lärlingsskapen utvecklas
i partnerskap med National Training Organisations.
Det finns lärlingsskap inom totalt cirka 77 industriella
och kommersiella sektorer. Lokalt utvecklas lärlingsskapen av Training and Enterprise Councils (TECs).
TEC kommer överens om finansieringen med varje
enskilt företag som erbjuder lärlingsskap. Som regel
har företagen ett delansvar för lön och kostnader för
utbildningen. Den praktiska träningen på ett företag
sker som regel parallellt med studier på högskola för
att uppnå de teoretiska kunskaperna i utbildningen. År
2000 examinerades cirka 60 000 personer genom den
moderna lärlingsutbildningen.
Nationellt traineeskap har samma struktur som
modernt lärlingsskap men leder till en något mindre
kvalificerad examen. 1998 startades det cirka 2 200 utbildningar i denna utbildningsform.
Youth training var den huvudsakliga utbildningsformen före tillkomsten av modernt lärlingsskap. Vid
mitten av 1990-talet genomgick en kvarts miljon brittiska ungdomar denna utbildning. Utbildningsformen
är dock på väg att fasas ut och ersättas helt av modernt
lärlingsskap och nationellt traineeskap.
Utbildningscheckar är en försöksverksamhet där
unga människor får en utbildningscheck med vilken de
själva kan upphandla önskad yrkesutbildning i samråd
med en utbildningskonsulent.
Vidareutbildning
Vidareutbildningen för vuxna i Storbritannien är mindre strukturerad än utbildningen för ungdomar. Några
inslag har tydliga paralleller till det svenska utbildningssystemet. I vidareutbildningen för vuxna finns
till exempel element som kompletterande utbildning
för vuxna (jfr. svenska Komvux), arbetsmarknadsutbildningar och utbildning som ges av arbetsgivarna.
Därutöver finns ett utbud av öppna utbildningsformer
såsom TV-föreläsningar och IT-baserade kurser. Ett
exempel är University for Industry som ska erbjuda

lärocenter som är lätt tillgängliga och som har öppettider som passar de studerande. Platser där dessa lärocenter kan vara lokaliserade är köpcentra, fotbollsklubbar och rekreationsanläggningar.82

Exempel på yrkesutbildning
VVS-lärling på NG Bailey & Co 83
Bailey & Co är en av Europas ledande byggnadsentreprenörer. Företaget bedriver en omfattande utbildning
inom ramen för det moderna lärlingsskapet och har
belönats med högsta betyg av vuxenutbildningsinspektoratet. Personer i åldern 16–21 år rekryteras och erbjuds anställning under lärlingstiden. För en person
som till exempel vill utbilda sig som VVS-lärling kan
företaget erbjuda
• Personal som är utbildad för att träna lärlingar
• Yrkesträningscentra för praktisk och teoretisk undervisning
• Praktisk träning på byggarbetsplatser
• Samarbete med lokala och regionala högskolor där
huvuddelen av den teoretiska utbildningen är förlagd.
Lärling i Luton Borough Council 84
Luton Borough Council (närmast att jämföra med en
kommun) erbjuder lärlingsplatser inom en rad olika
yrken i de verksamheter man bedriver i egen regi.
Lärlingsplatser är öppna för alla i åldern 16–24 år. Det
finns möjligheter till både grundläggande och avancerad yrkesexamen. Praktik kombineras med studier på
högskola. Ett exempel är att modernt lärlingsskap som
till exempel fordonstekniker innebär praktik i det centrala bussgaraget med tilldelad mentor. Teorimomenten
tillägnar sig lärlingen på högskola.

Jämförelse med Sverige

Yrkesutbildningssystemen i England, Finland och
Tyskland som vi har studerat, har vissa gemensamma
nämnare och skiljer sig genom dessa gentemot yrkesutbildningen i Sverige. Alla tre länderna har system
som är väldigt flexibla ur elevens och utbildningsanordnarnas perspektiv och ger dessutom en djupare,
praktisk yrkeskompetens. Vidare finns i de tre länderna
klart definierade kompetenskrav som också prövas på
samma sätt oberoende av var eller hur eleven tilläg-

82. CEDEFOP, www.cedefop.gr
83. NG Bailey & CO Ltd, www.ngbailey.co.uk/recruitment/apprenticeships.htm
84. Luton Borough Council, www.luton.gov.uk
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nat sig kunskaperna. Nationella kompetensbevis och
examina är en av styrkorna i de tre utländska system
vi granskat.
I Tyskland har yrkesutbildning en oerhört stark tradition, och det duala systemet, som är en form av lärlingssystem, kan sägas ha medeltida rötter. Av denna anledning har man alltid ansett att det är näringslivets och
företagens uppgift att utbilda personalen så att den når
upp till de kompetenskrav som ställs. Finansieringen i
Tyskland delas således mellan näringsliv och stat.
I Sverige finns inte samma utpräglade lärlingssystem och den traditionella uppfattningen är att staten ska
finansiera alla former av utbildning. I Sverige saknas
även de formella samarbetsorgan på alla nivåer som
finns i Tyskland där arbetsgivare, arbetstagare, delstat
och stat tillsammans formar yrkesutbildningen efter de
behov som finns. De inblandade parterna i Tyskland
har också enats om vilka moment som en elev ska klara
av efter genomgången utbildning och färdigheterna
prövas på samma sätt oavsett var i Tyskland, på vilket
företag och på vilken skola som eleven genomgått sin
utbildning.
I likhet med det svenska yrkesutbildningssystemet
är ansvaret i England uppdelat på en rad olika huvudmän och är ofta decentraliserat. Utbildningarna är dock
i huvudsak statligt finansierade och det finns ett stan-
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dardiserat system för examina och betyg som gör att
den enskildes färdigheter kan jämföras och värderas
oavsett utbildningsväg.
I England erbjuds vidare praktiskt inriktade yrkesutbildningar i stor utsträckning inom ramen för olika
högskolor. I Sverige är det huvudsakligen kommunerna som via PU erbjuder motsvarande utbildningar
samt staten via KY-utbildningar. Överlag förefaller
utbudet av skolbundna yrkesutbildningar vara större
i England än i Sverige. Det finns även ett väl utbyggt
lärlingssystem i England.
De finska och svenska yrkesutbildningssystemen
har samma rötter, men när Sverige integrerade yrkesutbildningen i gymnasieskolan valde Finland att behålla
yrkesskolan. Även i Finland ger yrkesskolan i dag högskolebehörighet, men den finska yrkesutbildningen på
gymnasial nivå, eller andra stadiet som det heter i
Finland, har ur yrkesmässig synvinkel mycket större
djup och bredd än det svenska. Intressant är även att
det finska läroavtalssystemet ger en mycket stor flexibilitet och möjlighet till yrkesutbildning inom smala
segment. Idag är benägenheten för studier såväl inom
yrkesutbildning som högskoleutbildning avsevärt
högre än i Sverige. I Helsingfors avbryter 15 procent
sina yrkesstudier. Det är hälften så stor andel som i
Stockholmsregionen.

38

YRKESUTBILDNING I STOCKHOLMSREGIONEN

Styrkor och svagheter
i yrkesutbildningen
Kriterier
på en bra yrkesutbildning
Samhällets mål med yrkesutbildningen
För att bedöma och dra generella slutsatser om hur väl
Stockholmsregionens yrkesutbildningssystem fungerar vore det önskvärt att kunna relatera till allmänt
omfattande målformuleringar för regionens yrkesutbildning. Det är tyvärr inte möjligt av det skälet att det
i Sverige inte finns ett sammanhållet politikområde för
yrkesutbildning.
Gymnasieskolan har traditionellt svarat för en större
del av yrkesutbildningen. Målen för gymnasieskolan
är idag främst inriktade mot att ge individen en grund
för ett livslångt lärande. Kopplingen till arbetsmarknadens behov kommer i andra hand. Det nuvarande programbaserade gymnasiet har sitt ursprung i propositionen ”Växa med kunskaper” (1990/91:85). I och med
denna reform fastslogs att det var en likvärdighetsfråga
att alla ungdomar skulle erbjudas en treårig kvalificerad utbildning som skulle ge grund för både yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. Ambitionerna baserades bland annat på synsättet att gymnasieskolan skulle
vara en etapp i det livslånga lärandet med möjligheter
för fler att läsa vidare också på högskolenivå.85
Uttalade yrkesutbildningspolitiska målsättningar
återfinns för Kvalificerad yrkesutbildning (KY). Målen
för KY är bland annat att utbildningen ska bidra till att
bryta traditionella könsbundna utbildnings- och yrkesval och stimulera kvinnors intresse för yrken med naturvetenskaplig och teknisk inriktning samt att utbildningen ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet.86

Om KY sägs vidare att
• Det är utbildningar som omfattar minst 1 år (40
veckor) och leder till en kvalificerad yrkesexamen
• Arbetslivet ska delta aktivt både i utformningen av
utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser
till förfogande under delar av utbildningen
• KY-utbildningarna ska finnas inom många olika
branscher
• Utbildningen ska vara problemorienterad och bedrivs ofta i projektform
• KY ska vara flexibelt och utbildningar tillkomma
och förändras eller fasas ut beroende på hur behovet
förändras
• Ambitionen är att rikta in sig på områden där det
råder brist på specialkunnande och där man efterfrågar en bredare kompetens, flexibilitet, sociala
färdigheter och förmåga att kunna se både helheter
och processer.
Målsättningen för KY indikerar således en tydlig koppling till utbildning i enlighet med arbetsmarknadens
behov.
Ett annat exempel på arbetsmarknadsorienterad utbildning är den arbetsmarknadsutbildning som Arbetsmarknadsverket förmedlar via arbetsförmedlingarna.
Målsättningen är att utbildningen ska ge praktiska och
teoretiska färdigheter inom ett specifikt yrke, att den
ska vara anpassad efter den arbetskraft som efterfrågas på arbetsmarknaden och att den syftar till att leda
till arbete inom det yrke utbildningen är utformad för.
Arbetsförmedlingarna kan även ta initiativ till förberedande utbildning för personer som behöver grundläggande kunskaper inför en arbetsmarknadsutbild-

85. Efter skolan – en utvärdering av gymnasieskolan, rapport 223, Skolverket 2002
86. KY-myndigheten, www.ky.se
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ning, ska genomföra annat arbetsmarknadspolitiskt
program eller planerar att studera på högskolan eller
inom vuxenutbildningen. Utbildningen kan bestå i en
orientering mot ett visst yrkesområde, teori, eller en
bedömning av den arbetssökandes yrkeskunskaper.87
Det behövs en diskussion
om krav och kriterier för yrkesutbildningssystemet
Det saknas således en allmänt vedertagen definition
eller målsättning för yrkesutbildningen och ett samlat
ansvar för denna. Situationen är annorlunda i till exempel Finland där staten genom utbildningsstyrelsen har
antagit officiella målsättningar för yrkesutbildningen
både på grundläggande och högskolenivå.
För att det ska vara möjligt att dra slutsatser om
hur väl systemet för yrkesutbildning fungerar i Stockholmsregionen krävs en diskussion om vilka kriterier
systemet ska leva upp till. En sådan diskussion bör ta
hänsyn till att yrkesutbildningen har flera intressenter;
bland annat samhället i egenskap av promotor för regional utveckling och tillväxt, samhället i egenskap av
finansiär, arbetsmarknaden, de studerande och utbildningsanordnarna.
Hur beskriver vi ett väl fungerande utbildningssystem?

Stockholmsregionens yrkesutbildningssystem bör
därför värderas utifrån flera perspektiv. Ytterst är det
en politisk fråga att avväga mellan dessa perspektiv
och att ta ställning till de målkonflikter som kan uppstå
till exempel mellan krav på flexibilitet och stabilitet.
Nedan utvecklas några krav och kriterier ur olika in87. Arbetsförmedlingen, www.ams.se
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tressenters perspektiv, som kan ligga till grund för att
värdera systemets styrkor och svagheter.
Två samhällsperspektiv
Det finns ett tydligt samhällsintresse i ett välfungerande yrkesutbildningssystem. I ett samhällsperspektiv
betonas yrkesutbildningens karaktär av en nyttighet
med positiva externa effekter. En god yrkeskompetens
medverkar till ökad produktivitet i ekonomin och har
därför ett tydligt samband med ekonomisk tillväxt.
Omvänt kan flaskhalsar och brister leda till branschvisa konjunkturavmattningar, löneglidning och sämre
konkurrenskraft.
Yrkesutbildning är i ett utvecklingsperspektiv en
motor för individuell och regional utveckling i kunskapssamhället. Yrkesutbildningen är med denna utgångspunkt att betrakta som en investering i regionens
”mjuka infrastrukturer”. Tänkbara krav i ett sådant
perspektiv är att yrkesutbildningssystemet:
• Bidrar till att så många som möjligt får förutsättningar för egen försörjning
• Medverkar till att minimera friktionsproblem och
flaskhalsar och är smidigt, utvecklingsorienterat och
internationaliserat
• Ökar regionens attraktivitet och medverkar till regionens strukturomvandling
• Bidrar till ökad jämställdhet och en uthållig samhällsutveckling.
Ett annat samhällsperspektiv är finansiärens. Samhället
svarar för den absoluta merparten av finansieringen av
den reguljära yrkesutbildningen. I en situation med
ökade påfrestningar i den offentliga ekonomin är det relevant att ställa flera krav på yrkesutbildningssystemet.
I egenskap av finansiär kan samhället tänkas ställa
bland annat följande krav på att yrkesutbildningen:
• Är baserad på tydliga och välförankrade kunskapsmål samt problembaserad och relevant, så att till
exempel inte redan förvärvade kunskaper upprepas
• Är kostnadseffektiv, bland annat genom gott kapacitetsutnyttjande av personal, lokaler och resurser och
tar tillvara samordnings- och specialiseringsfördelar inom en region
• Är systemeffektiv, till exempel i termer av att den
lyckas färdigutbilda eleverna så att de inte behöver
göra om utbildningen på andra nivåer
• Har en struktur med tydlig ansvars- och arbetsfördelning
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Arbetsmarknadens perspektiv
Arbetsmarknaden representerad av företag, branscher
och förvaltningar är en av de centrala intressenterna.
Några krav som skulle kunna resas utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv är att yrkesutbildningssystemet:
• Levererar god kvalitet och efterfrågat yrkeskunnande och ger individen goda förutsättningar för fortsatt
förkovran i arbetet eller i nära koppling till arbetet
• Är flexibelt – till bredd, volym och innehåll – för att
skapa en god matchning
• Ger förutsättningar för långsiktighet och förutsägbarhet
• Medverkar till att ge yrkesområden en god status
• Ger utrymme för en kontinuerlig dialog om innehåll
och kunskapskrav.
Elevernas perspektiv
En självklar intressentgrupp inom yrkesutbildning
är de studerande. De kan vara både ungdomar och
vuxna. De studerande kan vara personer utan tidigare
yrkesutbildning eller kompetens, men även personer
med yrkesutbildning som har behov av vidare kompetensutveckling i yrket eller karriärbyte. Rimliga kriterier ur ett elevperspektiv kan till exempel vara att
yrkesutbildningssystemet:
• Erbjuder yrkesutbildningar av god kvalitet och aktualitet som gör det möjligt att snabbt få jobb och ha
en rimligt uthållig anställningsbarhet
• Genererar yrkesutbildningar som gör att individen
kan komma vidare i utbildningssystemet
• Tillhandahåller yrkesutbildningar som är kompatibla med krav från arbetslivet
• Tryggar en bas för ett livslångt lärande och ger individen goda möjligheter till professionell och social
utveckling och valfrihet
• Skapar mångfald och valfrihet för eleverna
• Uppfyller internationella yrkesstandards.
Utbildningsanordnarnas perspektiv
Ytterligare ett viktigt perspektiv som bör uppmärksammas är utbildningsanordnarens perspektiv. Utbildningsanordnarna kan vara offentligt ägda verksamheter, offentliga styrda och finansierade friskolor eller
skolentreprenörer till offentlig sektor eller privata företag med privata kunder, både enskilda och företag.
En iakttagelse i denna studie är att flertalet av aktörerna, inklusive de offentliga skolinstitutionerna lever
med likartade ekonomiska incitament och styrformer.
88. Statskontoret (2003:10).

Centralt för merparten av aktörerna är att generera tillräckliga intäkter för investeringar, rekrytering, personalutbildning, utrustning etc.
Några krav på utbildningssystemet från utbildningsanordnarnas sida kan vara att systemet:
• Tryggar god attraktivitet för yrkesutbildningarna
och på så sätt medverkar till ett stabilt elevinflöde
och optimala klass-/gruppstorlekar
• Baseras på ett stabilt ersättnings-/incitamentsystem
som utjämnar kortsiktiga fluktuationer och ger utrymme för utveckling och nytänkande
• Tryggar långsiktig tillgång på yrkeslärare och andra
pedagogiska kompetenser
• Baseras på kunskapskrav som ger uttryck för individers och samhällets/arbetsmarknadens behov av
kompetens
• Ger utrymme för specialisering, samverkan inom
och mellan regioner och övriga faktorer som bidrar
till en ekonomiskt sund struktur.

Sammanfattande
analys och diskussion

De huvudsakliga slutsatserna av arbetet med denna
rapport är följande:
Otydliga ansvarsförhållanden
En av de centrala iakttagelserna om Stockholmsregionens yrkesutbildningssystem är att det saknas en samlad struktur och ett tydligt ansvar för yrkesutbildningen i Sverige. Det råder stor enighet om detta problem
bland de företrädare från olika sektorer och perspektiv
som intervjuats i projektet. Även Statskontoret, som i
början av 2003 publicerade en studie om förutsättningarna för livslångt lärande inom vuxenutbildningen har
kommit till samma slutsats.88
Kommunerna tar sin uppgift att utveckla en infrastruktur för vuxnas lärande på stort allvar. Statskontoret
identifierar dock ett antal hinder och problem, bland
annat att samverkan med statliga organ, främst arbetsmarknadsmyndigheter och försäkringskassor, bromsas av den gällande sektorsuppdelningen. Den faktiska
samverkan mellan kommunerna och andra aktörer som
staten, arbetsgivarna och arbetstagarorganisationerna
är svag. Sambanden är också svaga mellan kommunernas insatser för vuxnas lärande och ett regionalt
perspektiv på kompetensutveckling.
Statskontoret föreslår en rad åtgärder, framför allt
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att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun klargörs. Sambanden mellan olika utbildningsformer med
yrkesanknytning behöver ses över och möjligheten att
samla dessa utbildningar under ett tak bör prövas. En
fortsatt diskussion om ökat samutnyttjande och möjligheter att utveckla en samlad yrkesutbildning bör
enligt Statskontoret involvera den kommunala vuxenutbildningen, kvalificerad yrkesutbildning, kompletterande utbildningar och även i viss utsträckning högre
utbildning.
Yrkesutbildningen sker i stor grad utanför
det reguljära utbildningssystemet.
Utbildning till olika yrken ges direkt hos många företag och även i samverkan mellan företag i samma
bransch. Några exempel på detta ges i rapporten (se
bland annat sid. 17 ff). Förhållandena och lösningarna
ser olika ut inom de olika branscherna. Det finns omfattande samverkan inom branscherna, bland annat
inom yrkesnämnderna.
Utbildning direkt i företagen är ett sätt att lösa bristproblem, och kan ge skräddarsydda lösningar flexibelt
utformade för respektive företags behov. Bristen på
samordning och överblick samt osäkerheten om den företagsgenomförda utbildningens betygsvärde är dock
ett problem för såväl samhället som berörda individer
och arbetsgivare.
Företagsekonomiska överväganden
påverkar starkt utbudet av yrkesutbildning
Yrkesutbildningsutbudet i Stockholmsregionen är idag
i hög grad en funktion av företagsekonomiska övervägande hos utbildningsanordnarna. Det gäller både
privata och kommunala anordnare och större delen
av de olika utbudsformerna. Utbildningsanordnarnas
ersättning är i flertalet fall helt rörlig och baserad
på skolpeng eller motsvarande. Även de delar som
upphandlas såsom arbetsmarknadsutbildningen och
särskilda projekt styrs i långa stycken utifrån företagsekonomiska kalkyler. Det gäller även den kommunala
ungdoms- och vuxenutbildningen.
Den klart viktigaste styrfaktorn för utbudet är således elevernas val av program och skola. Inom många
yrkesorienterade program leder försämrad kommunal
ekonomi och låga skolpengsersättningar till växande
krav på större klasser för att klara ekonomin. Smalare
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program med vikande efterfrågan kommer med nuvarande spelregler att läggas ner. Arbetsmarknad, näringsliv och regionala utvecklingskriterier har fjärmats
allt mer från de reguljära systemen, med undantag av
KY. Sambanden illustreras i nedanstående bild.

Incitament saknas för företag, elever och kommuner
En vanlig synpunkt är att det saknas incitament för företag att ta emot elever. Det svaga intresset hos elever
kan, enligt många respondenter, också bero på att
företag inte ställer upp med kvalificerade praktik- och
utbildningsplatser. Detta problem uppmärksammas
även i en studie gjord av Företagarna. Enligt studien
är de främsta hindren för företag att ta emot elever 89
ont om lokaler, brist på lämpliga arbetsuppgifter samt
tidsbrist.
Det råder stor samstämmighet om att samverkan saknas på flera plan. Dels saknas en samverkan regionalt
kring olika utbildningar och arrangörer. Vidare saknas
också en samverkan mellan skola, näringsliv och
branschorganisationer. Näringslivet bör finnas med i
större utsträckning vid såväl utformning som genomförande av yrkesutbildning. Företagarna framför att
minst hälften av yrkesutbildningen bör förläggas till
arbetsplatser 90.
Idag känner inte många ungdomar till vad ett yrke
innebär och vilka arbetsuppgifter som ingår. Brist på
status och svaga yrkesroller är faktorer som bidrar till
att ungdomar tvekar innan de satsar på en karriär inom
ett specifikt yrke. Flera som intervjuats menar att ung-

89. Morgondagens Yrkesutbildning – och små företagens yrkesutbildning FR 2002
90. Morgondagens Yrkesutbildning – och små företagens yrkesutbildning FR 2002
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domar under en längre period har fått informationen
att mer teoretiska, till skillnad mot yrkesinriktade utbildningar, är bättre, mer spännande, ger en bredare
bas att utgå ifrån samt ger en bättre löne- och personlig
utveckling.
Enskilda företag och branschorganisationerna borde,
enligt många intervjuade, ta ett större ansvar att informera om och marknadsföra sina branscher. Idag känner många ungdomar inte till vad ett yrke innebär och
vilka arbetsuppgifter som ingår.
Det finns förutsättningar
för förbättrad yrkesutbildning i Stockholmsregionen
Som framgår av avsnittet om styrkor och svagheter för
Stockholmsregionen finns ett antal grundläggande förutsättningar för yrkesutbildning i Stockholmsregionen.
Det gäller bland annat storleken på marknaden, stort
utbud av utbildningsanordnare, många globala företag
med avancerad utbildning för anställda, förutsättningar
för internationellt utbyte och spännande försöksverksamhet med lärlingsutbildning.

Vilka faktorer har format
utvecklingen?

Yrkesutbildningen på gymnasial och postgymnasial nivå har under de senaste två decennierna gått
kraftigt tillbaka både i volym och ifråga om bredd i
Stockholmsregionen och i hela landet. Alltfler ifrågasätter även den erbjudna yrkesutbildningens relevans i
förhållande till ett snabbt föränderligt och specialiserat
yrkesliv. Ett flertal branscher ger uttryck för stor oro
inför den framtida kompetensförsörjningen såväl numerärt som kvalitetsmässigt.
I ett lite längre tidsperspektiv från 1970-talet till
idag kan förändringarna inom yrkesutbildningssystemet te sig drastiska, men i praktiken har försämringen
av kapacitetsförsörjningen i regionen skett långsamt.
Flyttströmmar, strukturomvandling och konjunkturer
har medverkat till att göra trenden svår att registrera
och ta till sig.
Flera omständigheter har samverkat kring varför
det ser ut som det gör. Av central betydelse är gymnasieskolans utveckling. Skolverket har i en utvärdering
konstaterat att gymnasieutbildningen, sedan programgymnasiet infördes 1992, blivit allt mer teoretisk.
Utrymmet för kärnämnena har ökat på bekostnad av

karaktärsämnena (yrkesrelevanta ämnen). Skolverket
noterar även att yrkeskurserna har fått ökade inslag av
teoretiska moment. En allt större andel av eleverna
väljer även att inleda studieförberedande program och
inte yrkesförberedande program. Det gäller särskilt för
flickor.91
En viktig betydelse har även reformerna inom högskolan. De akademiska kraven har höjts inom flera
tidigare tydligt uttalade yrkesutbildningsområden på
högskolenivå. Det har medverkat till ett växande gap
mellan gymnasieskolans yrkesorienterade och högskolans yrkesorienterade utbildning. Gällande norm sedan
ett – två decennier är att högskolan prioriterats. Det har
gällt både nationella och regionala policyskapare.
Under tiden har också andra grundläggande delar av
yrkesutbildningssystemet kommit att urholkas eller
bytt inriktning. Omfattningen av arbetsmarknadsutbildning har minskat, liksom den kommunala vuxenutbildningen med yrkesinriktning. Nya utbildningsformer,
såsom KY, har ännu inte etablerats som ett substitut för
de grenar av yrkesutbildningen som har gått tillbaka.
Tvärtom finns det en oro att aktualiserade förändringar
i det system som funnits för så kallad påbyggnadsutbildning (PU) kommer att leda till att även denna form
av yrkesinriktad utbildning kommer att minska i omfattning.
I Stockholmsregionen har det stått klart först under de allra senaste åren att försörjningen även inom
kompetensområden som inte fordrar högskoleutbildning fungerat illa. Sannolikt har bristerna i regionens
eget yrkesutbildningssystem kunnat kompenseras av
yrkesutbildad arbetskraft från andra delar av landet
och genom invandring. Stigande levnadskostnader
och brist på bostäder i förening med ökad efterfrågan
på yrkesutbildad personal även i andra delar av landet,
har försvårat möjligheterna till kompetensförsörjning
genom inflyttning.
I sammanfattning kan man identifiera ett antal dominerande trender:
1. Gymnasieskolans teoriinnehåll har ökat på bekostnad av yrkesorienterad utbildning
2. Det är större akademiskt fokus i de högskoleutbildningar som tidigare haft yrkesinriktning
3. Eleven har fått en mycket omfattande frihet vid val
av skola och program
4. Svag kommunal ekonomi har lett till sänkta ersättningar för de dyrare yrkesutbildningarna och mins-

91. Efter skolan – en utvärdering av gymnasieskolan, rapport 223, Skolverket 2002
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kad benägenhet att upprätthålla smala och ”olönsamma” utbildningar
5. Ändrat fokus inom kommunal vuxenutbildning från
yrkes- och påbyggnads till utbildning för de lägst
utbildade vilket stimulerats genom statliga bidrag
inom ramen för Kunskapslyftet
6. Arbetsmarknadsutbildningens volym har minskat
7. Det är otydligt vem som bär ett samlat ansvar för
yrkesutbildningen.
Effekterna av dessa trender är enligt mångas bedömning ett kraftfullt paradigmskifte. Vi har färdats från
ett i huvudsak planerat yrkesutbildningssystem till ett
i hög grad marknadsorienterat system – även om marknaden är en så kallad kvasimarknad där konsument och
finansiär inte är samma person eller organisation.
Detta illustreras bland annat av skolpengs- och prestationsersättningen av gymnasieutbildningen i kombination med elevernas valfrihet som har lett till en
påtaglig marknadsstyrning av skolornas ekonomi. Den
företagsinterna och företagsfinansierade utbildningen
spelar en allt större roll medan den samhällstyrda
och samhällsfinansierade utbildningen spelar en allt
mindre roll för att förmedla yrkeskompetens till arbetskraften.

Stockholmsregionens styrkor
och svagheter

Stockholms län har både styrkor och svagheter i att
erbjuda ett ändamålsenligt yrkesutbildningsutbud.
Vissa styrkor och svagheter i Stockholmsregionen har
att göra med det svenska yrkesutbildningssystemet
som helhet. Dessa frågor berörs i den internationella
jämförelsen. Det här avsnittet handlar om styrkor och
svagheter inom ramen för befintligt system för yrkesutbildning i Sverige.

Styrkor
Stockholms län har ett antal styrkor som kan användas
för att bygga ett konkurrenskraftigt yrkesutbildningssystem i framtiden. Dessa styrkor grundar sig framförallt på den starka kompetens och erfarenhet som
finns inom olika sektorer av samhället för att anordna
yrkesutbildning.
Marknadsstorlek skapar kritisk massa
Stockholms län erbjuder på grund av sitt variationsrika
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näringsliv och sin storlek en kritisk massa som innebär
att även specialiserade utbildningar kan bedrivas på ett
ekonomiskt rationellt sätt.
Stort utbud av utbildningsanordnare
Stockholms län har ett stort antal privata utbildningsanordnare som kompletterar de offentligt anordnade
utbildningarna. De privata aktörerna kan fungera som
partners till kommuner som saknar egna erfarenheter
och resurser för att starta nya utbildningar. De privata
anordnarna har också ofta ett regionalt perspektiv som
kan utnyttjas för att stärka samordningen av yrkesutbildningen i regionen.
Stort antal globala företag med avancerad utbildning
för sina anställda
Den personalutbildning som bedrivs i företagen står
för en mycket stor del av den yrkesrelaterade utbildningen i Sverige. Det finns flera skäl att tro att den
företagsrelaterade utbildningen är särskilt omfattande
i Stockholms län. Med ett ökat samarbete och mer
dialog mellan dessa och övriga utbildningsanordnare skulle nya spännande yrkesutbildningslösningar
kunna utformas.
Universitets- och högskoleutbud i världsklass
Det finns omfattande resurser inom akademisk utbildning i Stockholms län. I både Finland och England sker
en stor del av yrkesutbildningen parallellt i arbetsliv
och på högskolor. Möjligheterna att bygga upp liknande
gränssnitt är stora i Stockholms län. Om yrkeshögskoleutbildningen i framtiden blir ett större inslag i yrkesutbildningssystemet står Stockholms län väl rustat.
Som storstad har Stockholm
goda förutsättningar att skapa internationellt utbyte
Stockholms län har en speciell dragningskraft. Det
är en stark resurs som kan användas för att attrahera
både studenter och utbildningsanordnare. Studenter
kan lockas med en större mångfald av möjligheter.
Stockholms läns storlek skapar ett utrymme för högre
specialisering och större utvecklingsmöjligheter inom
nischyrken. För utbildningsanordnare innebär marknadens storlek bättre tillväxtmöjligheter än i andra
län. Stockholms län har också goda förutsättningar att
skapa internationella utbyten vilket kommer att bli allt
mer viktigt då EU:s inre marknad förverkligas och intresset för internationellt gångbara utbildningar ökar.
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Spännande försöksverksamhet
med lärlingsutbildning
Den försöksverksamhet med lärlingsutbildning som
bedrivs av Stockholms hantverksförening har potential att bli en ny utbildningsform i det svenska yrkesutbildningssystemet. Om denna potential förverkligas
har Stockholms län ett försprång gentemot andra län
och kan snabbare bygga ut detta yrkesutbildningsalternativ inom ramen för yrkesutbildningssystemet.

Svagheter

Brist på billiga bostäder
Bristen på billiga bostäder i Stockholmsregionen är
särskilt kännbar för yngre personer som vill studera.

Framtidens yrkesutbildningsutbud
i Stockholms län
En sammanvägning av utvecklingstendenserna i yrkesutbildningssystemet nationellt och i Stockholms
län pekar på att antalet yrkesutbildade kommer att
minska.

Kostnadsläget försämrar förutsättningarna
att bedriva yrkesutbildning
Stockholms län liksom många andra storstadsregioner
har som regel en högre ekonomisk tillväxt än mer glest
befolkade regioner. Detta leder till ökade kostnader för
arbetskraft och fastigheter. Kostnaderna för att bedriva
yrkesutbildning ökar därmed också. Det blir svårare
och dyrare att anställa yrkeslärare och att tillhandahålla lokaler för utbildning. Något som kan minska
kommuners, utbildningsanordnares och näringslivets
intresse att tillhandahålla yrkesutbildning.

Gymnasieutbildningen
På gymnasial nivå genomförs en efterfrågeanpassning av gymnasieprogrammen i många kommuner. I
dagsläget är intresset för yrkesförberedande program
på gymnasiet lägre i Stockholms län än i andra län. Ett
ökat utbud av yrkesförberedande program är därför
beroende av att intresset för yrkesförberedande program ökar bland gymnasieungdomar. Det är därför
angeläget att näringsliv, kommuner och andra aktörer
ökar sina ansträngningar för att upplysa om de behov
som finns på arbetsmarknaden. Yrkesprogrammens
attraktivitet är också beroende av att kommunerna
satsar på att upprätthålla en hög kvalitet på de yrkesförberedande programmen.
Det finns en risk att kommunerna i en pressad ekonomisk situation får problem att upprätthålla denna
attraktivitet då de yrkesförberedande programmen
ofta är dyrare än de teoretiska programmen.

Obalans i fördelningen mellan
KY-utbildningar och PU-utbildningar
Stockholms län har en proportionellt sett högre andel
yrkesutbildning organiserad i form av påbyggnadsutbildningar i förhållande till KY-utbildningar. I detta
avseende är Stockholms län mer sårbart än andra län
av de föreslagna förändringarna av påbyggnadsutbildningarnas finansiering. Endast en mindre del av påbyggnadsutbildningarna kommer att kunna omvandlas
till KY-utbildningar.

Eftergymnasial yrkesutbildning
Den reguljära yrkesutbildningen på eftergymnasial
nivå består i Stockholms län huvudsakligen av KY-utbildningar och PU-utbildningar. I samband med att det
interkommunala ersättningssystemet för riksrekryterande PU-utbildningar avskaffas kommer utbudet av
eftergymnasiala yrkesutbildningar att minska. Om 25
procent av PU utbildningarna ombildas till KY-utbildningar innebär detta ett minskat utbud i dessa utbildningsformer på sammantaget cirka 40 procent.

Bristande samordning
av dyra yrkesförberedande gymnasieprogram
För nischade och dyra yrkesförberedande program
finns fördelar med samordning mellan kommunerna.
Incitamenten för samordning mellan kommunerna
är idag dock mycket svaga. Det finns inslag av lokal
suboptimering för att undvika kostnader för dyra utbildningar.

Summering av styrkor och svagheter

Stockholms län har ett antal svagheter i sitt yrkesutbildningssystem. Dessa sammanhänger bland annat
med att Stockholms län är en storstadsregion. De har
också att göra med fördelningen av yrkesutbildningsformer som är obalanserad i förhållande till framtida
förändringar av yrkesutbildningssystemet.

Genom att summera styrkor och svagheter på basis av
de perspektiv som beskrivits ovan kan flera intressanta
iakttagelser göras.
Ur samhällsperspektivet kan det noteras att de två
dimensionerna ”finansiering” och ”regional utveckling/tillväxt” fjärmats från varandra på ett sätt som
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kan få olyckliga effekter. Utrymmet för att betrakta
yrkesutbildningen som en ”investering” i framtida
ekonomisk utveckling blir därigenom för litet. Ett
intressant undantag är satsningar som gjorts av vissa
kommuner att erbjuda socialbidragsberoende personer
yrkesutbildning och arbetsmarknadskontakter.
Yrkesutbildningen i Stockholmsregionen samspelar
inte särskilt väl med arbetsmarknadens behov. Riskerna
för flaskhalsar och bristsituationer är därför stora. En
återkommande kritik är att systemet ger dåliga förutsättningar för långsiktighet och förutsägbarhet och att
den reguljära utbildningens kunskapskrav inte överensstämmer med arbetsmarknadens behov.
Systemet har medverkat till att förutsättningarna för
utbildningsanordnarna har blivit allt mer marknadslika. Det kan i sig innebära både styrkor och svagheter.
En styrka är att systemet får en inbyggd flexibilitet. En
svaghet är att systemet är mycket känsligt för variationer i efterfrågan. Pressade ersättningar gör att utbildningsanordnarna måste ha stora klasser för att kunna
erbjuda utbildningen.
Kunskapskraven i den yrkesinriktade gymnasieskolan är dock ifrågasatta, vilket är negativt för anställningsbarheten för de som studerar till ett specifikt yrke.

En utmanande agenda

I förhållande till andra regioner utomlands har Stockholms län ett mycket begränsat utbud av reguljär
yrkesutbildning. Vid en framtida konjunkturuppgång
kan detta innebära en tilltagande brist inom en rad yrken och att länets internationella konkurrenskraft inom
näringar som fordrar en kvalificerad yrkesutbildning
försvagas.
Några faktorer som kan avhjälpa det bristande utbudet av reguljär yrkesutbildning är utbildningsinsatser
som initieras av näringslivet. Arbetskraftsinvandring
från exempelvis de baltiska staterna kan bidra till att
motverka att bristsituationer uppstår.
Två centrala drivkrafter som uppmärksammas i
denna studie är gymnasieskolans ”teoretisering” och
yrkesutbildningens allt mer marknadslika villkor. Det
finns inte några tecken på att dessa förutsättningar
skulle förändras under överskådlig tid.
Åtgärdsbehov
Ett nyckelbegrepp är samverkan kommunerna sinsemellan och mellan kommunerna, statliga myndigheter, regionala organ, utbildningsföretag och parterna
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på arbetsmarknaden. I flera sammanhang kan det vara
rationellt att utveckla samarbetet även till angränsande
län.
Några samverkansområden kan bland annat vara
följande:
• Tillskapande av en samlad KY-strategi
• Samverkan:
– mellan kommuner och arbetsmarknadsparter om
Komvux och PU för att få ett utbud efter helhetens
intresse
– mellan kommuner om vissa smala gymnasieutbildningar
– i regionen om en strategi för yrkeshögskoleutbildningar
– för att åstadkomma en sammanhållen strategi för
yrkesutbildning, praktik och svenskutbildning för
invandrare och flyktingar
– för att utveckla kompetensbevis inom branscher
där yrkesutbildningen inte matchar kompetenskraven
– med lärarutbildningen för att bättre ta tillvara regionens resurser inom yrkeslärarområdet.
Ovan har vi konstaterat att den utveckling som yrkesutbildningssystemet har genomgått skulle kunna beskrivas som en avreglering. Det finns lärdomar från
andra samhällssektorer som genomgått en motsvarande process. Några av nyckelbegreppen är beställaransvaret och att slå vakt om och utveckla infrastrukturen
och att uppdatera regelverken.
I ett beställarperspektiv kan det te sig särskilt viktigt att klargöra hur kopplingen mellan regional tillväxt
och yrkesutbildningsutbudet ska stärkas.
Några frågor att arbeta vidare med kan vara att:
• Tydliggöra samhällets kravspecifikation på yrkesutbildningen
• Klargöra hur samhällets ”infrastruktur” för yrkesutbildning ska se ut för att inslaget av kollektiva
nyttigheter och långsiktighet ska öka
• Utreda om ett system baserat på kompetensbevis
kan vara en modell för att möta arbetsmarknadens
kunskapsbehov och samtidigt ta tillvara regionens
diversifierade utbildningssektor
• Utreda om kompetensbevis i förening med läroavtal
av tyskt eller finskt snitt kan vara en modell för att
skapa en större bredd i utbildningssystemet
• Utreda incitaments- och regelförändringar för en
ökad kraftsamling och samverkan mellan yrkesutbildningsaktörerna.
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Arbetsmarknadsstyrelsen/Arbetsförmedlingen, http://www.ams.se
Deutscher Bildungsserver, http://www.bildungsserver.de
CEDEFOP, http://www.cedefop.gr
Folkbildningsrådet, http://www.folkbildning.se
Hantverk Sthlm, http://www.hantverksthlm.com
Helsingfors stads utbildningsverk, http://www.edu.hel.fi
Helsinki Polytechnic Stadia, http://www.stadia.fi/english/
KY-myndigheten, http://www.ky.se
Luton Borough Council, http://www.luton.gov.uk
NG Bailey & CO Ltd, http://www.ngbailey.co.uk/recruitment/apprenticeships.htm
Securitas, http://www.securitas.se
Skolverket, http://www.skolverket.se
Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se
Stockholms Hantverksförening, http://www.stockholmshantverksforening.se
Utbildningsstyrelsen, http://www.oph.fi
Väktarskolan, http://skolor.tya.se/vaktarskolan/vaktarskolan_index.htm
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– Förmår dagens yrkesutbildningssystem prestera den
utbildning som efterfrågas av eleverna och av näringslivet i Stockholmsregionen?
Den här rapporten ger en heltäckande bild av yrkesutbildningssystemet i Stockholmsregionen. Studien
visar hur det svenska systemet för yrkesutbildning är
uppbyggt och vilka förutsättningarna är för att bedriva
utbildningen. I rapporten görs också en genomgång
av utbildningsutbudet i regionen och ställer detta mot
efterfrågan på yrkesutbildning. Avslutningsvis görs en
internationell utblick mot yrkesutbildningen i Finland,
Tyskland och Storbritannien för att visa på styrkor och
svagheter i det svenska systemet.
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