UNGAS YRKESREVANSCH

Projektet ”Ungas yrkesrevansch” har vänt sig till unga som under en längre tid
saknat jobb, inte studerat och inte har haft någon annan sysselsättning. I projektet har de genomfört en hantverksutbildning och står nu rustade att försörja
sig själva. När projektet avslutas behövs en permanent lösning för andra unga i
samma situation.

Unga tar revansch i samhället
Projektet ”Ungas yrkesrevansch” har gjort det som få andra satsningar har lyckats med. Det har lyckats öppna dörren till arbetsmarknaden och till vidareutbildning för 100 unga personer som
stod utan dessa möjligheter för två år sedan. Unga människor som
annars inte har platsat någonstans och fallit mellan stolarna bland
myndigheternas ansvarsområden. Som stått utan jobb och inte haft
möjlighet att utbilda sig.
Genom att erbjuda dem engagemang, individuell anpassning av utbildningen och en stor trygghet har tröskeln till framgång inte varit
särskilt hög. I projektet har de fått en yrkesutbildning och därmed
även sin revansch i samhället.
Projektet startade efter att rapporten ”Unga utanför” presenterades
av Ungdomsstyrelsen år 2003. Stockholms Hantverksförening fick uppdraget att ta fram en utbildning som
passar dessa unga personers förutsättningar och förmåga att ta till sig kunskap.
Vi valde att anpassa en modell för modern lärlingsutbildning till ungdomarna – en modell som har visat
sig vara framgångsrik i att förse hantverksyrken med utbildad personal. Resultatet har varit mycket bra.
Trots att de tidigare ofta har misslyckats i skolan, har de unga i projektet presterat långt över sina egna och
omvärldens förväntningar. Vi har helt enkelt fått fram ett bra sätt att få dem att hitta tillbaka till en egen
försörjning. Projektet har därmed uppnått sina mål och sin idé och kommer att avslutas under år 2006.
Men kvar står de ungdomar som inte fick en chans att vara med. För dem finns ingen väg att gå idag, men
det behövs både en långsiktig lösning och att kunskaperna från ”Ungas yrkesrevansch” tas till vara. Detta
är något som vi är övertygade om kommer att gagna både samhället och individen.

Lars Österlind, VD, Stockholms Hantverksförening

Ungas yrkesrevansch
Efter att rapporten ”Unga utanför” gavs ut tog Stockholms Hantverksförening, ESF-rådet och Kompetensfonden våren år 2004 initiativ till projektet ”Ungas yrkesrevansch”. Det är ett kombinerat utvecklings- och
åtgärdsprojekt som under två år har tagit fram en modern lärlingsutbildning för arbetslösa personer i åldern
18-24 år, som hamnat mellan stolarna i samhällssystemet, där ingen aktör anser att de är deras ansvar och
där inga utbildningsvägar finns.
Projektet vill vända dessa ungdomars utanförskap till egen försörjning och en etablering på arbetsmarknaden,
samtidigt som hantverksbranschen erbjuds arbetskraft. Av 250 sökande antogs 100 elever. ”Unga yrkesrevansch” avslutas i december 2006 och i denna broschyr presenteras resultat och förslag till en möjlig fortsatt
åtgärd för de unga utanför.



Att hamna utanför
I Sverige finns idag ungefär 100.000 unga personer som saknar jobb, inte studerar
och inte aktivt söker ett arbete. Många lever på socialbidrag och har svårt att etablera
sig på arbetsmarknaden. I en rapport från Ungdomsstyrelsen år 2003 kallas de här
ungdomarna ”Unga utanför”. Rapporten konstaterar att personer mellan 16 och 24
år som levt utanför samhället i två år eller mer, riskerar att hamna i ett permanent
utanförskap med mycket små möjligheter att någonsin kunna försörja sig själva.
Gruppen har vuxit oroväckande sedan 1990-talet och är idag ett stort problem.

A

tt de unga är utanför har olika orsaker.
Många har inte avslutat sina gymnasiestudier och har då svårt att vidareutbilda sig och söka jobb. Avhoppen kan bero
på problem hemma, mobbing i skolan, läs- och
skrivsvårigheter eller annat som gjort att frånvaron ökat. Många är utrikes födda och flera av
ungdomarna är inte intresserade av teoretiska
studier, utan har i stället en praktisk begåvning.

Inget stöd och stängda dörrar
Många har upplevt att de inte fått det stöd de
behövt i skolan och att skolsystemet inte passat deras förmåga och färdigheter, eftersom
gymnasieskolan blir allt mer teoretisk och studieförberedande.
För den som har fyllt 20 år stängs dessutom
dörren till gymnasieskolan. Den kommunala vuxenskolan ses av dessa unga inte som en möjlig
väg till vidareutbildning, eftersom den helt fokuserar på att läsa in kärnämnen. De kan heller inte
ta sig in på eftergymnasiala yrkesutbildningar eftersom de saknar fullständiga betyg. De har helt
enkelt hamnat i ett läge där dagens utbildningssystem inte har en väg att erbjuda dem. Många är
skoltrötta och vill etablera sig i ett praktiskt yrke,
men saknar långsiktigt stöd från samhället.

Utvecklingspotential i hantverksbranschen
Samtidigt som de unga som hamnat utanför
inte kan ta sig in i yrkeslivet, är medelåldern i
många hantverksyrken hög. Det råder en stor
brist på arbetskraft, men det finns inte tillräckligt många unga som kan träda in i yrkena och
lära sig dem.
Bristen på utbildad arbetskraft hotar att
hämma branschens ekonomiska utveckling,
eftersom företag tvingas att tacka nej till uppdrag. Andra problem är:
-  minskad konkurrenskraft på
grund av löneglidning,
-  sjukskrivningar,
-  kostnader för personalinhyrning, och
-  utflyttning av produktion.
Att företag vill anställa, men inte kan, är inte
bara en nackdel för företagen utan gör även att
samhället förlorar skatteintäkter. Detta samtidigt som många unga måste försörjas, men som
med rätt stöd och åtgärder hade kunnat vara yrkesverksamma. Arbetskraftbristen skapar alltså
både företagsekonomiska och samhällsekonomiska problem.

SITUATIONEN FÖR UNGA OCH I HANTVERKSYRKEN

-  En ung person som lever på socialbidrag och är i någon typ av arbetsmarknadsåtgärd kostar samhället
ca 145.000 kr om året. 4.726 st unga personer i Stockholms stad befinner sig enligt USK utanför
arbetsmarknaden och försörjs genom ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). Det motsvarar en kostnad om
ca 685 miljoner kronor om året.
  Utredningen Unga utanför beräknar även att ytterligare ca 1000 ungdomar befinner sig i ett totalt
utanförskap, det vill säga helt saknar kontakt med samhällssystem som AMS, KUP, UG,stadsdelsförvaltningen etc. Dessa ungdomar riskerar att fastna i en permanent arbetslöshet.
-  AMS prognos är att det kommer att saknas 300.000 yrkesutbildade personer på arbetsmarknaden år
2015. Så många som 90.000 företag kan komma att försvinna om ingen är beredd att ta över.



Anpassad lärlingsmodell
öppnar dörrar
För att hitta ett bra sätt att ge de unga en chans att lära sig ett yrke och sedan få
ett jobb valde ”Ungas yrkesrevansch” att ta sin utgångspunkt i den modell för en
lärlingsutbildning som Stockholms Hantverksförening tog fram genom EU-projektet
”Handkraft” under åren 2001-2004. Modellen har vidareutvecklats i ”Ungas yrkesrevansch” och passar för ungdomar som har en praktisk begåvning – en förmåga som
inte tas till vara i den vanliga skolan. Grundtanken är att man lär sig ett hantverk bäst
genom att imitera, öva och använda händerna och inte genom teoretisk undervisning.

E

leverna i ”Ungas yrkesrevansch” har
under utbildningen hela tiden fått
personligt stöd och hjälp att sätta upp
tydliga mål. En stor del av tiden är de på en arbetsplats som lärling hos en handledare. Efter
att utbildningen avslutats är målet att eleverna
ska ha lärt sig så mycket att de kan få ett arbete, eller få möjlighet att gå till vidare studier
för att avsluta med gesällbrev eller yrkesbevis
i det yrke de valt att studera.
Utbildningssamordnare nyckelpersoner
En framgångsfaktor för projektet har varit de
utbildningssamordnare som har stöttat, väglett och följt eleverna. De har hjälpt till att hitta
rätt yrke och även fungerat som studievägledare. Tidigt i projektet blev det tydligt att eleverna hade ett stort behov av stöd och struktur
i utbildningen och samordnarna har fungerat
som deras fasta punkt och motivationskraft.
Det har varit utbildningssamordnarens ansvar

att hålla ihop det praktiska lärandet – inom
utbildningen på skolan och gentemot handledaren på arbetsplatsen. Tidigare har många av
ungdomarna slussats runt bland olika aktörer,
utan att någon har sett eller tagit ansvar för
hela personen, vilket varit förödande. Många
har uttryckt det som att man genom utbildningssamordnarna för första gången upplever att det är någon som bryr sig om hur det
går. Det beskrivs av eleverna som något av
det viktigaste för deras motivation och vilja
att utbilda sig.
Individuellt anpassade studier
Varje elev har arbetat efter en individuell yrkesplan som tagits fram tillsammans med
utbildningssamordnaren och handledaren på
arbetsplatsen. Utifrån yrkesplanen togs en
kursplan fram, som hade gymnasiets kursplaner som grund. Den individuella anpassningen
har varit mycket positiv och i flera fall en för-

Johanna Salhert, utbildar sig till fotograf
”En vecka in i projektet ringde jag till utbildningssamordnaren
och sa att; ”jag klarar inte det här, det blir alldeles för mycket. Jag
har inte klarat av något i hela mitt liv och allt har alltid gått snett”.
Hon pratade med mig och sa att jag skulle ta det lugnt, för hon
visste att jag skulle fixa det. Sen peppade hon mig otroligt mycket
för att jag skulle komma dit. Så jag tog mig dit första dagen och
träffade dem. De är precis som jag, människor som accepterar alla
och som tycker att det är super! Min handledare sa; ”Jag skiter i
hur många piercningar och tatueringar du har, det rör mig inte, du
ska stå bakom kameran inte framför.”



Kurt Åke Jernwall, handledare, Gamla stans krukmakeri
”Utan arvode hade det aldrig gått för det kostar alldeles för mycket
– maskiner, material och allting och tid också. Så det skulle nog vara
svårt om man skulle ha lärlingar på det gamla sättet.”
utsättning för att eleverna ska orka genomföra
studierna. När utbildningen är formad efter
den egna personen upplevs den som mer meningsfull och känslan av att det finns ett mål
med ansträngningarna blir starkare.
Väljer själva att läsa kärnämnen
”Ungas yrkesrevansch” har även erbjudit eleverna att läsa in gymnasiets kärnämnen och ungefär 40 % av dem valde att göra det. De har
varit motiverade och positiva. Trots tidigare
misslyckanden inom de teoretiska ämnena i
skolan har de läst kärnämnena med resultat
som långt överträffat de förväntade och trots
att de tidigare inte har sett komvux kärnämnesundervisning som ett alternativ. Förklaringen
är troligen att eleverna konkret behöver se vad
deras ansträngningar ska leda till, och att de
behöver det individuella stöd som projektet
gett dem. En annan förklaring är att kärnämnesundervisningen lades sent i utbildningen.

Eleverna kunde då förstå den praktiska nyttan
med att kunna exempelvis den matematik som
behövs för att beräkna materialåtgång med
mera. Undervisningen har även i så stor utsträckning som möjligt anpassats till det yrke
eleven har valt.
Studiemedel och arvode
En av de stora skillnaderna med projektet i
jämförelse med traditionell lärlingsutbildning har varit att eleverna försörjt sig genom
studiemedel och att handledaren har fått ett
arvode från Hantverksakademin. Det har i
stor utsträckning underlättat arbetet med att
hitta en lärlingsplats. Många hantverkare arbetar i små företag och har därmed för små
marginaler för att kunna ta en lärling.
Ett socialt projekt
Att befinna sig utanför gör enligt utredningen
”Unga utanför” också att man inte alltid lärt sig

SÅ TYCKER ELEVERNA SJÄLVA OM ”UNGAS YRKESREVANSCH”
Utvärdering E fter Sex månader:

-  79 % tyckte att projektet har varit betydelsefullt för sitt yrkesval och sin utbildning.
-  54 % ville läsa in kärnämnen under utbildningen.
-  84 % tänkte fortsätta utbildningen och skaffa sig ett yrke.
Utvärdering E fter ETT ÅR:

-  89 % tyckte att modern lärlingsutbildning är ett bra sätt att lära sig ett yrke.
-  96 % menade att de lär sig under utbildingen, eftersom de direkt ser resultatet av sitt arbete.
-  93 % skulle rekommendera sina vänner att söka en modern lärlingsutbildning.



Jonas Fagerlund, utbildar sig
till videoproducent
”För mig har det funkat himla bra att kliva in i arbetslivet
redan under utbildningen. På gymnasiet läser man bara för
att man måste. Sen glömmer man bort det, för det är inte
i ett sammanhang. Här finns det en morot att hela tiden
sträva efter – ett schysst jobb, bra kontakter. Det här har jag
gjort för egen skull. Men i gymnasiet tänkte man mer att
– visst kan man få bra betyg, men till vilken nytta? Jag har
alltid haft lätt i skolan, men svårt att motivera mig. Med en
sån här utbildning är det mer på riktigt. Det var skönt på
Hantverksakademin, för det fanns inga stängda dörrar utan
det var väldigt flexibelt.”

Ferit Hermes, handledare,
Mästarens skomakeri
”Han klarar sig mycket bättre än alla andra, som redan kan,
som har hållit på i 15-20 år. Jag har jobbat med många skomakare – han kan bättre än de. Han gör ett bättre och snyggare
arbete, jag ser det, jag märker det. Men naturligtvis kan det
bero på att jag är mycket noggrann. Om jag ser något som
är krokigt jag måste jämna till det. Jag kan inte låta bli, jag
måste lämna det slätt och fint.”

sociala normer i samhället. Det kan exempelvis visa sig i att man har svårt att passa tider.
I och med att eleverna har tillbringat mycket tid på arbetsplatser under utbildningen, har
de även fått lära sig yrkets sociala regler, något
som kommer att underlätta för dem i framtida
anställningar. Handledaren har många gånger
fungerat som en förebild, som inte bara lär ut
sitt yrke utan även sätter upp gränser och rutiner. För de elever i projektet som har invandrarbakgrund, har även kontakten med arbetsplatsen lett till att deras kunskaper i svenska
har förbättrats.
Att ha en arbetsplats att gå till och arbetsuppgifter att ansvara för har för flera av ungdomarna även inneburit en trygghet och en
känsla av att vara behövd. Många menar att arbetsplatsen blivit som ett andra hem. De känner
sig stolta över sin utveckling och över det yrke


de utbildar sig till. Stoltheten tillsammans med
de nya rutiner i vardagen som de får genom lärlingsutbildningen, har även gjort att de har fått
det lättare att få ordning på sin tillvaro.
Från utanför till innanför
Det som ”Ungas yrkesrevansch” gjort tydligt är
hur nödvändigt det är för en ung person som
har varit utanför att få uppleva långsiktighet,
stöd och ett sammanhang. Deras motivation är
mycket beroende av att de kan se varför de ska
göra olika moment, att ha ett mål och konkret
få se resultatet av sina ansträngningar. Att inte
ha förstått detta sammanhang säger flera av
dem har varit en av orsakerna till deras tidigare misslyckanden inom skolan. Lärlingsutbildningen har passat dessa unga särskilt bra och
deras engagemang och ambition att utvecklas
har väckts genom att se något ta form – något

som de själva har producerat och som genom
deras arbete kan bli ännu bättre.
Relationen till handledaren och utbildningssamordnaren har också varit väldigt viktig. De
har stöttat eleverna även när de har tyckt att
det varit jobbigt, om det inte gått så bra eller
om de haft det jobbigt hemma. Även här har
eleverna tidigare känt sig ensamma och utan
stöd i den vanliga skolan. Både utbildningssamordnaren och handledaren har genom den
nära relation de haft till eleverna kunnat ge
beröm, kritik och peppning. Utbildningssamordnarna har haft en nyckelfunktion som länk
mellan eleven, arbetsplatsen och utbildningen
och har dessutom haft mer tid för varje elev än
personal i den vanliga skolan.
”Ungas yrkesrevansch” har visat sig vara
en väg att få unga personer att återvända in
i yrkeslivet. Projektet hade som mål att minst
50 % av eleverna vid projektets slut ska ha

börjat arbeta, sökt vidareutbildning eller ha
startat eget. Målet kommer att nås med råge
och innebär att ungdomar som för två år sedan levde på socialbidrag nu förhoppningsvis
kommer att försörja sig själva. Redan innan
projektet är avslutat har:
-  två deltagare kommit in på annan
   utbildning,
-  tio har fått anställning och
-  tre har antagits till försöksverksamhe   ten med ”lärlingsutbildning för vuxna
   till vissa hantverksyrken”, som fung   erar som en nödvändig påbyggnad på
   eftergymnasial nivå.

Försöksverksamheten drivs av Hantverksakademin och har en egen förordning som gäller
år 2008 ut. Årets antagning var den sista som
kan göras om inte regeringen beslutar annat.

Shivan Ahmed Zohair, lärling, Mästarens skomakeri
”När jag var på arbetsförmedlingen hade handläggaren för lite
tid för mig. Hantverksakademin är bättre, för nu har jag utbildningssamordnaren. Om jag behöver henne finns hon där
och ger mig vägar, ger mig chanser och allt funkar! Det här
projektet – det kommer aldrig att finnas någon motsvarighet
till det. För Hantverksakademin, de ger vad eleven vill ha, gör
allt, gör allt, gör allt! Jag tycker att det här projektet är väldigt,
väldigt proffsigt. Jag har sagt till mina kompisar, om ni vill ha
jobb så kan ni vända er till Hantverksakademin. Jag skickar
dom dit.”
”Jag vill inte missa en enda
dag på jobbet. Jag är rädd att
om jag inte är där, så kommer jag att missa vad han
kommer att göra. Jag tänker
att om jag kommer till jobbet och vi får in lite arbete,
så vill jag se det.”



Framtida möjligheter till
revansch
Som projektet har visat har de unga ett stort behov av individuellt stöd och
kontinuitet under utbildningen. Då är det fullt möjligt för dem att skaffa sig en
yrkesutbildning och därmed få alla förutsättningar att kunna försörja sig själva.
Men genom de utbildningsvägar som finns idag erbjuds de inte den möjligheten.
Därmed kommer en väg tillbaka in i samhället att stängas när projektet ”Ungas
yrkesrevansch” avslutas och därför behöver snarast en långsiktig lösning tas fram.

R

edan idag diskuteras en förändring av
gymnasiets yrkesutbildningar, bland
annat genom Yrkesutbildningsdelegationen som kommer att lämna sin slutrapport i
december 2006. Men även om gymnasieskolan
förändras så måste de elever som hittills har
lämnat gymnasiet utan slutbetyg ha en möjlighet att utbilda sig i ett yrke. Deras behov av en
revansch kommer att finnas i uppskattningsvis 10 år till.

bildning måste dock vissa justeringar ske av
dagens utbildningssystem:
-  Utbildningen måste vara flexibel i
innehåll och tid för att passa individen och bör inte vara styrd av poäng.
-  Studierna måste kunna finansieras via
CSN så att eleverna kan försörja sig.
-  Handledarna på arbetsplatserna
måste ersättas för att de ska ha råd
att ta emot lärlingar.

Framtida lösning för unga utanför
Det krävs alltså fortsatta ansträngningar för
att även framöver kunna fånga upp unga som
hamnat utanför samhället och hjälpa dem till
en försörjning. Genom projektet har en mycket väl fungerande modell arbetats fram. Nu är
det viktigt att behålla kontinuiteten och inte
tappa värdefull kunskap.
En möjlig väg att gå är genom en yrkesutbildning på komvuxnivå. Men för att unga
utanför ska kunna genomföra en sådan ut-

Martin Bishop Lindholm,
lärling eftergymnasial utbildning
till möbelsnickare
”Det är helt annorlunda att gå en lärlingsutbildning jämfört med gymnasiet. På gymnasiet
gör man det inte för att man är intresserad,
utan för att man ska göra det. Det här gjorde
jag för att jag verkligen ville göra det. Sen är
det ju helt andra sätt att lära ut förstås, ja det
säger sig självt – att plugga matte eller snickra.”


Hantverksföreningen bedömer att yrkesutbildningarna går att genomföra under en tvåårsperiod, under förutsättning att eleverna studerar
åtta timmar om dagen.
Kontinuitet och finansiering krävs
Att genomföra en sådan yrkesutbildning kräver dock finansiering som inte finns på de
kommunala utbildningsförvaltningarna idag.
Inom ramen för Stockholms Hantverksföre-

Ida Westberg, lärling, Gamla stans krukmakeri
”Det är stor skillnad mellan gymnasiet och lärlingsutbildningen.
Även om jag inte har några läxor så finns det jag lär mig hela tiden
med i det undermedvetna. Jag tänker på saker som hänt och har dem med mig – jag funderar på vad jag
gjorde för misstag och varför något inte funkade. Det är ju här på plats som det sker, det är här jag lär
mig. Det är så jag fungerar.”

nings utbildningar på Hantverksakademin
finns de lokaler, den utrustning och de maskiner som behövs för en utbildning och en
gedigen kunskap om hur en åtgärd för de här
ungdomarna bör genomföras.
Det som behövs i dagsläget är finansiering
för en lösning som även de kommande åren
kan fortsätta att fånga upp unga som hamnat
utanför. Den enda åtgärd som finns idag sker i
projektform, men en sådan utbildning bör inte
drivas i projekt. ”Ungas yrkesrevansch” har förutom alla positiva resultat även drabbats av en
del avhopp. Det har dels skett under sommarledigheten år 2006, men även ett par månader

in på höstterminen. Förklaringen ligger i att
en del elever som kom in sent i utbildningen
känner att allt är meningslöst när de vet att
de inte hinner färdigt innan projektet är slut.
Eleverna i ”Ungas yrkesrevansch” har stora
behov av kontinuitet, som inte kan tillgodoses
i projektform.
Därför föreslår Hantverksföreningen att
kommunerna står för finansieringen av en
fortsatt verksamhet. Även om en yrkesutbildning kostar mycket pengar är det en investering som på sikt betalar sig många gånger om,
både för samhället och för kommunen.

KOSTNADER FÖR UNGAS YRKESREVANSCH I RELATION TILL FÖRSÖRJNINGSSTÖD:

Kostnader kr

Före

Försörjningsstöd

85 000

Arbetsmarknadsåtgärd

60 000

Yrkesrevansch

Under

Efter

140 000

CSN

Uppgifter från Kompetensfonden i Stockholm,
USK och Stockholms stad. I Nettokostnaden är
inte studielånet från CSN inräknat.

85 000

Intäkter kr
Skatteintäkter

–

–

35 000

År 2

År 5

År 10

Utan åtgärd

290 000

725 000

1 450 000

Yrkesrevansch

280 000

175 000

–

Nettokostnad kr

En person som genomför en åtgärd som motsvarar Ungas yrkesrevansch har på 10 år betalat
tillbaka hela kostnaden skattevägen.
Genom att 100 unga personer har varit med i
projektet kan samhället om 10 år att ha sparat
sammanlagt 145 000 000 kr.



Om ”Ungas yrkesrevansch”
”Ungas Yrkesrevansch” är ett EU-Mål-3 projekt som har drivits av Stockholms
Hantverksförening i samarbete med Stockholms Utbildningsförvaltning,
Stockholms Kompetensfond och ESF-rådet.

A

v de 100 deltagarna är alla i åldrarna
18 – 24 år. Under studietiden finansierar de sina studier med studielån
från CSN. Utbildningen är klassificerad som
studier på komvuxnivå från 20 år och uppåt.
Projektets styrgrupp har bestått av representanter från Stockholms Hantverksförening, Stockholm stads utbildningsförvaltning,
Stockholms stads socialförvaltning, Stockholms stads kompetensfond, Ungdomsstyrelsen samt Fryshuset.
Finansiering har skett genom ESF-rådet,
Utbildningsförvaltningen och Kompetensfonden. Två START-verkstäder har även deltagit
i projektet för att ge eleverna möjligheter att
prova olika yrken innan de väljer utbildning.
Pedagogiken bygger på det praktiska lärandet, där eleven under en stor del av utbildningstiden är placerad som lärling på en
arbetsplats och utbildas av sin handledare. På
skolan har eleverna erbjudits att läsa ämnen
som ”stil och konsthistoria” och ”ritningslära”,

samt även haft möjlighet att läsa kompletterande kurser inom sitt yrke. Kärnämnesundervisningen har så långt det har varit möjligt
anpassats till elevernas yrkesval. Utbildningen
avslutas med att eleven förbereds för framtiden genom att få information om de fortsatta
möjligheter som finns, t ex anställning, starta
eget företag eller att utbilda sig ytterligare.

UNGAS YRKESREVANSCH I KORTHET

”Ungas yrkesrevansch” startades
i januari 2005 av Stockholms
Hantverksförening. Projektet har
varit ett socialt utvecklings- och
åtgärdsprojekt för unga människor
som hamnat utanför arbetsmarknaden
och utbildningssystemet – som saknar
fullständiga gymnasiebetyg och inte har
ett arbete eller annan sysselsättning.

Kurt Åke Jernwall, handledare, Gamla stans
krukmakeri
”Det är mitt ansvar som yrkesman att föra mitt
hantverk vidare. Vad det sen kommer att finnas för
kunnande om 35 år, det återstår att se. Mycket kunskap är redan nergrävd på kyrkogårdarna, men jag
gör mitt i alla fall”.

”Hur man lär, det är väldigt individuellt, det beror helt på personen. Det är som en lerkant som man
får forma efter personens förutsättningar. Det är ett utmärkt projekt och det skulle vara bra om det kan
fortsätta i någon form, för att kunna få fram hantverkare. Nu ska alla sitta och trycka på knappar på
datorn. Sen går bilen sönder och då kan man ju sitta och trycka på sina knappar bäst man vill, utan att
den blir reparerad. Då behövs det ett par händer och lite kunnande.”
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Jonas Fagerlund, utbildar sig till videoproducent
”Jag har varit väldigt aktiv själv, så jag har egentligen inte sett det som en utbildning.
Jag har i snitt hållit på minst 14 timmar om dagen”

VILKA YRKEN HAR DE UNGA VALT?

Bilglasmontör

Guldsmed

Silversmed

Billackerare

Inredningsmontör

Skomakare

Bilmekaniker

Kock

Smed/svetsare

Bilplåtslagare

Krukmakare

Sminkös

Byggsnickare

Låssmed

Snickare

El-reparatör

Modist

Takläggare

Florist

Målare

Tapetserare

Fotograf

Möbelsnickare

Tatuerare

Frisör

Piercare

Videoproducent

Frukt och grönt

Plattsättare

VVS-montör

Fönsterrenoverare

Plåtslagare

Golvläggare

Screentryckare
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KONTAKTUPPGIFTER

För mer information om Ungas yrkesrevansch, gå till www.hantverksakademin.se, eller
kontakta Pär Sellberg på Hantverksakademin; pars@hantverksakademin.se, tel 08-505 898 08.
Adress: Hantverksakademin i Sverige AB, Garagevägen 18 A, 121 48 Johanneshov.

Martin Bishop Lindholm, lärling eftergymnasial utbildning till möbelsnickare
”Jag tycker det är jättebra att projektet finns,
för att få en lärlingsplats på egen hand är
svårt, det är riktigt svårt. Och ändå råder
det brist på hantverkare – det går inte ihop.
Men jag förstår också varför, allt är annorlunda idag. Idag har man ju inte ett jobb hela
livet. Förr var det ju så, då kunde man ta en
lärlingsplats och blev en investering för det
företaget. Då var det värt mödan för dem. Men idag är en lärling ett tag på företaget och drar sen vidare. Då kan det kännas som bortkastad tid och pengar. Att
utbilda lärlingar som projektet har gjort är kanske det nya systemet.”

				
Garagevägen 18 A, 121 48 Johanneshov
Telefon växeln: 08-442 78 40 Telefax: 08-643 71 34, info@sthf.se, www.sthf.se

12

