n ya m ö j l i g h e t e r
med en modern lärlingsutbildning

stockholms hantverksförening / handkraft

förord
varför avläggs årligen 60 000 gesällbrev i Polen, 160 000 i
Tyskland men bara 783 i Sverige? Varför deltar 21 procent av den
finska befolkningen mellan 20 och 29 år i yrkesutbildning, i
genomsnitt 14 procent i Europa, men bara 1,7 procent i Sverige?
Svaret på båda frågorna är att det i Sverige inte finns någon eftergymnasial yrkesutbildning. De andra länderna har varierande
modeller, främst fungerande lärlingsutbildningar men också, som
i fallet Finland, en yrkeshögskola.
I Sverige satsade vi under hela 1900-talet på storskalig institutionsutbildning för att klara den svenska industrins behov av
arbetskraft. Yrkes- och verkstadsskolor avlöste de lärlingssystem
som fungerat i århundraden. Bristen på akademiskt utbildade
svenskar formade gymnasie- och högskolor. Utbildningsväsendets motorvägar är därför byggda för studieförberedande gymnasiestudier, Komvux för kompletteringar till högskolebehörighet
och därefter högskolor och universitet.
Ändå väljer nästan hälften av alla som söker till gymnasiet ett
yrkesförberedande program. Deras bana till det tänkta yrkeskunnandet har inga motorvägar, i bästa fall finner de en krokig stig.
Det yrkesförberedande gymnasiet är format för att endast vara en
förberedelse. Vad som inte blev gjort, i samband med den nu drygt
tio år gamla gymnasiereformen, var att efter de förberedande
åren skapa vägar till ett fullständigt yrkeskunnande. För de flesta
praktiska yrken fordras ytterligare två års utbildning för att nå
fram till ett yrkesbevis.
Att andra länder når fram till ett fullständigt yrkeskunnande
beror på att de, istället för att avveckla sin lärlingsutbildning,
byggt vidare på och utvecklat den. Den här rapporten handlar om
hur vi utvecklat en modern lärlingsmodell för Sverige och hur
den kan lösa behovet av eftergymnasial utbildning i praktiska
yrken.
Lars Österlind
VD Stockholms Hantverksförening
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denna rapport är ett led i ett omfattande strukturarbete på
området för yrkesutbildning. Stockholms Hantverksförening har,
som ägare till Växtkraft mål 3 projektet Handkraft, sedan 1998
fått möjlighet att utreda och pröva behovet av nya kompletterande utbildningsformer på det praktiska området. Våra erfarenheter och förslag till möjliga lösningar finns här samlade i en
rapport där det centrala temat utgörs av en modell för modern
lärlingsutbildning. Bakgrundsproblematik och de positiva effekter som modellen medför, varvas med diagram från utomstående
källor. Här redovisas även det mångåriga praktiska utvecklingsarbete som ligger till grund för en lösning som är både nyskapande och väl beprövad.
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Bakom innehållet och förslagen står förutom Stockholms Hantverksförening och projektet Handkraft med styrgrupp, även
Sveriges Hantverksråd och Hantverkarnas Riksorganisation.

Stockholm, november 2002
Anna Winbladh, för projektet Handkraft
och Stockholms Hantverksförening
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sammanfattning
Viljan att arbeta med ett kvalificerat praktiskt yrke kommer
ofta senare i livet, och många önskar idag omskola sig och bli
hantverkare. Dessa personer är inte intresserade av ytterligare
teoretisk skolning utan vill ha effektivast möjliga praktiska
utbildning.

andra områden. Till exempel möjliggörs färdigutbildning i anslutning till de yrkesförberedande programmen på gymnasiet, validering av yrkeskunnande med kompletterande utbildning samt
omskolning och rehabilitering. Trots att modellen i första hand är
utprovad för hantverksområdet bör den även kunna appliceras på
andra yrken, till exempel inom vårdsektorn.

Vuxenutbildning i fokus
Fokus när det gäller praktisk yrkesutbildning måste, i överensstämmelse med den nya gymnasieutredningens slutsatser, flyttas
från gymnasium till vuxenutbildning. Att gymnasieskolans uppgift är att förbereda eleverna för kommande studier och yrkesliv
är idag fastställt. Många gymnasieelever vet ännu inte vilket yrke
de vill utbilda sig till och ingen skall därför tvingas välja för
tidigt, utan istället ges en bred allmän kompetens inom olika
områden. Detta innebär dock att gymnasieskolan inte längre har
något ansvar för yrkesutbildningen annat än som förberedande
instans. Det faktum att gymnasieskolan idag endast vänder sig
till personer under 20 år och att man inte får lägga en ny gymnasieutbildning ovanpå en gammal gör bilden ännu tydligare; den
huvudsakliga yrkesutbildningen måste idag ligga på eftergymnasial nivå. Trots detta lever föreställningen kvar hos många grupper att yrkesutbildning skall kunna bedrivas inom gymnasieskolan, men med det beting som skolan har idag är detta i de
flesta fall vare sig möjligt eller ens önskvärt. En ny form av lärlingsutbildning behövs därför i första hand för vuxna. Det är hos
denna grupp som efterfrågan är som störst och andra utbildningsalternativ saknas. Vad som finns är några få folkhögskolor
och högre utbildningsinstitut som erbjuder viss utbildning inom
ett fåtal av alla de hantverksyrken som berörs.

Modellen är också ett effektivt instrument för tillväxt, eftersom
möjlighet till utbildning och omskolning i praktiska yrken medför en ökad utvecklingspotential för näringslivet, inte minst för
småföretagen. Kreativitet och nya innovationer blir ofta resultatet då olika kompetenser samverkar. Flera färska rapporter
visar oberoende av varandra att bristen på utbildad arbetskraft
inom hantverksområdet är stor. I själva verket behöver denna
sida av svenskt näringsliv expandera kraftigt. Även om Sverige
ligger bra till i internationella jämförelser av tillväxtklimat påpekas att yrkesutbildningen i landet behöver utvecklas. En riktad
satsning på detta område är därför en av de enskilt viktigaste
åtgärderna för att befrämja tillväxten i landet. Läs mer om nyttan
med den moderna lärlingsutbildningen i kapitlet ”Positiva effekter”.

Den moderna lärlingsutbildningens uppbyggnad och organisation beskrivs mer ingående i kapitlet ”En möjlig lösning”.
Modell med mervärde
Den moderna lärlingsutbildning som beskrivs i rapporten har
flera användningsområden. Förutom att den tillgodoser behovet
av yrkesutbildning för vuxna och därmed säkrar det praktiska
yrkeskunnandet för framtiden, tillför den nytta på en mängd
6

Stockholms Hantverksförening och arbetsgruppen för
EU-projektet Handkraft föreslår:
• Ett inrättande av modern lärlingsutbildning på eftergymnasial nivå, med
statligt stöd och studiemedel. En sådan utbildning ryms inte inom någon
existerande utbildningsform, och skulle bli ett komplement till dagens
utbildningssystem.
• Att modern lärlingsutbildning ges ett erkännande som pedagogisk metod
för att lära praktiska färdigheter.
• Att kvalitetsgranskning av utbildningen sker genom en egen tillsynsmyndighet, ett yrkesutbildningsverk.
• Att målet för utbildningen är yrkesbevis med internationellt erkännande,
till exempel Gesällbrev eller, om sådant saknas i yrket, annat av branschen
fastställt yrkesbevis.
• Ett pilotprojekt som driver modern lärlingsutbildning enligt framtagen
modell med fem utbildningsarrangörer runt om i landet omfattande
500 – 1000 elevplatser.
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Ur utbildningsperspektiv

Ur näringslivsperspektiv

• komplement till rådande
utbildningssystem
• unik pedagogisk metod hålls
levande
• lika stor möjlighet för individen till praktisk utbildning
som till
akademisk

• utbildade hantverkare är en
grundläggande tillväxtfaktor för
småföretagen
• överlevnad för den enskilde
näringsidkaren

Nyttan
med modern
lärlingsutbildning
Ur miljöperspektiv
• produkterna är gjorda för att
kunna repareras
• hantverket ger stora
möjligheter till material-återvinning

Ur konsumentperspektiv
• tillgången på kvalitativ hantverksservice säkerställs
• kundtrygghet avseende kvalitet

Ur arbetsmarknadsperspektiv
• sysselsättningsskäl, det
behövs fler hantverkare
• validering av till exempel
invan-drade hantverkare
• omskolningsmöjligheter,
till exempel vid företagsnedläggningar

Andel av befolkningen i lärlingsutbildning inom EU 1997

källa: cedefop
Second Report of Vocational
Training in Europe
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0,70%
0,53%

0,50%

0,28%
0,07%

0,00%
tyskland

Ur kulturperspektiv
• möjlighet att kunna bevara,
reparera och restaurera vårt
kulturarv
• hinder mot att ovärderliga
hantverks-yrken dör ut
• nya innovationer kan födas
ur traditioner

danmark

holland

finland

frankrike

13,4%

12,9%

25%
21,5%
20%
15,9%
13,6%

9,1%

10%

En av orsakerna till det akuta läget är att den gamla formen för
lärlingsutbildning med kollektivavtal i princip slutat fungera. I
jämförelse med andra europeiska länder har vi i Sverige mycket
få lärlingar i utbildning, färre än 3 000 stycken. Kostnaderna för
att anställa en lärling har blivit för höga, inte minst för de minsta
företagen. Detta beror bland annat på den industriella utvecklingen under 1900-talet och dagens förändrade produktionssituation.
Samtidigt befinner sig landets institutionella yrkesutbildning i
kris. Kommunaliseringen av gymnasieskolan har lett till en konkurrenssituation där de ”dyrare” yrkesförberedande utbildningarna ofta får stryka på foten. Även de arbetsmarknadsutbildningar, som länge stått för merparten av landets praktiska utbildning,
minskar i omfattning. Resultatet av utvecklingen innebär att
många av de cirka 300 existerande hantverksyrkena hotar att dö
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sverige

Ålder 20 – 29 år i yrkesutbildning

15%

bakgrund
De senaste decenniernas brist på hantverksutbildning i
Sverige har medfört att medelåldern hos landets hantverkare
hunnit bli mycket hög. Studier visar att det i Sverige behövs
cirka 100 000 nyutbildade hantverkare fram till år 2010, bara
för att täcka pensionsavgångar i branscherna.

belgien

5%
1,7%
0%
finland

tyskland

danmark

holland

belgien

frankrike

sverige

Vid en jämförelse av mängden förekommande praktisk yrkesutbildning i Sverige och övriga
Europa, blir det tydligt att skillnaderna är stora, både när det gäller yrkesutbildning generellt
och lärlingsutbildning specifikt.

ut, ett problem som på sikt kommer att utgöra en flaskhals för
näringslivet och småföretagens expansion.
Men läget är ännu inte omöjligt. Om de rätta åtgärderna vidtas
nu finns fortfarande stora möjligheter att vända krisen och
rädda ovärderlig kunskap, med ett uppsving för näringslivet
som följd.

eu-projektet handkraft
Med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF) driver Stockholms
Hantverksförening, sedan våren 1999, mål 3 projektet Handkraft.
Projektets övergripande uppdrag är att få till stånd viktiga struk9

turförändringar som medför en möjlighet att driva modern lärlingsutbildning med statlig tillsyn, för att därigenom säkra den
praktiska kunskapens överlevnad. Inom projektet drivs, i utvecklingssyfte, en modern lärlingsutbildning som uppvisar mycket
goda resultat. För närvarande är cirka 100 elever inskrivna i närmare 50 olika yrken. Projektet Handkraft avslutas i april 2004.
I projektets styrgrupp sitter representanter från bland annat
Hantverkarnas Riksorganisation, Sveriges Hantverksråd, Stockholms Stad, Länsarbetsnämnden i Stockholm, olika branschorganisationer, Internationella programkontoret, ESF-rådet, Utbildningsförvaltningen i Stockholm, LO och Skolverket.

en möjlig lösning
en möjlig och effektiv lösning på den akuta bristen på hantverkare, en lösning som dessutom för positiva effekter med sig på en
mängd områden, är att inrätta en modern lärlingsutbildning med
statlig tillsyn. Detta bör först göras i begränsad skala med fyra
eller fem utbildningsarrangörer runt om i landet och sedan, om
samarbetet faller väl ut, i en större omfattning som motsvarar de
nationella behoven. Genom att anslå en summa statliga medel för
modern lärlingsutbildning och utnyttja de erfarenheter och den
kompetens som finns hos organisationer som Stockholms Hantverksförening, skulle den mest akuta situationen snabbt förbättras. Detta vore oerhört betydelsefullt då det skulle ge den arbetsplatsförlagda utbildningen det offentliga erkännande den förtjänar.
Här finns också en konkret möjlighet att öka samstämmigheten
mellan utbildning och arbetsliv.

modern lärlingsutbildning
Den moderna lärlingsutbildningen är utvecklad för att möta
behovet av en tidsenlig arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som
tillgodoser det både branscher och elever efterfrågar, nämligen
gedigna praktiska yrkeskunskaper kombinerat med kunskaper
om hur ett företag startas och drivs. Modellen möjliggör utbildning och validering inom hela hantverksområdet och präglas därför av ett stort mått av flexibilitet. Den bygger på en fördelning
där cirka 80 procent av utbildningen äger rum på arbetsplats
under individuell handledning och 20 procent är skolförlagd
undervisning i helklass. Utbildningstiden är uppdelad i tre delar
– introduktion, utbildning och examination. Dessa delar kan
göras olika långa i förhållande till den enskilde individens förkunskaper, yrkets förutsättningar och krav från respektive
bransch. Utbildningsmodellen följer lärlingen från grundutbildning ända fram till gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis.
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modern lärlingsutbildning

Vuxna med behov av: omskolning, validering, rehabilitering,
påbyggnadsutbildning eller kompetensutveckling

Gymnasieelever

Introduktion 1-20 veckor
• godkänd utbildningsplats i samråd med respektive bransch
• försöksperiod
• valideringsfas
• upprättande av individuella utbildningsplaner
Utbildning 20-160 veckor
• 80% arbetsplatsförlagd yrkesteknik och yrkesteori, individuellt, 4 dagar per vecka
• 20% gemensam, skolförlagd undervisning (varierande innehåll beroende på
utbildningsform)
• externa yrkesspecifika kurser
• utbildningssamordnare som är pedagogiskt stöd och sköter uppföljning
Examination 1-20 veckor
• gesällprov
• annan yrkesprövning

Effektiv pedagogik
Principen för inlärning av praktiska kunskaper är lätt att beskriva,
även om den sällan blivit formulerad. Den kan sammanfattas
med: se, göra efter och öva. Övningen är det som tar längst tid
och övningen är också det som ger den skicklighet, snabbhet och
säkerhet som skiljer en god hantverkare från en dålig. Då övandet sker jämte en erfaren yrkesman får lärlingen även del av mer
svårgripbara och komplexa kunskaper, till exempel rörande viktiga
kopplingar till en produktionsverklighet. Många gånger är dessa
kopplingar avgörande för den framtida lönsamheten i arbetet
och förmågan att kunna försörja sig efter utbildningen.
Behov
När nu ansvaret för en fullständig yrkesutbildning inte längre
ligger på gymnasieskolan är behovet av eftergymnasial yrkesutbildning mycket stort. För att motsvara hantverksområdets behov
av lärlingsutbildning för vuxna behövs på sikt omkring 10 000 –
20 000 elevårsplatser i hela landet. Med detta antal platser skulle
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pensionsavgångarna täckas och nyföretagandet inom hantverksområdet stimuleras.
Unikt upplägg
Upplägget för den moderna lärlingsutbildningen påminner om
traditionell lärlingsutbildning, men det finns väsentliga skillnader:
• Ersättning betalas ut till handledare och företag för deras insats,
se sidan 17
• Lärlingen har under hela utbildningstiden elevstatus
• En individuell utbildningsplan upprättas, anpassad efter yrke
och bakgrund
• Utbildningen innehåller gemensamma teoriämnen och yrkesspecifika kurser
• Konstruktionen är flexibel med en mängd appliceringsmöjligheter.
Övergripande mål
Den moderna lärlingsutbildningen har som uttalad målsättning
att lärlingen skall vara anlitningsbar efter utbildningens slut.
Med anlitningsbar menas dels att avlagda prov för gesällbrev
eller annat yrkesbevis skall vara godkänt men också att lärlingen
skall ha en sådan kännedom om branschen och yrkets förutsättningar att han eller hon kan försörja sig i yrket. Lärlingen blir då
antingen egen företagare eller arbetar som anställd, kanske hos
sin tidigare handledare. I några hantverksyrken finns varken
gesällbrev eller annat yrkesbevis, i dessa fall får utbildningssamordnaren tillsammans med handledaren, branschen och lärlingen
avgöra när lärlingen kan anses vara anlitningsbar och därmed färdigutbildad.
I 120 förekommande hantverksyrken finns mästarbrev och i
85 yrken gesällbrev. I flera av de hantverksyrken som saknar
gesäll- eller mästarbrev finns istället andra yrkesbevis som
branscherna tagit fram.
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Den traditionella form som skolan är organiserad i saknar ofta
den flexibilitet som behövs för den här utbildningsmodellen och
för samarbetet med näringslivet. För att utbildningen skall bli
lyckad krävs bland annat att utbildningsarrangören har ett stort
nätverk av hantverkare och presumtiva handledare och är väl
insatt i rådande företagskultur och de krav som branscherna ställer, annars uppstår lätt ett glapp mellan utbildning och arbetsliv.

Jämförande gesällbrevstatistik
180 000

160 000
(0,2%)

160 000
120 000

60 000
(0,16%)

80 000
40 000

30 000
(0,57%)
600
(0,22%)

22 123
(0,5%)

783
(0,01%)

0
danmark

island

norge

tyskland

polen

sverige

Procentvärdet avser i förhållande till befolkningens storlek. (Källa: Statistisk undersökning
Sveriges Hantverksråd).

Handbok – Starta och driv modern lärlingsutbildning
För att de erfarenheter och den kunskap som vuxit fram genom
utbildningsverksamheten skall vara till nytta för andra som
anordnar arbetsplatsförlagd utbildning har en bok tagits fram
inom projektet Handkraft. Boken beskriver hur denna typ av
utbildning kan startas och drivas. De första kapitlen har formen
av en handledning där olika moment tas upp, steg för steg. Sedan
följer konkreta exempel på erfarenhet av kunskapsöverföring i
hantverksmiljö och tips om hur olika fallgropar undviks. En kort
historisk exposé och en internationell utblick sätter slutligen in
den moderna lärlingsutbildningen i ett större sammanhang.

organisation

Hantverksföretag/
Handledare

Marknad och Media
Kunder

Utbildningsarrangör

Myndigheter
Arbetsförmedling,
Kommun,
EU, Komvux,
LAN, AMS,
Utbildningsförvaltning

14

Möjliga utbildningsarrangörer skulle kunna vara:

Teoriutbildare
Varje person kan administrera
ca 50 – 60 utbildningsplatser

Lokala Hantverksföreningar
Lokala Företagarföreningar
Lernia
Privata utbildningsarrangörer med goda nätverk
på hantverksområdet
• Lokala lärocentra
Utbildningssamordnaren
Utbildningssamordnaren har en nyckelroll i organisationen som
kan liknas vid projektledarens. Det är utbildningssamordnaren
som verkställer och utför det praktiska arbetet på fältet. Minst en
heltidstjänst bör avsättas per 50 – 60 lärlingar. Erfarenheter visar
att det är mindre lyckat att dela upp utbildningssamordnarens
uppgifter på flera personer. Ansvarsfördelningen blir då lätt otydlig.
Det är alltid bättre att utöka verksamheten genom att anställa flera
utbildningssamordnare med samma uppgifter och istället definiera vilka elever som hör till respektive utbildningssamordnare.
Arbetet underlättas om utbildningssamordnaren redan från början har ett kontaktnät av hantverkare att tillgå, uppbyggandet av
detta nät kan annars komma att ta lång tid i anspråk.

Leverantörer
Elever / Lärlingar

Utbildningssamordnare

•
•
•
•

Till utbildningssamordnarens uppgifter hör:
• Insamling av kunskap om branscherna
• Upprättande av individuella utbildningsplaner
• Kontaktarbete mellan lärling, handledare, teorilärare,
branscher och myndigheter
• Löpande dokumentation och utvärderingsarbete.
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finansiering
Stockholms Hantverksförening som utbildningsarrangör
Stockholms Hantverksförening är en intresseorganisation för
hantverksföretag. Föreningen har åtta års praktisk erfarenhet av
att bedriva och utveckla arbetsplatsförlagd utbildning, både som
samarbetspart och i egen regi. Föreningen har ett omfattande
nätverk av hantverksföretag att tillgå för att hitta lämpliga
utbildningsplatser. Dessutom finns på föreningens kansli flera
resurser i form av sakkunskap som kommit utbildningsverksamheten till del. Det senare gäller till exempel ekonomisk kompetens, juridisk kompetens och administration. Utbildningen drivs
på Hantverksakademin, inom projektet Handkraft och kan visa
fram mycket goda resultat. Nio av tio deltagare blir anlitningsbara och verkar inom sina yrken efter utbildningens slut. Detta
trots att rekryteringsunderlaget nästan uteslutande utgörs av
långtidsarbetslösa.
Totalt har 650 elever i 70 yrken utbildats genom Stockholms
Hantverksförening. Exempel på aktuella yrken är: brukssmed,
byggnadsplåtslagare, damskräddare, förgyllare, hovslagare, låssmed,
perukmakare, sadelmakare, stuckatör och kakelugnsmakare.
Utbildningen finansieras idag med EU-medel och arbetsmarknadsmedel, en situation som på sikt är ohållbar och bland annat
begränsar rekryteringsmöjligheterna. Mellan åren 1994 och 2001
drev Stockholms Hantverksförening även utbildning som en ren
arbetsmarknadsåtgärd i samarbete med Länsarbetsnämnden i
Stockholm. Erfarenheten från alla inblandade parter visar dock
att lärlingsutbildning i framtiden måste finansieras på annat sätt.

Den strukturomvandling som samhället genomgår, och det
ökade behovet av praktisk yrkesutbildning som näringslivets
organisationer har kartlagt, talar tydligt för att Sverige behöver
en ny form av arbetsplatsförlagd utbildning. Men vem skall ta
ansvar för att en sådan kommer till stånd?
Yrkesutbildning är också utbildning
Eftersom yrkesprogrammen på gymnasieskolan är förberedande
talar vi numera om ett faktiskt utbildningsbehov efter gymnasiet,
och inte bara en möjlighet att få praktisera redan förvärvad kunskap. Det är därför rimligt att jämföra yrkesutbildning för vuxna
med annan eftergymnasial utbildning. Om utbildningsväsendet
ansvarar för utbildning av läkare, ingenjörer och lärare, måste detsamma gälla för billackerare, byggnadsplåtslagare och skomakare.
En yrkesutbildning är dyrare per elevårsplats än en akademisk,
men utslaget på hela utbildningstiden är siffrorna fullt jämförbara eftersom yrkesutbildningen i regel är kortare. Tidigare har av
tradition det största kostnadsansvaret lagts på näringslivet. Detta
fungerar inte idag eftersom större delen av de presumtiva handledarna är enmans- eller småföretagare som inte har råd att avsätta produktionstid för att utbilda och dessutom avlöna en elev.
Se vidare under rubriken ”Handledarersättning”.
Den genomsnittliga kostnaden för modern lärlingsutbildning är
100 000 kronor per elevårsplats. Denna beräkning grundar sig på
de erfarenheter av att bedriva utbildning som Stockholms Hantverksförening gjort. Drygt hälften av denna summa utgörs av
handledarersättning till de utbildande företagen.
Handledarersättning
I ett enmansföretag kan utbildandet av en lärling innebära att
intäkterna i företaget tidvis försvinner och företagaren utbildar
dessutom ofta en framtida konkurrent. Produktionen är uppbyggd så att varje medarbetare måste kunna alla steg i processen för att kunna arbeta självständigt, vilket gör att det tar
lång tid innan en lärling ger någon lönsamhet till företaget.
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Stockholms Hantverksförening har vid flertalet tillfällen kunnat
konstatera att utan någon form av ersättning till det utbildande
företaget kommer lärlingsutbildning inte att kunna nå den omfattning som krävs. Inga andra lärare arbetar utan ersättning.
Tanken är att en hantverkare som tar emot lärlingar varken ska
få konkurrensmässiga fördelar eller nackdelar på marknaden. I
en genomsnittlig utbildningssituation omfattande tre år, kan
ersättningen beräknas på följande vis:

att vara tillgänglig för målgruppen. Den moderna lärlingsutbildningen är per definition en fullständig yrkesutbildning och inte
en förberedande gymnasieutbildning. Det måste därför finnas
möjlighet för personer som redan har en studieförberedande
gymnasial- och/eller en akademisk högskoleutbildning, att omskola sig till hantverkare. Detta är omöjligt om inte lärlingsutbildning räknas till eftergymnasiala studier.

statligt stöd istället för kommunalt ansvar
kr

Kostnad för att ha lärling

Nytta med att ha lärling

Att utbilda en lärling innebär
en kostnad inledningsvis.
Allteftersom tiden går blir kostnaden mindre och övergår så
småningom i lönsamhet för
hantverksföretaget.

tid

Ett hantverksföretag med en genomsnittlig nettodebitering på
320 kronor i timmen tappar genom handledande en timme per
dag. Fördelat på en åtta timmars arbetsdag ger detta 40 kronor i
timmen. Denna summa beräknas utslagen på en treårsperiod ge
en konkurrensneutral situation, genom att utbildningsinsatsen
och produktionsbortfallet förändras. I början av utbildningsperioden, första året, måste mycket tid avsättas för att instruera
lärlingen och denne deltar inte i den ordinarie produktionen.
Men under år två och tre, när lärlingens utbildning kan integreras
i produktionen, kan verksamheten på sikt gynnas. En handledarersättning på 40 kronor i timmen är således idag en rimlig riktlinje.
Studiemedel på eftergymnasial nivå
Det är nödvändigt att de lärlingar som deltar i arbetsplatsförlagd
utbildning får rätt till studiemedel för att kunna försörja sig
under utbildningstiden. Dessa studiemedel måste ingå i kvoten
för eftergymnasiala utbildningar, tillsammans med till exempel
KY och högskola eftersom utbildningen i annat fall inte kommer
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För hantverksyrkena som helhet är det viktigt att en nationell
plan för hantverksutbildning upprättas så att en stabilitet och
långsiktighet kan garanteras. Att lägga utbildningsansvaret på
kommunerna fungerar mindre bra av följande skäl: Dels är praktisk yrkesutbildning dyrare än akademisk utbildning eftersom
den kräver material, maskiner och mindre elevgrupper. Dels är
elevunderlaget för en specialiserad yrkesutbildning mycket mindre än för en allmän, studieförberedande, utbildning. När yrkesutbildning och annan utbildning konkurrerar om samma budget
hos kommunerna rationaliseras yrkesutbildningarna därför ofta
bort. De enda branscher som inte drabbas av detta är de med så
stort underlag inom kommunen att rationell utbildning i helklassformat fortfarande kan bedrivas. Den bästa lösningen vore
därför att inrätta en modern lärlingsutbildning med statligt stöd.
Skälen till att modern lärlingsutbildning inte passar som kommunal vuxenutbildning är framförallt följande:
• Yrkesutbildningarna har svårt att konkurera med akademiska
utbildningar eftersom de dels är kortsiktigt dyrare, dels har mindre elevunderlag på lokal nivå.
• Modern lärlingsutbildning är inte en förberedande utbildning,
och måste därför räknas till eftergymnasiala utbildningar. Studiemedelskvoten omöjliggör annars lärlingsutbildning, eftersom
många av de som har störst behov av utbildning ofta redan förverkat sina studiepoäng på gymnasienivå.
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komplement till ky
KY fungerar i stora branscher som till exempel IT, Teknik,
Ekonomi, Turism och Vård. Men en modern lärlingsutbildning
behövs som komplement, för att täcka utbildningsbehovet
i mindre och mycket små branscher.
Med de begränsningar som råder idag går det inte att driva
modern lärlingsutbildning i KY-form. KY, Kvalificerad Yrkesutbildning, kan därför inte tillgodose behovet av hantverksutbildning. KY har aldrig varit tänkt som en fullständig yrkesutbildning, utan som en fortbildning. Dessutom begränsas ”lärande
i arbete” till en tredjedel av utbildningstiden, vilket omöjliggör
lärlingsmodeller. Företaget får heller inte ersättas för sina utbildningsinsatser, vilket innebär att inga små företag har råd att avsätta tid för att utbilda lärlingar.

kvalitetssäkring
Om modern lärlingsutbildning blir studiemedelsberättigad och
får statligt stöd, är möjligheterna till kvalitetssäkring mycket
goda. Det krävs dock att utbildningsformen har en egen tillsynsmyndighet, ett yrkesutbildningsverk. Flera instrument står då till
förfogande:

Garanterad kompetens: En invändning mot lärlingsutbildning har
tidigare varit att arbetsplatsförlagd utbildning ofta ger en sämre
generell yrkeskompetens. I ett system där näringslivet ensamt
står för utbildningskostnader har företagen nämligen inga incitament för att förmedla en generell yrkeskompetens. Detta problem
försvinner om ett handledararvode utgår till företagen, eftersom
det då blir möjligt att ställa andra krav på hantverkaren som
lärare. Den individuella utbildningsplanen, gesällprovet och de
yrkesspecifika kurserna som är delar av den moderna lärlingsutbildningen ger ytterligare goda möjligheter att säkra inte bara
den yrkesspecifika utan även den generella kompetensen.
Gesällbrev/yrkesbevis: Gesällbrevet uppfyller branschernas krav
på yrkeskunskaper och borgar därför för att eleven har den av
branschen erforderliga kunskapen för att kunna försörja sig i sitt
yrke. Proven granskas av en oberoende granskningsnämnd som
är specifik för varje yrke. Gesällbrevet är ett internationellt gångbart yrkesbevis som uppdateras löpande av Sveriges Hantverksråd.

Individuell utbildningsplan: Den individuella utbildningsplanen
är en yrkesspecifik individuellt anpassad kursplan som upprättas
för varje elev. Här kan utbildningssamordnaren, och andra berörda parter, löpande stämma av de kunskaper som eleven förväntas
ha uppnått med de kunskaper som återstår att lära samt jämföra
resultatet med de tidsangivelser som gjorts. Utbildningsplanen
upprättas av utbildningssamordnaren i samråd med eleven,
handledaren och branschen.
Utbildningssamordnare: Utbildningssamordnaren ansvarar även
för avstämning och uppföljning. Genom fortlöpande kontakt
med handledare och elever har utbildningssamordnaren goda
möjligheter att på ett tidigt stadium identifiera och åtgärda eventuella intressekonflikter. Utbildningssamordnaren är även kontaktperson för utomstående tillsynsmän.
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positiva effekter
näringsliv och tillväxt
Enligt rapporter från både Svenskt Näringsliv och Företagarnas
Riksorganisation hösten 2002 innebär bristen på utbildad
arbetskraft inom hantverksområdet en flaskhals för tillväxten
hos småföretagen. De siffror som presenteras stämmer väl överens med de uppskattningar projektet Handkraft och Hantverkarnas Riksorganisation har gjort. Cirka 100 000 nyutbildade
hantverkare behövs för att ersätta pensionsavgångar fram till
2010.
Dessa siffror innehåller dock stora mökertal, vilket bäst beskrivs
med ett exempel. Om vi vänder oss till AMV och frågar hur statistiken för till exempel sadelmakare ser ut får vi följande svar: Det
finns inga sadelmakerier som söker personal och inga sadelmakare som söker anställning. Därför drar man slutsatsen att sadelmakeribranschen befinner sig i balans och att utbildningsbehovet är ringa. Om vi däremot frågar branschen hur det ser ut får vi
ett annat svar. Sverige har idag fler hästar än någonsin tidigare
och ridsporten, som årligen omsätter flera hundra miljoner kronor, är den näst största sporten i landet. Alla som har häst vet att
det är en skriande brist på både välutbildade sadelmakare och hovslagare.
Hur kommer det sig då att bilderna går isär? Jo, den stora majoriteten av sadelmakare är egna företagare och dessa ingår inte i
statistiken över rekryteringsbehov. Sadelmakeribranschen är ingalunda unik i det avseendet. Många hantverksbranscher består
av en stor andel egna företagare. När man lägger ihop dessa fakta
med de uppskattningar som Nutek har gjort, att Sverige behöver
45 000 nya företag för att ersätta det minskande antalet arbetsplatser inom storföretagen, ökar de positiva effekterna med att
inrätta en modern lärlingsutbildning ytterligare.
Framtiden finns i småföretagen
I själva verket behöver denna sida av svenskt näringsliv expandera
kraftigt. Både EU och Sveriges regering spår att framtidens
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arbetsmarknad kommer att uppstå i småföretagen och nästan alla
av Sveriges 250 000 hantverkare arbetar i just småföretag. Vi bör
därför förbereda oss för denna expansion genom att säkra
yrkeskunnandet och rekryteringsunderlaget till denna sektor.
I den internationella rankning som årligen utför i Davos, Schweiz,
ligger Sverige på femte plats i tillväxtklimat. Enligt denna rapport är yrkesutbildningarna ett av de områden där Sverige ytterligare behöver förbättra sin situation. Slutsatsen av ovanstående
resonemang är att en riktad satsning på en modern lärlingsutbildning otvivelaktigt är en av de enskilt viktigaste åtgärderna för att
befrämja tillväxten i landet.
Stor utvecklingspotential
Möjligheter till utbildning och omskolning i praktiska yrken ökar
markant näringslivets utvecklingspotential. Kreativitet och nya
innovationer blir ofta resultatet då olika kompetenser samverkar.
Därför bör forskning inom praktiska yrkesområden prioriteras. I
Sverige har vi uppskattningsvis 150 timmermän med kunskap
om knuttimringstekniker. De betraktas närmast som ett pittoreskt inslag i yrkesfloran, mest av kulturhistoriskt värde. I vårt
grannland Finland är cirka 15 000 personer sysselsatta i timmerhusindustrin. För att utveckla timmerhustekniken har forskning
bedrivits som till exempel visar att timmerhus är en av de jordbävningssäkraste byggnadstekniker som finns. Finland exporterar det mesta av sin produktion och husen säljer bra bland annat i
Japan.
exempel från utbildningen i hantverksakademin
Karin gick det samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet.
Hon kände sig inte motiverad att läsa vidare utan ville arbeta
istället. 25 år gammal och många erfarenheter rikare kände Karin
att hon ville lära sig ett praktiskt yrke, nämligen låssmedens. Hon
fick plats på Hantverksakademins moderna lärlingsutbildning
inom projektet Handkraft. Efter tre år har hon både gesällbrev
och anställning. ”Jag har fått ett yrke för livet”, säger Karin.
Mahmoud kom till Sverige från Irak, där han arbetat som konditor. Genom sin handläggare på arbetsförmedlingen kom han i
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kontakt med Hantverksakademin. Sedan han blivit antagen validerades hans kunskaper på det bageri som senare blev hans utbildningsplats. Efter ett års modern lärlingsutbildning gjorde han
gesällprovet och fick sitt svenska gesällbrev. Idag arbetar
Mahmoud som chefskonditor på ett av Stockholms största hotell.
Marie-Louise arbetade som jurist på en hög befattning med
många internationella uppdrag när hennes familjesituation förändrades, och hon behövdes närmare hemmet. Hon blev tvungen
att ändra yrkesinriktning och ville då omskola sig till guldsmed.
Efter en hel del research kom hon i kontakt med Hantverksakademin. Idag, när hon snart är framme vid gesällprovet, betraktar hon yrkesbytet som mycket positivt.
Mats gick inriktningen möbelsnickeri på hantverksprogrammet.
Efter gymnasiet saknade han ett års praktisk utbildning för att
kunna göra sitt gesällprov, men det fanns inga möjligheter på
Mats bostadsort. Efter att ha gått arbetslös en tid såg han en
annons om utbildningen på Hantverksakademin. Nu är han snart
färdigutbildad och har redan skaffat en lokal för att starta eget.
Eva hade gått in i väggen och varit sjukskriven i flera år. Genom
AF-rehab fick hon börja arbetsträna i Hantverksakademin, vilket
resulterade i tre års utbildning. När hon gjort sitt gesällprov startade
hon eget och försörjer sig idag inom sitt yrke som herrskräddare.
utbildningsväsende
En lärlingsutbildning för vuxna skulle avsevärt komplettera och
avlasta utbildningsväsendet på flera sätt. Modellen kan användas
i all yrkesutbildning av praktisk karaktär och tillgodoser det
behov som uppkommit genom nedmonterandet av den institutionella praktiska yrkesutbildningen för vuxna.
Resurshushållning
I jämförelse med vad det skulle kosta att underhålla och bygga
upp den institutionella yrkesutbildningen på nytt blir det betydligt billigare att istället inrätta en modern lärlingsutbildning.
Med dagens snabba tekniska utveckling är det omöjligt för sko-
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lor att klara erforderliga kostnader för nya maskiner och verktyg.
Dessutom är det brist på yrkeslärare.
Institutionaliserad hantverksutbildning är ofta inte heller anpassad till branschernas behov, då det i vissa yrken behövs ett fåtal
hantverkare och i andra krävs betydligt fler. Med en lärlingsutbildning uppstår inte dessa problem eftersom maskiner och verktyg finns på plats i verkstäderna och utbildningsarrangören kan
ha många olika yrken i samma årsintag.
Livslångt lärande
Om bara vissa typer av begåvning premieras i utbildningsväsendet kan tanken om lika möjligheter för alla aldrig bli
verklighet.
Möjligheten att vidareutbilda och omskola vuxna människor, som
även kan ha akademisk bakgrund, till hantverksyrken är en förutsättning för livslångt lärande i en demokrati. De flesta svenskar
byter yrken flera gånger under sitt arbetsliv och fri rörlighet på
arbetsmarknaden har blivit ett honnörsord. Det finns idag alla
möjligheter att röra sig från ett praktiskt yrke till ett akademiskt,
till buds står kommunal vuxenutbildning, folkhögskolor, universitet och högskolor. Men rörligheten i motsatt riktning fungerar
inte. I vårt land finns därför en allvarlig ojämlikhet. En smed kan
bli lärare men en lärare kan inte bli smed. Med en etablerad
arbetsplatsförlagd utbildning finns möjligheter till fri rörlighet
även från den akademiska yrkesvärlden till den praktiska.
Färdigutbildning
Eftersom nästan hälften av eleverna på gymnasiet går yrkesförberedande program är det rimligt att en mycket större del
av de statliga anslagen för eftergymnasial utbildning går till
denna grupp.
Gymnasieskolans förberedande yrkesprogram innehåller endast
cirka en tredjedel av den praktiska utbildning och träning som
branscherna kräver för att någon ska betraktas som färdigutbildad. Detta betyder att elevernas utbildning i de flesta fall är för
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bristfällig för att de skall kunna sättas in i produktivt, debiterbart arbete direkt efter skolan. Med en modern lärlingsutbildning på eftergymnasial nivå, ges goda möjligheter att koppla på
den kompletterande utbildning som behövs för att eleverna skall
bli färdigutbildade.
Deltagare i studiemedelsberättigande utbildningar 2000
350 000
300 734

297 363

300 000
250 000

Validering har i alla tider förekommit på hantverksområdet där
prövningen då skett mot normen för gesäll- eller mästarbrev. Den
moderna lärlingsutbildningen bygger vidare på denna tradition
genom att en validering är inräknad i introduktionsperioden.
Detta medför att man med enkelhet kan validera inom alla förekommande hantverksyrken samt skräddarsy den kvarvarande
utbildningen mot branschernas krav. Detta har stor betydelse inte
minst för de invandrade hantverkare som vill komma ut i det
svenska arbetslivet.
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Totala antalet deltagare 16 – 64 år i utbildning: 892 102. Befolkning 16 – 64 år: 5 615 249. Procent i utbildning: 15,9%. * Studiemedel i gymnasieutbildning gäller endast deltagare som fyllt 20 år. Källa: SCB.

rehabilitering
Erfarenheter visar att det kan vara svårt att försöka återanpassa
långtidssjukskrivna personer till de arbetsplatser och yrken där
problemen uppstått. Många gånger är det istället mer effektivt
att omskola till ett helt annat eller ett närliggande yrke. Den
moderna lärlingsutbildningen skulle göra det möjligt för den
som önskar arbeta med hantverk att omskola sig till detta område,
helt efter egna förutsättningar och behov.

från validering till försörjning
En validering har endast ett värde om den kan fastställa ett
fullständigt yrkeskunnande eller leda till kompletterande
utbildning. Med en integrering av validering och utbildning
ges en möjlighet att komma vidare mot ett framtida yrkesliv.
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kulturliv
Modern lärlingsutbildning gör det möjligt att utbilda just så
många utövare som behövs i varje enskild bransch genom att
flera olika yrken kan ingå i samma utbildningsgrupp. Detta är
extra viktigt för kulturhantverksyrken som ibland bara har
avsättning för ett fåtal utövare i hela landet
Idag ökar behovet av hantverkare som kan vårda och bevara de
föremål, miljöer och byggnader som är en del av vårt kulturarv.
Intellektuell och verbaliserbar kunskap går att dokumentera i
böcker, men hantverkskunnande måste dokumenteras i levande
människor. Vården av kulturarvet kommer med tiden att i allt
högre grad utgöras av rekonstrueringsarbete. Även om löpande
underhåll görs kan inga material bevaras för evigt. De metoder
och kunskaper som använts för att framställa ett föremål måste
då med nödvändighet värderas lika högt som åldern på föremålet,
som ur ett hantverksperspektiv är mindre intressant.
Om hantverkskunnandet försvinner kommer vården av äldre
föremål och byggnader att upphöra, och det är då bara en tidsfråga
innan vårt materiella kulturarv försvinner. Detta skulle innebära
en kulturell utarmning av stora mått med följdverkningar på flera
håll i samhället.
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forskning
När det gäller forskning kring lärlingsutbildning finns mycket
kvar att upptäcka och kartlägga. Stockholms Hantverksförening
och projektet Handkraft arbetar med att sammanställa en antologi
över en del av den forskning som trots allt finns på området och
som berör den speciella pedagogik som råder inom denna utbildningsform. Materialet visar tydligt att lärlingsutbildning har ett
egenvärde som metod och tillför värdefull kunskap även till
andra former av lärande.
Frågan om hur kunskapsöverföring i praktiska yrken går till och
vilka förutsättningar som krävs för en lyckad utbildning tangerar
skilda discipliner såsom socialpsykologi, medicin, etnologi och pedagogik. Mycket handlar naturligt nog också om synen på och värderingen av kunskap. Antologin beräknas vara färdig i maj 2003.

pilotprojekt
för att se om ett framtida samarbete kring modern lärlingsutbildning skulle falla väl ut vore det en bra början att testköra
utbildningen med några olika arrangörer och i begränsad skala.
Om en utvärdering görs löpande bör ett beslut om permanentande av utbildningsformen kunna tas redan efter två år.
Försökstiden i sin helhet bör uppgå till fyra år med hänsyn till
uppstartningstid och elevernas rätt till en fullständig utbildning.

fördelning
Pilotprojektet kan förslagsvis omfatta 500-1000 elevplatser fördelade på följande platser: Stockholm, Göteborg, Malmö, Luleå,
Leksand och Gnosjö.

kostnad
Den genomsnittliga elevårskostnaden för modern lärlingsutbildning ligger på 100 000 kronor per plats och utbildningstiden är
normalt omkring tre år. Under försökstiden bör utbildningen
finansieras och granskas av gängse utbildningsväsende. Samtidigt
måste ett mer långsiktigt finansierings- och tillsynssystem byggas
upp och befintliga knutar lösas genom diskussioner med branscher och avtalsparter.

konsulthjälp
Ett pilotprojekt bör inledas med en identifiering av möjliga samarbetspartners runt om i landet. Stockholms Hantverksförening
står sedan till förfogande när det gäller konsulthjälp för arrangörer
i samband med uppstarten av respektive lokal utbildning. En
sådan hjälp kan handla om allt ifrån hur handledare rekvireras
och vilka yrken som lämpar sig för lärlingsutbildning till administration och elevkontakt.
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kontakt
ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller vill veta mer
om projektet Handkraft. Det går också bra att rekvirera boken
Starta och driv modern lärlingsutbildning samt övrigt informationsmaterial.
Anna Winbladh,
Tel: 08 -442 78 49
Mail: anna.winbladh@stockholmshantverksforening.se
Pär Sellberg
Tel: 08 -442 78 47
Mail: par.sellberg@stockholmshantverksforening.se
Adress: Götgatan 61
se-116 21 Stockholm
Sweden
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