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SAMMANFATTNING
I en förstudie som gjordes 1998 slog Stockholms Hantverksförening fast att Sveriges
hantverksbranscher står inför ett omfattande generationsskifte. Medelåldern bland de
yrkesverksamma hantverkarna är hög och pensionsavgångarna kommer inom en snar framtid att
medföra stora behov av nyutbildad arbetskraft. För att ekvationen ska gå ihop noterades det att det
inom en tioårsperiod krävdes inte mindre än 100.000 nya hantverkare. I Sverige, till skillnad från
många andra europeiska länder, finns det inte någon fungerande yrkesutbildning för de som vill bli
hantverkare. Grundutbildning för vuxna lyser helt med sin frånvaro och efter de yrkesförberedande
gymnasieprogrammen finns i de allra flesta fall ingen fortsättning där eleven kan bli
färdigutbildad.
Mot denna bakgrund föddes EU-projektet Handkraft, som får stöd av Europeiska Socialfonden,
ESF.
PROJEKTET FORMULERADE FÖLJANDE MÅL:
Att skapa en ny struktur för yrkesutbildning i Sverige genom:
- att utveckla och sprida en modell för modern lärlingsutbildning
- att implementera och utvärdera modellen genom att utbilda cirka 125 arbetslösa personer
enligt modellen
- att finna former för att tillvarata invandrares yrkeskunskaper
- att informera ungdomar om hantverksyrkena
- att sprida kunskap om hantverksyrken, deras betydelse och möjligheter
- att informera och stödja SYV-funktionerna på skolorna
- att stimulera till forskning inom hantverkssektorn.
Kärnan i Handkraft blev en ny modell för modern lärlingsutbildning. Modellen är utvecklad för att
möta behoven av tidsenlig arbetsplatsförlagd utbildning som tillgodoser det både branscher och
elever efterfrågar – gedigna praktiska yrkeskunskaper kombinerat med kunskaper om hur ett
företag startas och drivs. Med den moderna lärlingsutbildningen har projektet Handkraft lyckats
skapa en utbildning som tillgodoser behovet av yrkesutbildning för vuxna samtidigt som den gör
det möjligt för de som gått ett yrkesförberedande program på gymnasiet att bli färdigutbildade.
Därigenom säkrar modellen det praktiska yrkeskunnandet för framtiden. Modellen möjliggör även
validering av tidigare yrkeskunskaper. Valideringen fyller ett mycket påtagligt behov, inte minst för
de lärlingar med yrkeskunskaper från utlandet.
Hantverksakademin är namnet på den utbildningsverksamhet som drivs inom projektet, helt enligt
modellen för modern lärlingsutbildning. Eftersom utbildningen är ensam i sitt slag har efterfrågan
på platserna varit mycket stor. Projektet har tagit emot i genomsnitt två till tre förfrågningar om
hantverksutbildning per dag, något som i likhet med marknadens behov är omöjligt att tillgodose
inom dagens utbildningssystem. Som en ytterligare fördjupning i den praktiska
kunskapsöverföringen och för att stärka handledarrollen hos de hantverkare som utbildar en lärling
har projektet tagit fram ett utbildningsmaterial bestående av Handledarens bok och en
seminariedag. Materialet fungerar som en anpassad kurs i pedagogik för vuxna och själva boken
består av sju kapitel, vilka ofta avslutas med övningar och diskussionsfrågor.
Arbetet med att stimulera, initiera och sprida forskning har varit en viktig förutsättning för det
strukturförändrande arbetet och flera fruktbara kontakter och samarbeten har kommit till stånd.
Dessa kommer med största sannolikhet att fortsätta att ge utdelning under en lång tid framöver.
Under de år som projektet pågått har arbetsgruppen arbetat intensivt för att lärlingsutbildning ska
kunna drivas och rymmas inom ordinarie utbildningsväsende. En dialog har löpande förts med
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både Utbildningsförvaltningen i Stockholm och Skolverket om den svenska yrkesutbildningens
problematik. I en särskild rapport beskrivs behov och efterfrågan på området och information om
den svenska situationen har även spridits i Europa. Arbetet med att förändra de strukturer som
skapar hantverkets förutsättningar nådde sitt genombrott i och med att Utbildningsdepartementet
erkände att hantverksutbildning i lärlingsmodell för vuxna inte ryms i befintliga system. Istället
föreslår departementet i en egen förordning i januari 2003 en försöksverksamhet. I
budgetpropositionen hösten 2003 reserveras 3,8 miljoner för ändamålet. Försöksverksamheten som
för närvarande går under namnet ”lärlingsutbildning för vuxna till vissa små hantverksyrken”
beräknas starta höstterminen 2004 och blir då en tvåårig utbildning. Verksamheten är tänkt att
löpande utvärderas och kommer sannolikt så småningom att permanentas.
Under projekttiden har man med glädje kunnat konstatera att intresset för hantverksyrken ökat
dramatiskt. Inte bara har efterfrågan på Hantverksakademins utbildningsplatser varit stor. Antalet
sökande till de yrkesförberedande, mer praktiska programmen, på gymnasiet har också skjutit i
höjden och allt fler unga människor uttrycker en önskan om att få arbeta med sina händer och
utveckla sina kreativa sidor. Projektet har även visat stor framgång när det gäller att nå ut i
medierna. Sammanlagt har Handkraft samlat 250 pressklipp, artiklar och intervjuer som ofta
handlat om den omöjliga utbildningssituationen och den kommande bristen på hantverkare.
Intresset för hantverk märks inte minst i televisionens utbud där program som Sommartorpet,
Roomservice, Äntligen Hemma och Antikrundan blivit allt populärare. Hantverkarna är eniga – det
blåser medvind för första gången på mycket länge. Tidigare relativt dolda yrkesmän och kvinnor
lyfts fram i reportage och intervjuer och allt fler fascineras av hantverkets möjligheter.

INLEDNING
DENNA SLUTRAPPORT AV EU-PROJEKTET HANDKRAFT innehåller,

förutom redovisningar av de
aktiviteter som ägt rum inom projektet, även en intern utvärdering och en kort analys av
de framgångsfaktorer som gjort Handkraft till ett ofta framhållet exempel på vad som går
att åstadkomma inom området för strukturförändring.

Rapporten består av en inlaga och ett antal bilagor i vilka avslutade aktiviteter eller hela
verksamhetsområden beskrivs mer ingående. Sammanfattningen ovan är hämtad ur
broschyren: EU-projektet Handkraft, sammanfattning, resultat och framtid. Där projektet
pressenteras på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Broschyren finns att rekvirera från
Stockholms Hantverksförening.
Anna Winbladh
för arbetsgruppen i projekt Handkraft

BAKGRUND
DET ÄR NUMERA ALLMÄNT VEDERTAGET att

Sverige står inför ett stort generationsskifte på
hantverksområdet. Medelåldern bland dagens yrkesverksamma hantverkare är hög och
pensionsavgångar under de kommande tio åren medför stora behov av nyutbildad
arbetskraft. Bristen på fungerande hantverksutbildning har länge varit stor i landet
samtidigt som efterfrågan på utbildningsplatser inom området ständigt ökar. Åtskilliga
försök visar att en traditionell skolmodell inte i någon högre utsträckning passar för dessa
yrken och Stockholms Hantverksförening ville därför försöka övertyga berörda parter om
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att den bästa lösningen på problemet skulle vara etablerandet av en modern
lärlingsutbildning.
HANDKRAFT 2000

Den närmast föregående bakgrunden till det nuvarande projektet var Handkraft 2000, ett
projekt som pågick från hösten 1999 till våren 2001 och drevs av Stockholms Hantverksförening. I en förstudie kartlades hantverkets behov, eftersom ingen utredning gjorts på
området sedan 1982. Syftet med projektet Handkraft 2000, vilket till största delen
genomfördes med hjälp av EU-medel, var att locka ungdomar till hantverksyrken, få igång
en arbetsplatsförlagd ”färdigutbildning”, samt att utarbeta en modell som leder till att det
årligen kan utbildas 1000 nya hantverkare i Stockholms Län. En modell för modern
lärlingsutbildning togs fram och prövades parallellt i projektets utbildning.
Lärlingsutbildning bedrevs i 33 olika hantverksyrken.
Erfarenheterna visade bland annat att målgruppen för den moderna lärlingsutbildningen, i
den form som utarbetats inom projektet inte i första hand är ungdomar utan snarare
vuxna. Att problemet med generationsväxlingen inte ligger i svårigheter att locka
människor att bli hantverkare, eller i hantverkets förmodade låga status, utan i bristen på
utbildningar, samt att det inte är möjligt att bedriva färdigutbildning i dessa yrken
eftersom grundutbildning i så många fall saknas.
Föreningen utarbetade följande teser:
-

Lärlingsutbildning måste bli en naturlig del av det nationella utbildningsväsendet,
med studielån till elever och ersättning till handledare/mästarlärare.

-

Under utbildningen måste lärlingen ha elevstatus och får inte betraktas som arbetskraft, detta för att öka möjligheten till generell yrkeskompetens.

-

Företagen måste få möjlighet att själva bedöma en elevs lämplighet för det valda
yrket, då detta ofta är en avgörande faktor för utbildningsresultatet.

Den 31 mars år 2001 löpte tiden för Handkraft 2000 ut och projektet slutrapporterades. På
uppdrag av Svenska ESF-rådet inlämnades i samma veva en ansökan om ett nytt, treårigt,
projekt. I uppdraget ingick bland annat att 125 nya gesäller skulle utbildas inom
projekttiden. Ansökan beviljades och projektet fick namnet Handkraft. Det nya projektet
byggdes på de erfarenheter som gjordes under arbetet med Handkraft 2000. Skillnaderna
bestod bland annat i ändrade målformuleringar och strategier. Handkraft riktades inte mot
ungdomar på samma vis som Handkraft 2000, på utbildningssidan talades inte längre om
färdigutbildning av gymnasieelever utan om integrerad grund- och färdigutbildning för
vuxna och så vidare. Allt som en konsekvens av de erfarenheter som gjorts kring behov och
efterfrågan.

ORGANISATION
Eftersom målen med Handkraft varit så pass omfattande och rört helt olika typer av
områden organiserades arbetet redan från början så att en avdelning av arbetsgruppen
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ägnat sig huvudsakligen åt utbildningsverksamheten, en åt ekonomi och redovisning och
en åt dokumentation och information. Denna uppdelning kan även ses i budgeteringen av
projektet där cirka en tredjedel av medlen avsatts till information och utredning, något som
från början väckte frågor, men som visade sig mycket effektivt inte minst vad gällde
projektets strukturförändrande uppdrag och spridningen av arbetet.
STYRGRUPP

Styrgruppen för projektet Handkraft har sammanträtt i genomsnitt en gång var annan
månad. Vid mötena har arbetsgruppen löpande redogjort för projektets status vad gäller
antalet deltagare och den ekonomiska situationen, samt rapporterat om vad som legat i
pipeline inom den närmaste framtiden. Styrgruppen har genom detta fortlöpande kunnat
ge sina synpunkter på verksamheten och många fruktbara samtal har lett till att nya idéer
vuxit fram och kunnat prövas samt varit en god hjälp för arbetsgruppen när det gällt att
sovra bland insatserna och knyta strategiska kontakter.
Styrgruppen har genom sin sammansättning och sitt engagemang varit en garant för
löpande utvärdering och uppstyrning av projektet. Alla styrgruppsmöten finns
dokumenterade med minnesanteckningar.
I styrgruppen ingick följande representanter:
⋅ Stig Hanno, ordförande – Stockholms Stad, Socialtjänstförvaltningen
⋅ Ingrid Florin – Myndigheten för skolutveckling
⋅ Robin Holtsjö – Ordförande Sveriges Hantverksråd, Målaremästarnas Riksförening
⋅ Ingmar Paulsson – Svenska ESF-rådet, Stocholms Län
⋅ Fredrik Gunnarsson – Internationella programkontoret
⋅ Jan Pettersson – Hantverkarnas Riksorganisation
⋅ Kennet Sjökvist – LO-facken i Stockholms län
⋅ Anders Plesner – Plåt & Vent, yrkesnämnden
⋅ Klas Hallberg – Länsarbetsnämnden
⋅ Torsten Tullberg – Tullbergs Kommunikationsbyrå
ARBETSGRUPP

⋅ Lars Österlind – Projektledare, VD Stockholms Hantverksförening
⋅ Pär Sellberg – Ekonomiansvarig, budget och AMS redovisning
⋅ Anna Winbladh – Samordning och projektledning av information och utredningar
⋅ Jens Vollmer – Utbildningsansvarig, Hantverksakademin
- Carina Lindestam – Utbildningssamordnare, Hantverksakademin
Arbetsgruppen har även tillgång till kompetens från Hantverksföreningens Kansli samt
inhyrda resurser.
TULLBERGS KOMMUNIKATIONSBYRÅ

För framtagande av informationsmaterial, marknadsföringsaktiviteter och projektering av
större evenemang har projektet ett nära samarbete med Tullbergs Kommunikationsbyrå.
Där följande personer varit engagerade:
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⋅ Torsten Tullberg – Projektledare och VD på Tullbergs Kommunikationsbyrå
⋅ Cecilia Bengtsson – Framtagande och projektering av informationsmaterial
⋅ Elsa Westerstad – Ansvarig för ungdomstidningen Craft och webben.
⋅ Maria Samuelsson – Projektledare för Stockholms Hantverksdagar
⋅ Pernilla Qvist – Grafisk form och layout
MEDVERKANDE ORGANISATIONER OCH FÖRETAG

Länsarbetsnämnden i Stockholms län
Socialtjänstförvaltningen i Stockholms stad
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad
Försäkringskassan i Stockholms län
Kommunförbundet i Stockholms län
Svenska ESF-rådet i Stockholms län
Internationella Programkontoret
Partnerskapet i Stockholms län
Utbildningsdepartementet
Myndigheten för skolutveckling
Sveriges Hantverksråd
Hantverkarnas Riksorganisation
LO-facken i Stockholms län
Youth Skills Sweden
Målaremästarnas Riksförening
Plåt & Vent, yrkesnämnden
Stockholms Bageri- och Konditoriförening
Stockholms Skrädderiidkareförening
Sadelmakarnas Branschorganisation
Sveriges Tapetserarmästares Centralförening
Glasbranschföreningen
Sveriges Låssmedsmästares Riksorganisation
Stockholms Snickarmästareförening

Kungliga Djurgårdens Intressenter
Nordiska museet
Skansen
Vasamuseet
Etnografiska museet
Museifartygen
Liljevalchs
Prins Eugens Waldemarsudde
Junibacken
Metro Nordic Sweden AB
Tullbergs Kommunikationsbyrå AB
Sankt Görans gymnasium
Stockholms Praktiska gymnasium
Carl Malmstens Centrum för Träteknik och
Design
Sankt Eriks gymnasium
Väddö folkhögskola
Stockholms Tillskärarakademi
Handarbetets Vänners skola
Sollentuna Fria gymnasium
Enskede Gårds gymnasium
Urmakarskolan i Borensberg
120 stycken utbildande hantverksföretag

MÅL, VISION OCH MÅLGRUPP
Målsättningar, strategier och målgrupp har under projekttidens gång justerats i enlighet
med de erfarenheter som arbetsgruppen gjort. Målformuleringen är i princip densamma
som i ansökan. Däremot har vissa strategier som spelat ut sin roll tagits bort, några av
dessa har istället ersatts av andra. Nedanstående justering skall ses som ett komplement till
den ursprungliga ansökan, detta gäller både ansökningsformuläret och den längre
varianten med bilagor.
MÅL OCH STRATEGI

1. Att implementera framtagen modell för arbetsplatsförlagd utbildning på flera håll i
samhället, samt att utbilda 125 elever enligt denna modell.
Strategi:
⋅ Fortsätta att utbilda enligt framtagen modell i väntan på en permanentning
⋅ Förnya ansökan om kompletterande utbildning
⋅ Fortsätta kontaktarbete med samtliga yrkesföreningar och branschorganisationer
⋅ Påbörja kontaktarbete med de fackliga organisationerna
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⋅ Ta fram ett utbildningsmaterial för handledare
2. Att sprida kunskap om hantverksyrken och deras betydelse.
Strategi:
⋅ Producera och ge ut ett nytt nummer av ungdomstidningen Craft som berättar om
hantverksutbildningar
⋅ Producera en folder som presenterar projektet på svenska och engelska
⋅ Genomföra medieaktiviteter
⋅ Utveckla projektets hemsida
⋅ Producera en Utbildningsguide som informerar om praktiska utbildningar i hela landet
⋅ Genomföra Stockholms Hantverksdagar 2002/2003.
3. Att utan diskriminering stödja alla gruppers väg till utbildning och försörjning i
hantverksyrken.
Strategi:
⋅ Validera invandrade hantverkares yrkeskunskaper, samt erbjuda dem fortbildning och
vägar ut i arbetslivet
⋅ Fortsätta samarbeta med valideringsprojekt
⋅ Fortsätta samarbete med AF -.rehab. och Försäkringskassan
⋅ Prioritera sökanden som i sina yrkesval bryter traditionella könsmönster samt underlätta
för vederbörande om särskilda behov föreligger
4. Att främja forskning och utveckling i hantverkssektorn.
Strategi:
⋅ Kartlägga forskning på områdena praktisk kunskap och praktisk kunskapsöverföring
⋅ Producera en antologi om praktisk kunskap och praktisk kunskapsöverföring
⋅ Ta fram en specifikation av handledarens arbetsuppgifter
⋅ Fortsätta samarbeta med Sveriges Hantverksråd, den myndighet som har ansvar för
hantverksyrkenas utveckling
⋅ Fortsätta utvecklingen av projektets internationella samarbete
5. Att samordna små hantverksbranschers samverkansformer.
Strategi:
⋅ Vara behjälplig i implementeringsarbetet av skomakarnas modell
⋅ Vara behjälplig i arbetet med att få igång flera projekt inom de olika hantverksbranscherna
⋅ Fortsätta samarbeta med utomstående projekt som berör Handkrafts verksamhetsområde
VISION

Redan vid ansökan valde arbetsgruppen att göra en åtskillnad mellan projektets mål och
projektets vision. Med denna markering avsågs en avgränsning mellan vad som rimligen
ansågs kunde hinnas med under projekttiden och vad projektet syftar till i ett längre
tidsperspektiv. Glädjande nog kan arbetsgruppen nu efter projektets slut konstatera att vi
kommit mycket långt i att uppnå vår vision genom den arbetsplatsförlagda utbildning som
utbildningsdepartementet idag prövar i Stockholms Län.
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Detta var projektets vision:
Att möjliggöra arbetsplatsförlagd utbildning i hantverksyrken på ett nationellt plan genom
att verka för strukturförändring av utbildningsväsendet.
Strategi:
⋅ Arbeta för att få den nya utbildningsmodellen permanentad och finansierad
⋅ Bearbeta politiker med information
⋅ Bilda specialsydda nätverk, både nationella och internationella
MÅLGRUPP

⋅ Personer med intresse av att utbilda sig till yrke inom hantverksområdet, särskild hänsyn
tas till invandrare och arbetshandikappade
⋅ Politiker, myndigheter och arbetsmarknadsorganisationer – även fackföreningar – som
kan påverka de strukturförändringar som projektet åsyftar.
⋅ Företag, organisationer och skolor vilka vill bedriva modern lärlingsutbildning enligt
framtagen modell
⋅ Branschorganisationer och enskilda hantverkare
⋅ Allmänhet
KOMMENTAR
Eftersom projektet Handkraft omfattat flera olika områden har skilda målgrupper
definierats. Målgruppen för arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder var personer med
intresse av att utbilda sig till ett yrke inom hantverksområdet, se ovan. Målgrupperna för
de strukturförändrande åtgärderna omfattade politiker, myndigheter, företag, branscher,
med flera.
För att få en starkare förankring från fältet och nå ökad framgång i arbetet med att implementera modellen konstaterade arbetsgruppen att det var nödvändigt att definiera
branscher och enskilda hantverkare som en egen målgrupp. Många branschorganisationer
är i dagsläget så svaga att det är lättare att nå ut till engagerade individer.
Gymnasieelever har inte aktivt värvats till projektet bland annat eftersom det visat sig vara
svårt att i samarbete med annan part finna ekonomiskt och organisatoriskt utrymme som
möjliggör lyckade samarbeten. För att ändå hålla ungdomarnas intresse vid liv har
Handkraft gett ut ungdomstidningen Craft, samt även riktat projektets hemsida till
ungdomar och studievägledare.

FINANSIERING
I beslutet daterat 2001-04-17 beviljades Handkraft ett stöd från ESF med 30 064 000 kronor.
Detta gällde under förutsättning att projektet redovisade stödberättigade utgifter för minst
68 168 000 kronor, vari även ingick till exempel aktivitetsstöd till deltagare och privat
finansierade strukturåtgärder. Värt att notera är att privat medfinansiering inte var
bidragsgrundande men att beslutet trots detta var utformat så att de privata utgifterna
också var ett villkor för det beviljade stödet. Av stödet på 30 miljoner från ESF
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budgeterades 21,2 miljoner till arbetsmarknad- och utbildningsåtgärder och 8,8 miljoner till
strukturförändrande åtgärder.
I ett nytt beslut daterat 2004-01-21 ökade stödet till Handkraft till 30 137 001 kronor. Detta
gällde under förutsättning att projektet i slutredovisningen kan uppvisa stödberättigade
utgifter för totalt minst 60 891 001 kronor. Den privata medfinansieringen är här helt
bortlyft ur villkorandet.

REDOVISNING
REDOVISNINGSMODELL

Den redovisningsmodell som AMS Ekonomitjänster arbetat fram visade sig på flera sätt
ställa till med problem för projektet i ett inledningsskede. Både ansökningsblankett och
redovisningsblankett var utformade efter de mallar som gäller för arbetsmarknadsprojekt.
Ett exempel på de konstruktioner som åsyftas är att utgiftssidan av projektbudgeten på
ansökan innehåller både utgifter och intäkter, medan intäktssidan bara innehåller intäkter,
vilket gör det svårare att få budgeten att balansera. Ett annat exempel är att all
medfinansiering även måste redovisas under posten deltagare. Eftersom projektet
innehåller medfinansiering både för deltagaraktiviteter och strukturförändrande åtgärder
blir redovisningen sammanblandad och svåröverskådlig. Arbetsgruppens erfarenheter
visar att blanketterna varken underlättat för AMS Ekonomitjänster att sammanställa
statistik eller för projektanordnare att redovisa projekten. En anpassning till mera normal
redovisningsstandard enligt kontoplan typ EU-bas skulle troligen underlätta för alla parter.
Projektet fick under 2002 direktiv från AMS om en förändring som innebar att det
räckte med att redovisa de aktiviteter som faktiskt var genomförda från de privata
medfinansiärernas sida. Den ekonomiska redovisningen från det privata påverkar inte
längre utfallande bidrag, vilket innebär en lättnad i villkorandet.
LÖPANDE REDOVISNINGAR

Frånsett de tidigare nämnda nackdelarna med redovisningsblanketterna har de löpande
redovisningarna fungerat bra. Dialogen med AMS Ekonomitjänster för att överbrygga
svårigheter har varit konstruktiv. Handläggningstiden före utbetalning har varit cirka tre
veckor i genomsnitt men likviditeten för ett projekt av denna storlek kräver ändå en extra
checkkredit på över en miljon kronor.
Eftersom projektet bygger på ett stort antal medfinansieringar från olika aktörer,
utsträckt över en treårsperiod, har arbetsgruppen fått beviljat att redovisa
medfinansieringsintygen löpande. Totalt har medfinansieringsintyg från sammanlagt 43
medfinansiärer redovisats.
Arbetsgruppen har också kunnat konstatera stora brister i medfinansiärernas förmåga
att redovisa det faktiska utfallet i form av förbrukade medel. Ansvaret att redovisa
myndigheters och andra organisationers medverkan åligger den enskilde projektägaren,
men inga befogenheter för denna ”myndighetsutövning” har följt med. Slutsatsen är att det
är ett orimligt krav att begära att enskilda projekt skall redovisa det offentligas utgifter
inför en annan myndighet.
Vidare togs en blankett fram under 2002, i samråd med ansvarig tjänsteman på AMS,
där endast totalbeloppet avseende kostnader som kan hänföras till medfinansiering
redovisas. Detta minskar detaljnivån betydligt och underlättar för samtliga parter.
De problem som arbetsgruppen tidigare haft med eftersläpningen i
redovisningssystemen hos medfinansiärerna har, tack vare Länsarbetsnämndens kraftigt
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förbättrade redovisningsrutiner under 2002 och den förenklade modellen / blanketten för
redovisning av utfall av medfinansiering, gjort att redovisningen hunnit ikapp under första
kvartalet 2003. Projektet har redovisat drygt 32,6 miljoner kronor i medfinansiering.
REVISION

Den 7 december 2001 fick Handkraft besök av AMS internrevisorer på ett planerat
projektbesök. Syftet med besöket var i första hand att verifiera ESF-rådets beredning av
ansökan fram till beslut. Av revisionsrapporten framgår att det främst var två frågor man
ville belysa. Dels hur målgrupper och projektinnehåll stämmer med aktuell åtgärd (3:1) i
SPD:n, dels varför summan av bilagda medfinansieringsintyg inte motsvarar den i beslutet
angivna. Handkraft är rubricerat under åtgärd 3:1, med arbetslösa invandrare och
funktionshindrade som målgrupper, men spänner i enlighet med det regionala
partnerskapets intentioner över ett större område. Ändock utgör de ovan specificerade
målgrupperna cirka hälften av deltagarna i projektet och cirka 75 % av deltagarna är
anvisade via arbetsförmedlingarna.
Den andra frågan avseende medfinansieringsintygens löpande redovisning har
behandlats under avsnittet ”medfinansiering” där det konstaterades att ett så vittförgrenat
projekt som Handkraft, som ska kartlägga många olika individers väg till ett hantverksyrke
med sinsemellan skilda medfinansieringar, aldrig skulle kunna genomföras utan att få
redovisa medfinansieringarna löpande vilket också skett med ESF-rådets godkännande.
I ett uppföljningsmöte den 10 april 2002 gick ESF-rådets handläggare tillsammans med
projektets arbetsgrupp igenom revisionsrapporten och gjorde en analys av deltagarsammansättningen, samt diskuterade de strukturpåverkande åtgärder som måste till för att
göra det möjligt för vuxna att utbilda sig till hantverkare.
ÅTGÄRDER

Efter ett möte med AMS ekonomitjänster 25 september 2003 klassades projektet om till
insatsområde 2:2, målgrupp långtidsarbetslösa, eftersom det stämde bättre med
deltagarsammansättningen i projektet. Vidare flyttade man över den del av
deltagarredovisningen som handlade om könsneutrala externa kostnader till
Utbildning/Utveckling. På detta sätt blev AMS statistik tydligare.

MEDFINANSIERING
Arbetet med medfinansieringen av projektet har tagit mycket resurser i anspråk utöver det
faktum att redovisningsbetinget lett till en fördubbling av det administrativa arbetet.
Dessutom saknas en samordning mellan till exempel arbetsmarknadsåtgärder och Mål 3projekt vilket gör att när politikerna stryper arbetsmarknadsmedlen medför det även en
indirekt strypning av Sveriges möjligheter att tillgodogöra sig EU-pengarna på grund av
kopplingen med de offentliga medfinansieringarna.
En faktor som klart begränsar de aktiviteter som kan genomföras är att privata
medfinansieringar inte godkänns som underlag för EU-bidrag. Om en deltagare till
exempel behöver fortsatt stöd i övergången till arbetslivet kan inte projektet ta sådana
kostnader eftersom aktivitetsstödet har slutat. En deltagare som behöver förstärka sin
kompetens med ett kompletterande utbildningsmoment och gesällbrev inom en befintlig
anställning eller ”självanställning” kan inte heller delta, även om det skulle vara försvarbart
ur EUs perspektiv att stärka den enskildes situation på arbetsmarknaden på detta sätt och
att studera gränssnittet mellan anställning och egen företagare.
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Tjänstemännen på AMS Ekonomitjänster fick i början av 2002 ett beting från AMS
revisorer att bedöma om medfinansieringarna ligger inom ramen för SPD’n. Detta
föranledde en del extra korrespondens eftersom den regionala planen för Stockholm tolkar
SPD’n något annorlunda än AMS. Enligt arbetsgruppens förmenande borde detta vara en
fråga för AMS, ESF-rådet och det lokala partnerskapet att lösa och inte falla på enskilda
tjänstemäns bord eftersom detta leder till orimliga arbetssituationer.
SAMARBETET MED LÄNSARBETSNÄMNDEN

Styrgruppen diskuterade under början av 2003 det bekymmersamma läget som uppstått
genom att de pengar som var öronmärkta för projektet naggats kraftigt i kanten av
Länsarbetsnämnden. 22 elever riskerade att tvingas sluta utbildningen innan de hunnit bli
färdiga. Det innebar också att eftersom Sverige har en modell för medfinansiering som
grundar sig på arbetsmarknadsmedel kommer landet inte att kunna plocka hem några EUmedel om arbetsmarknadsmedlen dras in. Till yttermera visso skickas deltagarna tillbaka
ut i arbetslöshet och kommer att kosta staten pengar även fortsättningsvis. Allt detta
riskerar att slå sönder projektmål och innebär goodwillförluster. Att gå vidare till AMS och
försöka finna en lösning på den situation som uppstått fungerade inte heller.
Länarbetsnämndens representant i styrgruppen menade att både AMS och Birgitta Hejer
på Länsarbetsnämnden var väl insatta i vilka konsekvenser en strypning av
arbetsmarknadsmedlen skulle få på detta och andra projekt. Regeringens utgiftstak var det
övergripande målet som övertrumfade andra målsättningar. Det regionala partnerskapet
reagerade kraftfullt på det orimliga i situationen och anförde Handkraft som exempel.
Propåer om att LAN måste få mer pengar till förfogande framfördes av partnerskapet.
Vidare fördelades de medel som öronmärkts för Handkraft under 2003 och 2004 ut på de
förmedlingar som hade anvisat deltagare till projektet. En följd av detta var att många
deltagare fick problem med förlängning av sina beslut på grund av bristande information
till enskilda handläggare. Om ett kontor hade förbrukat sin totala budget kunde det
dessutom drabba enskilda deltagare trots att projektet totalt inte på långt när förbrukat
anslagna medel. Det blev i det närmaste omöjligt för projektet att beräkna hur mycket
medel som stod till buds för att garantera deltagarnas projektgenomförande. Totalt har
Handkraft beviljats medfinansiering i form av aktivitetsstöd motsvarande 19,3 miljoner
från Länsarbetsnämnden, bara 15,7 miljoner av dessa har kunnat utnyttjas.

BUDGET
OMFÖRDELNINGAR

På grund av att många samarbetspartners som medfinansierat utbildningsdelen av
projektet antingen fick en beskuren budget, eller helt enkelt på grund av politiska beslut ej
kunde medverka, förbrukade projektet 3,3 miljoner mindre än budgeterat första
verksamhetsåret. Mot bakgrund av de strukturella problem som projektet identifierade,
som hindrar genomförandet av arbetsplatsförlagd hantverksutbildning och som dessutom
kräver politiska lösningar, beslutade styrgruppen för Handkraft omfördela budgeten på
följande sätt. Av de medel som ej förbrukades på första verksamhetsåret, c:a 3,3 miljoner,
användes 1,7 miljoner till att förstärka de strukturpåverkande åtgärderna för att på det
viset åstadkomma de nödvändiga förändringar som projektet identifierade. Resterande
oförbrukade medel, c.a 1,6 miljoner, budgeterades till att förstärka utbildningssatsningarna
i slutfasen av projektet, för att på detta vis försöka hålla projektets produktionsmål. Efter
budgetjustering fördelades stödet från ESF, vilket i sin helhet omfattade 30 miljoner, så att
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arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder fick 19,5 miljoner och de strukturförändrande
åtgärderna 10, 5 miljoner.
BANTNING

En bantad budget togs fram under årsskiftet 2002 – 2003 för att trygga den återstående
projekttiden. Detta berodde uteslutande på Länsarbetsnämndens minskade anslag och
därmed minskad medfinansiering. Kostnadssidan drogs ned med motsvarande 500 000 på
informationsåtgärder och 2 miljoner på utbildningsåtgärder. Det nya beslutet om en något
utökad budget som projektet erhöll 2004 innebar att de strukturförändrande åtgärderna
kunde slutföras.
Se även bilaga 2 budget.
SLUTREDOVISNING

Projektet har redovisat stödberättigade kostnader till ett belopp av 61 086 927 kronor och
överträffar därmed villkoret för beviljade medel med c:a 195 000 kronor. De interna
projektkostnaderna har uppgått till 30 143 709 kronor vilket jämfört med det beviljade
stödet på 30 137 001 kronor medför en differens på knappt 7 000 kronor.

VERKSAMHETSOMRÅDEN
SOM TIDIGARE NÄMNTS HAR PROJEKTET HANDKRAFT varit

uppdelat i flera verksamhetsområden.
Här nedan redogörs för projektets aktiviteter under huvudområdena ”utbildning och
information / utveckling.

UTBILDNING
Den utbildningsverksamhet som bedrivits inom Handkraft har varit en av projektets
hörnpelare. Här har modellen för modern lärlingsutbildning kunnat prövas och finjusterats
och utbildningen har därmed givit legitimitet åt de tankar och förslag som projektet lagt
fram och drivit vad gäller utformandet av praktisk yrkesutbildning i Sverige.
PERMANENTNING OCH IMPLEMENTERINGSARBETE

Arbete för att permanenta lärlingsutbildning inklusive lösning på finansieringsfrågan –
Under år 2 (2002-2003) jobbade arbetsgruppen intensivt på att åstadkomma öppningar vad
gällde möjligheten att driva arbetsplatsförlagd utbildning inom ordinarie
utbildningsväsende. En dialog fördes löpande med både Utbildningsförvaltningen och
Skolverket om problematiken med brist på lärlingsutbildning för vuxna. Arbetsgruppen
tog bland annat fram en rapport som informerade om behov och efterfrågan på området
samt spred information om situationen i övriga Europa vad gällde praktiska utbildningar.
De största insatserna koncentrerades till nedanstående tre utbildningsformer:
Kompletterande utbildning, Komvux och Kvalificerad yrkesutbildning (KY).
Under 2002 hade projektet löpande kontakt och bevakning av Komvux-området för att
kunna agera när tillfälle gavs. Under försommaren 2003 kom Stockholms Stad att gå ut
med förfrågningsunderlag för anordnande av Komvux-utbildningar 2004. Huvudsakligen
gällde upphandlingen basämnen. En kvot som kunde användas för hantverksutbildning,
den flexibla delen, skulle omfatta 20% av utbildningsutbudet.
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Med detta för ögonen kom Stockholms Hantverksförening in med ett anbud på en
ettårig utbildning i förberedande hantverksteknik enligt lärlingsmodell. Utbildningen
skulle sedan kunna förlängas till sammanlagt en treårig utbildning. Anbudet gällde 30
elevårsplatser och eftersom utbildningen var beräknad att gå över en treårs-period, kunde
det vara tänkbart att det i slutet kunde handla om c:a 90 elever i utbildning. Siktet var
inställt på att erbjuda utbildning i dels de yrken som saknar vuxenutbildning i den tidigare
etablerade utbildningsvärlden samt även i utrotningshotade yrken där det saknas
utbildning överhuvudtaget. Förhoppningen var att när projektet slutade mars 2004 skulle
Komvuxutbildningen kunna vara ett av de ben som bar utbildningsmodellen vidare.
Även KY-verket besöktes av arbetsgruppen i början av 2003. Regelverket har lättats upp
betydligt sedan försöksverksamheten med Kvalificerad Yrkesutbildning startade och idag
ser det inte helt omöjligt ut att bedriva modern lärlingsutbildning inom KY. En av
projektets samarbetspartners, Skånes Hantverk & Yrkescenter, ämnar ansöka om att få
starta hantverksutbildning liknande modern lärlingsutbildning. Deras arbete kommer
nogsamt att följas och stödjas av arbetsgruppen för att utvärdera om KY är en framkomlig
väg. Arbetsgruppen blev inbjuden till ett möte på KY-verket i Hässleholm där man gick
igenom var KY står idag. Sammanfattningsvis kan sägas att reglerna blivit mer flexibla
men att det fortfarande inte går att ersätta näringslivet, något som gör det svårt att få ut
folk i praktik. Inom KY-verket konstaterades att man behöver hjälp med att se över
reglerna för att få en bättre verklighetsförankring, samt att det är svårt att nå alla de yrken
som KY egentligen har som målgrupp. Möjligheterna att bedriva modern
lärlingsutbildning inom KY kommer att följas upp inom samarbetet med Skånes Hantverk
& Yrkescenter som har lagt in en ansökan inför 2004. När projektet Handkraft avslutades
hade Skånes Hantverk & Yrkescenter fortfarande inte fått något beslut.
För att modellen skall vara väl förankrad har arbetsgruppen även undersökt hur den
uppfattas av olika branscher, och fått varierande respons. Skillnaderna beror oftast på att
branscherna är mer eller mindre bundna av avtal till arbetstagarsidan. Det är därför
framgent viktigt att fortsätta en diskussion med de fackliga representanterna.
Arbetsgruppen hade LOs utbildningspolitiska grupp på besök i december 2002 och
informerade om Handkraftprojektet och arbetet för att implementera modellen för modern
lärlingsutbildning. LOs attityd var positiv, men de efterlyste en debatt direkt med
branscherna. I samarbete med Sveriges Hantverksråd bjöd projektet in till ett
branschseminarium den 28 april 2003 för att diskutera utbildningsfrågor och yrkesbevis.
Vad gäller en lösning på finansieringsfrågan både avseende studiemedel till lärlingar
och ersättning till handledarna hänger denna intimt samman med permanentandet av
modellen. Arbetsgruppen har tagit fram en budget för arbetsplatsförlagd utbildning med
en specificerad elevårskostnad som stämmer väl med verkligheten. Elevårskostnaden, som
är fullt jämförbar med ett yrkesförberedande gymnasieprogram, ligger på omkring 100 000
kronor, vilket är något dyrare än de flesta eftergymnasiala utbildningar. Det är då bra att
hålla i medvetande att utbildningen är relativt kort och mycket effektiv. Vägen till arbete
blir betydligt kortare än om man till exempel efter ett genomgånget treårigt
yrkesförberedande program på gymnasiet skulle komplettera med ytterligare två års
färdigutbildning. Vid en jämförelse med elevårskostnaden för en akademisk utbildning kan
konstateras att även om denna är lägre tar utbildningen ofta i gengäld fler år att
genomföra, varför slutsumman ändå är ekvivalent.

15

Genombrott
Det framkom tydligt att för att kunna nå framgång i arbetet med att permanenta en
arbetsplatsförlagd utbildning i landet måste det till politiska direktiv, eftersom ingen
befintlig utbildningsform kunde rymma lärlingsmodeller för vuxna. Handkraft hade svårt
att få företräde hos Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet. I början på 2003
kom äntligen genombrottet och projektet kom till tals med Utbildningsdepartementet för
att diskutera möjligheterna med en statsunderstödd lärlingsutbildning. Den 17 januari
2003 uppvaktade arbetsgruppen, tillsammans med Hantverkarnas Riksorganisation, LOfacken och det regionala partnerskapet, Utbildningsdepartementet. Vi fick inte möjlighet
att uppvakta Östros och Hallengren direkt, däremot fick vi träffa stadssekreteraren Jonny
Nilsson, Erik Henriks och Anders Franzén – ansvariga för vuxenutbildningen på
departementet. Vårt budskap hade nått fram före oss och personerna vi mötte var mycket
väl informerade och ville närmast komma igång med ett aktivt arbete för att lösa
situationen. Ingen av dem bedömde att vare sig Komvux eller KY var de rätta formerna för
lärlingsutbildning utan att det mest strategiska vore att få fram statsbidrag och förändra
formen för Kompletterande utbildningar så att lärlingsutbildning kan bedrivas under detta
tak alternativt inrätta en fristående försöksverksamhet. Ingen var heller intresserad av
några långa utredningar på rikspolitisk nivå utan enades om att det vore bättre att starta i
liten skala och etablera lärlingsutbildning på sikt. Detta måste betraktas som projektets
främsta genombrott hittills på strukturförändringsområdet.
Vid de fortsatta möten som följde under våren 2003 blev det tydligt att man från
departementets håll ville rikta utbildningsinsatserna mot små, traditionella hantverksyrken
som saknar andra utbildningsmöjligheter och som är kulturellt och näringsmässigt
värdefulla. Målet från departementets sida var att ha ett förslag till lärlingsutbildning som
försöksverksamhet färdigt till budgetpropositionen hösten 2003. Förslaget antogs och en
budget på 3,6 miljoner avsattes för en tvåårig försöksverksamhet, vilket motsvarar en
volym på 25 studerande i två år.
Först riktades uppmärksamheten mot att ändra i förordningen för Kompletterande
utbildningar för att möjliggöra lärlingsutbildning. På grund av risken att påverka befintliga
utbildningar valdes istället den andra vägen, att inrätta en egen förordning för
försöksverksamheten. Under hösten 2003 arbetades förslaget till förordning fram och efter
sedvanligt remissförfarande utfärdades förordningen SFS 2004:167 den 1 april 2004.
Samma dag utsåg regeringen Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB till
huvudman för lärlingsutbildningen, som kommer att drivas inom Hantverksakademin
vilken utvecklats under Handkraftprojektet. Myndigheten för Kvalificerad
Yrkesutbildning, KY, blev tillsynsmyndighet och tillika den instans som skulle godkänna
utbildningsplanen. Hantverksakademin fick utbildningsplanen godkänd den 3 juni 2004
och utbildningen startar den 20 september 2004. Myndigheten för Kvalificerad
Yrkesutbildning ser positivt på möjligheterna att utvidga och permanenta
försöksverksamheten om den faller väl ut. Den utgör ett efterfrågat komplement till
befintliga utbildningsformer. För förordning och utbildningsplan, se bilaga 20.
Arbete för att implementera framtagen modell för modern lärlingsutbildning – Den handbok
som arbetsgruppen tog fram under våren 2002 skickades efter semestrarna ut till omkring
600 utbildningsanordnare runt om i landet. Av de 1000 exemplar som trycktes återstår idag
cirka 40 stycken. Handboken beskriver den modell för modern lärlingsutbildning som
projektet arbetat fram och är den största satsningen som arbetsgruppen genomfört vad
gäller spridning och implementering av våra tankar och erfarenheter kring det praktiska
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utbildningsförfarandet. Handboken har blivit väl mottagen och det är tydligt att den är
unik i sitt slag.
Ett sätt att implementera projektets modell har varit att anpassa den till skräddarsydda
utbildningar för lite större branscher med stort rekryteringsbehov. Sådana skräddarsydda
utbildningar diskuterades under första kvartalet 2003 med låssmeder och glasmästare. LAN
upphandlar då 25 veckors utbildning och projektet skjuter till medel för fortsättningen
fram till projektslut. Utbildningstiden beräknas bli 1 år och branscherna förbinder sig att
stå för resterande utbildning tills personerna är färdigutbildade. En invändning mot detta
sätt att tillämpa modellen är att det kommer att ge en diskontinuitet i elevintaget för
Hantverksakademin och en lucka i en framtida utbildningsverksamhet som till exempel
kan ge svårigheter att behålla kompetens inför ett permanentande av utbildningen. Även
om förslaget är intressant, innebär det dessutom en tillämpning som inte helt igenom
stöttas av den framtagna modellen för lärlingsutbildning, eftersom man tvingas frångå två
mycket väsentliga principer: möjligheten att blanda olika yrken i samma klass och
möjligheten att ersätta handledare. Länsarbetsnämnden stöder förslaget och allt förarbete
är utfört inklusive anbud, men inga bindande beslut har tagits fram till mars-03.
Samarbetet med S:t Görans gymnasium upphörde under 2003. Den sista eleven flyttade
över till en annan gymnasieskola för att kunna anpassa sina kärnämnesstudier bättre efter
sina fritidsintressen. Tre tidigare elever har omplacerats till Stockholms Praktiska
Gymnasium på deras låssmedsutbildning. Arbetsgruppen kommer att fortsätta samarbetet
så länge projektet pågår men några nya elever kommer inte att tas in. För mer information
om samarbetet med S:t Görans Gymnasium se vidare bilaga 6.
HANTVERKSAKADEMIN

Utbildningsverksamheten har löpt på i enlighet med den modell som arbetats fram för
modern lärlingsutbildning.
Närvaron på arbetsplatserna har varit god och det är mycket sällan någon handledare
hört av sig med klagomål. Närvaron på teorikurserna blev undan för undan bättre men var
under hela projekttiden lägre än önskvärt. Ofta berodde detta på att eleverna kände så stort
tryck på sig att lära sig sina yrken att de ibland prioriterade bort teorikurserna. Ett system
och verktyg för närvarouppföljning har tagits fram, men arbete återstår för att göra
närvarouppföljning rationell och överskådlig. Det kräver med stor sannolikhet en
vidareutveckling av elevadministrationssystemet som inte fått plats inom projektet.
Rekrytering och kvotering – Det kan konstateras att rekryteringen till projektet har vållat
vissa problem. Efterfrågan har varit mycket stor, men medfinansieringsreglerna och
politiska beslut hos samarbetsparter har lagt hinder i vägen. I mars 2002 hade projektet
sålunda 83 deltagare. Mars/april 2003 hade det ökat något till 87 deltagare mot beräknade
125 som är den budgeterade volymen. Länsarbetsnämndens minskade anslag för 2003 kom
att medföra att ytterligare elever inte fick förlängda beslut och därmed blev tvungna att
avbryta utbildningen innan de var klara. Länsarbetsnämnden ville inför 2003 bara satsa på
nyrekrytering till yrken som klassas som bristyrken, till exempel glasmästare och
låssmeder.
Arbetsgruppen har fortlöpande strävat efter att åstadkomma en jämn fördelning mellan
kön och mellan yrken i Hantverksakademin. Sammansättningen av deltagare har värderats
löpande. Tendenser har funnits att vissa yrken blivit överrepresenterade och andra
underrepresenterade. Vidare har kvinnor varit överrepresenterade bland de personer som
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ackvirerats via arbetsförmedlingar och rehab, något som möjligen speglar
sammansättningen av sökande hos dessa parter.
Under våren 2002 påpekades denna obalans i rekryteringen och för att komma åt
problematiken har arbetsgruppen bland annat ändrat rekryteringstexten i den presentation
som fanns i Länsarbetsnämndens intranät VIS. Samtidigt genomfördes en mindre
annonskampanj i Metro för att attrahera invandrare, män och vissa yrkeskategorier som
projektet ville ha in som lärlingar.
Under andra verksamhetsåret antogs ett femtiotal nya lärlingar till utbildningen.
Fördelningen var jämn mellan män och kvinnor, en klar förändring i förhållande till vad
som tidigare var. Lärlingar tillkom i 30 olika yrken, varav bl.a. stenhuggare, stuckatör,
rörmokare, svetsare, webdesigner och kock var för projektet nya yrken.
Nedan visas ett diagram som beskriver antalet projektdeltagare genom hela projekttiden.
Antal deltagare
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För att nå underrepresenterade grupper och yrken genomfördes en riktad
rekryteringskampanj under maj månad 2002. Kampanjen bestod av fyra annonser i två
olika tidningar (En i Metro och tre i aftonbladet). Så här löd texten:
SÖKES: BLIVANDE HANTVERKARE

Hantverksakademin erbjuder utbildning i ett 10o-tal yrken, till exempel
ädelstensslipare, billackerare, bilplåtslagare, glasmästare, låssmed,
bilsadelmakare, skär- och eggslipare, byggsmed/svetsare etc.
Kampanjen genererade ett mycket stort intresse och många som önskade hantverksutbildning hörde av sig till projektet. Tyvärr var de sökta yrkesgrupperna inte så väl
representerade. Se vidare ”Utbildande av lärlingar i Hantverksakademin – Rekrytering och
kvotering”
⋅ Informella möteskvällar för lärlingar och handledare – Sedan hösten 2002 har öppna
kvällar arrangerats en gång i månaden då elever och handledare kan träffas och umgås
under otvungna former. Det brukar komma ett femtiotal personer till varje kväll och även
delar av personalen på Hantverksföreningen brukar närvara. Initiativet har varit lyckat och
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fyller en viktig funktion i det personliga nätverksbygget, inte minst eftersom eleverna inte
träffar varandra lika ofta som i en konventionell utbildning.
ÖVRIGA UTBILDNINGSAKTIVITETER

⋅ Valideringsmodell – Arbetsgruppens erfarenheter visar att validering av hantverkskunskaper måste ske på arbetsplats och ställas mot normen för gesällprov eller motsvarande yrkesexamen. Hantverksakademin kan i samarbete med handledare och bransch
validera inom alla i utbildningsverksamheten förekommande hantverksyrken samt skräddarsy den kvarvarande utbildningen mot branschernas krav. Lärlingens kunskaper och
kompletteringsbehov i det sökta yrket samlas i den individuella utbildningsplanen. Se
vidare bilaga 4.

INFORMATION OCH UTVECKLING
Under denna rubrik redovisas för all övrig verksamhet inom Handkraft. Det rör sig om så
vitt skilda aktiviteter som publika evenemang, informationsmaterial och böcker.
KONTAKT OCH REPRESENTATION

⋅ Möten och lobbyverksamhet – En betydande del av projektarbetet ägnas åt fortlöpande
kontaktarbete, eftersom en nyckelfaktor för strukturförändringarna som projektet syftar
till ligger i möjligheten att nå fram till och informera berörda politiker och myndigheter.
⋅ Referensgrupper
Projektet Handkraft har representanter i följande organisationer, myndigheter och projekt:
Hantverksrådet
Hantverkarnas Riksorganisation
CERK – Centrum för erkännande av vuxnas kompetens
Regionala Partnerskapet
Programkontorets referensgrupp för yrkeskunnande
Stockholmssoppan
Kompetensrådet i Stockholms Län
Start – Framsiktsprojektet
Skomakarprojektet
Tillskärarakademin
Stockholms Hembygdsförening
Svenska föreningen för byggnadsvård
⋅ Mässor och konferenser – Projektet har bland annat varit representerat på följande mässor
och konferenser:
Skolforum i Älvsjö
Gymnasiemässa
Arbetsförmedlingen EXPO
Rekryteringsmässa
Internationell Eu-konferens i Stockholm
⋅ Övriga möten och kontakter– Projektet Handkraft har arbetat mycket aktivt med att knyta
kontakter och närvarat vid ett stort antal möten och konferenser under åren.
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Representanter för projektet har bland annat träffat AMS, Utbildningsutskottet,
Utbildningsdepartementet, Internationella Programkontoret, Skolverket, Skansen, LO, ESFrådet, KY-verket, och Kommunförbundet.
IDENTITET

⋅ Grafisk profil och nya profilbilder – Under projektets första år lades stort arbete ned på att
ta fram en grafisk profil som på ett bra sätt kommunicerade projektets budskap till
målgrupp och omgivning. Den profil som tidigare Handkraftprojekt haft upplevdes av alla
parter som för ”ungdomsorienterad”. Den nya profilen kännetecknas bland annat av:
kvalitet, autenticitet och tidlöshet. I framtagandet av profil ingick både typsnitt – Celeste,
papperskvalitet – Lessebo Linné, och ett system av bilder som kan kombineras på olika
sätt. Bilderna har bestått av materialförstoringar, lärlingsporträtt och bilder på mästare och
lärlingar i samspel. Profilen har rönt stor uppskattning och fått mycket beröm för fin
känsla, kvalitet och enkelhet.
⋅ Utställningsmaterial – Handkraft har haft ett väl genomtänkt och funktionellt
utställningsmaterial. Med tanken att ”less is more” har arbetsgruppen tagit fram ett antal
moduler som gjort det möjligt att variera mängden material till lokaler och sammanhang.
Modulerna består av två textvepor (roll upps), vilka i kortfattade catchers förmedlar
projektets djupare budskap, tre bildvepor som kan kombineras på ett otal sätt med
textveporna, samt en sjätte vepa som beskriver den moderna lärlingsutbildningen och en
sjunde som pressenterar Hantverksakademin. Veporna kompletteras med ett digitalt
bildspel som växlar bilder med kortare informativa texter. För att förhöja den kvalitativa
känslan har projektet lånat möbler från den gotländska firman GAD under mässor och
evenemang. Konceptet har rönt stor uppskattning och fått många positiva kommentarer.
HANDLEDARUTBILDNING

⋅ Utbildningsmaterial för handledare – Det var tidigt en av projektet Handkrafts intentioner
att ta fram ett utbildningsmaterial för handledare i den moderna lärlingsutbildningen.
Denna intention aktualiserades än mer under projektets sista år då samarbetet med
utbildningsdepartementet lade för handen att någon form av kompetenskrav på
handledarnas pedagogiska insikter var önskvärd.
Tanken från arbetsgruppens sida var att ta fram ett material som utgick från handledarnas
egen situation och som var helt anpassat till de hantverkliga miljöer i vilken utbildningen
äger rum. Något liknande material finns inte sedan tidigare på marknaden varför arbetet
tog form helt utan förebilder.
Resultatet blev en unik bok som även finns tillgänglig på CD-skiva med diskussionsämnen
och övningsuppgifter, tänkta att gås igenom under en utbildningsdag. Se även bilaga 8.
INITIERA FORSKNING

⋅ Forskarseminarium – Arbetet med att initiera forskning på hantverksområdet har pågått
under hela projekttiden och i förstone handlat om att kartlägga och skaffa en överblick
över vilken forskning som redan sker. Inom projektet har till exempel genomförts två
forskarseminarier där samtal om hur forskning på hantverksområdet kan utvecklas och
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spridas förts. Genom dessa möten har arbetsgruppen även givits möjlighet att initiera och
ge förslag på områden där forskning idag saknas.
⋅ Antologi om kunskapsöverföring i praktiska yrken – Ett resultat av arbetet ovan blev en
antologi om lärlingsutbildning och praktiskt kunnande. Omkring tio forskare från norden
deltar med kortare texter för att belysa frågan ur olika vinklar. Deras texter kompletteras
med intervjuer och samtal med hantverkare, mästare och lärlingar. Antologin färdigställdes
under försommaren 2003 och spreds efter sommaren bland annat till landets
högskolebibliotek. Se även bilaga 7.
ÖVRIGA PUBLIKATIONER

⋅ Rapport om modern lärlingsutbildning – För att nå ut till politiker och beslutsfattare med
information och faktaunderlag har projektet producerat en rapport som beskriver
möjligheterna med en modern lärlingsutbildning. Här analyseras lärlingsutbildningens
positiva effekter på näringsliv, kulturliv och utbildningsväsende. Rapporten avslutas med
ett förslag till pilotprojekt som kan pröva den moderna lärlingsutbildningen i större skala
på flera platser i landet. Rapporten finns återgiven i bilaga 5.
⋅ Informationsfolder om projektet på svenska och engelska – Projektet saknade länge ett
lättillgängligt presentationsmaterial. För att på ett enkelt och effektivt sätt kunna
kommunicera projektets budskap till alla intresserade tog arbetsgruppen därför under
våren 2002 fram en kortfattad vikfolder som pressenterar projektets målsättningar och
aktiviteter. Foldern som även översattes till engelska har haft en strykande åtgång och
fungerar precis som planerat. Foldern finns bifogad i bilaga 4.
⋅ Broschyr om 300 hantverksyrken – I samband med andra årets hantverksdagar på
Djurgården tog projektet fram en broschyr där över 300 olika hantverksyrken finns listade.
Syftet med broschyren var att visa på den mångfald av yrken som omfattas av begreppet
hantverk. Broschyren väckte många tankar och ämnet har potential att kunna utvecklas
vidare i framtiden. Listan finns bifogad som bilaga 9.
⋅ Handbok ”Starta och driv modern lärlingsutbildning” – Inom projektet har mycken
kunskap kommit fram som är av stort värde för andra som ska starta arbetsplatsförlagd
utbildning, till exempel gällande antagningsförfarande och arbetet med att få fram handledare. Dessa erfarenheter har resulterat i en handbok som skall vara till hjälp för dem som
är intresserade av att starta en modern lärlingsutbildning eller på annat sätt vill dra nytta
av projektets kunskaper i ämnet. Starta och driv modern lärlingsutbildning beskriver
projektets utbildningsmodell som vuxit fram under flera års praktiskt arbete med
lärlingsutbildning. I boken finns en handledning som steg för steg tar upp de olika
momenten för hur utbildning startas och drivs. Här finns också inspirerande exempel på
kunskapsöverföring i hantverksmiljö och tips om hur olika fallgropar undviks.
Avslutningsvis görs en kort historisk exposé och en internationell utblick som sätter in
modern lärlingsutbildning i ett större sammanhang. Målgruppen för handboken är
hantverksföreningar, yrkesföreningar, branschorganisationer, kommuner,
utbildningsföretag och andra organisationer samt övriga som står i begrepp att starta
praktisk utbildning med inriktning på hantverk. För en sammanfattning av boken, se
bilaga 6.
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⋅ Ungdomstidningen Craft – Inom projektet Handkraft har producerats två nummer av
ungdomstidningen Craft. Syftet med tidningen, som skickats hem till samtliga StorStockholms 15-åringar, är att hos unga människor öka kunskapen och intresset för
hantverk. Genom att visa upp ett antal typiska och mindre typiska hantverksyrken, både
gamla och nya, vill tidningen visa på bredden inom hantverksområdet. Craft vill också lyfta
fram att hantverk är kunskapsintensiva yrken som kräver lång utbildning. Vid
produktionen av tidningen har stor vikt lagts vid att för målgruppen hitta ”rätt” bildspråk
och tilltal. Spridningen har skett genom ett samordnat utskick med tidningen
”Yrkeslandslaget”.
I tidningen varvas spännande reportage med en förteckning över
hantverksutbildningar i Stockholms län.
Craft har väckt stor uppskattning hos både elever och studie- och yrkesvägledare, och
många skolor har kontaktat Stockholms Hantverksförening med önskemål om fler
exemplar. Omdömen vad gäller både tidningens innehåll, form och tilltal har varit
genomgående positiva. Se vidare bilaga 10.
⋅ Infomaterial om utbildningen – Under våren 2001 framtogs två informationsbroschyrer
om lärlingsutbildning. En vände sig till elever i åk 9 med syftet att rekrytera elever till
lärlingsutbildningen på S:t Görans gymnasium. Broschyren omfattade 8 sidor och hette
Modern lärlingsutbildning i hantverk- S:t Görans gymnasium. Den andra broschyren omfattade 4 sidor och vände sig till vuxna. Syftet med broschyren var att informera
presumtiva deltagare till lärlingsutbildningen på Hantverksakademin, samt att rekrytera
nya handledare/arbetsplatslärare.
⋅ Flyer webbsida– Projektet tog fram en flyer i A6 format som distribuerades till Stockholms skolor. När denna tog slut gjordes en ny flyer i visitkortsformat. Denna producerades
i 100 000 exemplar och har spridits till alla Stockholms högstadieskolor samt till 15 museer
under Stockholms Hantverksdagar. Den har också använts vid ett antal andra tillfällen som
till exempel en ungdomsmässa på Sergels torg augusti 2001.
EVENEMANG

⋅ Stockholms Hantverksdagar– Projektets stora publika evenemang, Stockholms
Hantverksdagar på Djurgården, har genomförts i början av januari under alla tre
projektåren. Medverkande kulturinstitutioner var: Handarbetets Vänner, Junibacken,
Museifartygen, Nordiska museet, Prins Eugens Waldemarsudde, Skansen och Skansen
Byggandsvård i Skånska gruvan, och Vasamuseet. Ett antal hantverksskolor,
branschorganisationer och hantverkare deltog aktivt under dagarna. Evenemanget fick
ekonomiskt stöd från Utbildningsförvaltningen och Kungliga Djurgårdens Intressenter,
KDI, som även var en aktiv deltagare i arbetet med marknadsföringen. Kungliga
Djurgårdens Förvaltning, KDF, upplät kostnadsfritt marken åt projektet. Metro var
projektets mediapartner och bidrog med helsides- och pluggannonser. Programmet bestod
bland annat av levande verkstäder där till exempel skomakare, tapetserare, konststoppare,
stenhuggare, stuckatörer, båtbyggare och florister medverkade. För en utförligare
presentation av Stockholms Hantverksdagar, se bilaga 12.
HEMSIDA

⋅ Vidareutveckling av projektets hemsida – Sajten hantverksthlm.com, som var projektets
hemsida, presenterade hantverksutbildningar i Stockholms län, samt nyckelutbildningar i
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övriga landet. Sajten fungerade även som ett nätverk för information och kommunikation
mellan unga och etablerade hantverkare. Under 2002 utökades sajten med en ny funktion,
”Sök skola”. Även administratörens handhavande förenklades vad gällde uppdatering av
utbildningsprogram och inriktningar. Dessutom vidareutvecklades funktionen
”utbildningar i övriga landet” för att lättare kunna administrera och presentera viktiga
utbildningar som finns utanför Stockholm. Från att endast ha varit en fritextinformation
blev funktionen nu integrerad i databasen på samma sätt som ”utbildningar i Stockholm”.
Mindre förändringar var tillkomsten av en engelskspråkig informationssida, en uppladdningsfunktion för PDF-dokument som kunde användas till att ladda ner ansökningshandlingar, utbildningsinformation och dylikt, samt funktioner som möjliggjorde för
administratören att uppdatera bildannonser och beställningsmaterial. I samband med
utgivningen av tidningen Craft och Stockholms Hantverksdagar anpassades bildspråk och
färger på huvud- respektive kampanjsajten. På huvudsajten lades även nya reportage upp
och kampanjsajten uppdaterades med nytt program, aktiviteter, och så vidare.
Sajten har varit en stor framgång och den har fyllt ett viktigt behov hos både studieoch yrkesvägledare och elever som söker information om yrken och utbildningar. Det finns
ingen liknande sammanställning för de praktiskt orienterade yrkena. Under projekttiden
har sajten haft c:a 4 miljoner träffar och närmare 80 000 besök.
Under projektets slutskede undersöktes möjligheten att överlåta sajten till någon annan
huvudman som kunde driva den vidare, tyvärr kunde ingen åta sig det ganska omfattande
uppdateringsarbete som måste genomföras inför varje gymnasieval. Hantverksakademin
fick då överta sajten i ett lätt bantat utförande under domänen
www.hantverksakademin.com och driver den vidare. Den funktion som är borttagen är
”Sök skola” och sajten har fått nya underrubriker. Uppgifter om gymnasieskolor kommer
med tiden att plockas bort när de blir inaktuella. Den kan dock fortfarande fungera som ett
stöd i valet av yrke och utbildning. De flesta publikationerna från projektet Handkraft
ligger också nedladdningsbara som pdf-filer på sajten, vilket borgar för att erfarenheterna
kan fortsätta att spridas. Mer om hemsidan i bilaga 13.
⋅ Reviderad utbildningsguide – Utbildningsguiden var från början tänkt att tryckas och
distribueras. Det har visat sig att utbildningsmarknaden förändras så snabbt att det inte är
försvarbart med flera tryckta produkter vid sidan av Craft. Istället lades guiden ut på
hantverksthlm.com och integrerades i sökmotorn. Då blev det möjligt att söka både på
yrken, branschområden och skolor/utbildningar. Den eftergymnasiala delen utvidgades och
blev nu rikstäckande.
MEDIA

Genom åren har medieaktiviteterna blivit så många att de fått en egen bilaga. Nedan följer
ett kort sammandrag. Se vidare bilaga 14.
⋅ Debattartiklar– Arbetsgruppen tagit fram ett flertal debattartiklar. Dessa har fått god
publicitet både i lokalpress, landsortspress och fackpress. Dessutom har över 100 olika
mindre artiklar och pressklipp noterats. Debattartiklarna finns bifogade i bilaga 14.
⋅ PR Kampanj i samband med Stockholms Hantverksdagar– Hantverksdagarna blev under de
sista åren betydligt mer uppmärksammat i press. Evenemanget uppmärksammades i alla
Stockholms större tidningar, i lokalradion och i både lokal och nationell TV. I samband
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med dagarna publicerades också ett antal debattartiklar i tidningar både i Stockholm och i
övriga landet, och Rapport sände ett inslag om hantverkets situation. I övrigt har man
under projektets gång kunnat notera ett ökat genomslag i media om hantverkarnas
situation, vilket tyder på att pressaktiviteter och liknande informationskampanjer har
uppnått sitt syfte.
⋅ Radio och TV– Projektet har varit representerat både i radio och TV. I Radio p4 sändes ett
intervjuprogram med Lars Österlind. Lars deltog även i TVs Rapport och i
Ekonominyheterna på TV4.
ÖVRIGT INFORMATIONSARBETE

⋅ Kontinuerliga utbildningsdagar för syo-konsulenter – Arbetsgruppen har, i samarbete med
lärarhögskolan hållit två årliga utbildningsdagar för blivande studie och yrkesvägledare.
Dessutom har arbetsgruppen, på projektets hemsida, gjort en uppföljning av konferensen
den 15 maj 2001, i form av en utbildningsguide för praktiska yrken som direkt kan
användas i vägledningsarbetet.
⋅ Modell för samverkan och utveckling av små branscher – En av projektets strategier
handlade om att ta fram en modell för samverkan och utveckling av små
hantverksbranscher. Detta arbete har projektet fått hjälp med på ett mycket effektivt sätt av
skomakarbranschen som under åren 2000-2004 genomfört ett eget undersökande projekt.
Deras modell beskriver situationen för en hel yrkesgrupp och handlar om fortbildning och
utveckling för att nå större samstämmighet inom branschen. Modellen bör med vissa
justeringar kunna användas även av andra små hantverksbranscher. Se vidare bilaga 17.
⋅ Equal ansökan
På ett förslag från projektets styrgupp gjordes en ansökan om medel från Equalprogrammet, ett program som syftar till att stärka demokrati och jämställdhet i samhället.
Arbetsgruppens problemformulering gick ut på att det finns ojämlikheter i hur akademisk
utbildning prioriteras i förhållande till praktisk. Det sökta projektet gavs namnet Diderot.
Ansökan avslogs med motiveringen att området visserligen låg inom programmets ramar
men att så många ansökningar inkommit att denna inte blivit prioriterad bland de utvalda.
Arbetsgruppen noterade att inget projekt som handlade om praktiskt kunnande hade
beviljats stöd. Ansökan finns bifogad i bilaga 18.

JUSTERING AV PLANERADE AKTIVITETER
I några fall har arbetsgruppen för projektet kunnat konstatera att de planerade
aktiviteterna eller strategierna inte varit relevanta för målets uppnående eller av andra skäl
omöjliga att genomföra. Nedan redovisas aktiviteter som förändrats och aktiviteter som
inte genomförts. I vissa fall har också att aktiviteter som bedömts viktiga för arbetet
tillkommit.
AKTIVITETER SOM FÖRÄNDRATS , TILLKOMMIT ELLER FALLIT BORT

⋅ Utredning/faktabank – Projektet hade för avsikt att ta fram en faktabank om hantverk,
hantverksutbildning och småföretagande. Syftet var att samla fler argument inför mötet
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med politiker och beslutsfattare. På grund av hög arbetsbelastning blev arbetet försenat och
det politiska genombrottet kom innan faktabanken hann fullbordas.
⋅ Programutredning för tillvaratagande av invandrares yrkeskunskaper – Arbetsgruppen
kommer framgent att använda sig av den valideringsmodell som är inbyggd i den gängse
utbildningsverksamheten. Denna täcker väl behovet av att på ett effektivt sätt ta tillvara
invandrade hantverkares kunskaper. Någon ytterligare programutredning kommer således
inte att genomföras, då en sådan inte bedöms kunna rymmas inom Handkraft.
⋅ Åtgärder som gör hantverksyrken attraktiva för båda könen – Att göra ett regelrätt
program för att få fram åtgärder som skall öka attraktionen för hantverksyrken hos bägge
könen har visat sig mindre relevant, eftersom stort intresse redan finns hos både kvinnor
och män. Projektet strävar alltjämt efter att uppnå en jämn könsfördelning i utbildningsverksamheten.
⋅ Gesäll och Mästarbrev, att standardisera yrkesbevis inom hantverksyrken – Detta arbete
kommer att utföras av Sveriges Hantverksråd som tagit fram en plan för hur utredningen
skall läggas upp. Projektets uppgift är att stötta arbetet och bidra med erfarenheter, inte att
göra själva utredningen. Rådet har fått avslag från Näringsdepartementet för att göra utredningen, nu undersöks möjligheten att få huvudmännen för Rådet att finansiera arbetet.
Värt att notera är också att Sveriges Hantverksråd har fått en ny huvudman i Svenskt
Näringsliv. Detta innebär en viktig förstärkning eftersom rådet kan representera landets
näringsliv på ett betydligt mer heltäckande sätt, vilket ger större chans att nå fram till
politikerna. Det branschseminarium som genomfördes den 28 april 2003 kom att ge
mandat åt Hantverksrådet att fortsätta arbetet med att modernisera yrkesbevisen.
⋅ Stärka Sveriges Hantverksråd – Se ovan.
⋅ Broschyr om hemsidan – Efter analys framkom att en broschyr inte var rätt forum för
marknadsföring av en webbsida. Därför framtogs istället två olika flyers med uppmaningen
att besöka sidan. En av dessa togs fram i en upplaga av 100 000. Se genomförda aktiviteter
ovan.
⋅ Verka för inrättandet av en hantverkshögskola – Projektet kommer inte att aktivt verka för
inrättandet av en hantverkshögskola. Arbetsgruppen bedömer att aktiviteten ligger utanför
verksamhetsområdet. Däremot kommer projektet att fortsätta ge stöd åt andra som arbetar
mot detta mål.

INTERN UTVÄRDERING
Någon formell extern utvärdering av projektet Handkraft har inte gjorts. Istället beslutades
från ESF-rådets sida att arbetsgruppens fortlöpande dokumentation och redovisning,
tillsammans med styrgruppens engagemang och överinseende, skulle ligga till grund för en
intern utvärdering.
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RESULTAT
EFTERSOM PROJEKTET BYGGER på

verkliga behov, både på individnivå, från näringslivet och
från samhället, har Handkraft fått ett mycket positivt mottagande på alla nivåer. I relation
till personalstyrka har projektet därför kommit mycket långt på flera områden och tydligt
bidragit till att höja medvetenheten om betydelsen av hantverk och fungerande
hantverksutbildningar.
RESULTATET AV UTBILDNINGSVERKSAMHETEN

Arbetsgruppen kan idag konstatera att ett av de mål som sattes upp för projektet, att
utbilda 125 nya gesäller, inte helt har kunnat uppnås. Anledningen till detta är att
problemen med rekrytering till utbildningen varit så stora att ett tillräckligt stort antal
elever inte kunnat antas i tid. För sista verksamhetsåret blev all nyrekrytering i princip
stoppad genom LANs sett att agera i medfinansieringsfrågan. Rekryteringsproblemen har
uteslutande hängt samman med strukturen på medfinansiering och den administrativa och
ekonomiska konsekvens som denna struktur medfört och inte med bristande intresse från
presumtiva deltagare.
Totalt har 160 personer deltagit i projektet under de tre år som förflutit. Av dessa hade
40 personer invandrarbakgrund, 42 befann sig i rehabåtgärder, 40 var ungdomar under 25
år och 38 hade annan bakgrund. Fördelningen mellan könen var 93 kvinnor och 67 män.
Åldersmässigt fördelar sig deltagarna som följer; 18 personer under 20 år, 47 mellan 20-30
år, 57 mellan 30-40 år, 33 mellan 30-40 år och 5 personer över 50 år. Medelåldern bland
männen är märkbart lägre än bland kvinnorna.
124 deltagare blev färdigutbildade alternativt stannade projekttiden ut till den 31 mars
2004. Av dessa har 48 tagit sina gesällbrev eller kommer så att göra inom det närmaste året,
36 personer har utbildat sig i yrken som saknar gesällbrev, 21 har valt att arbeta utan
gesällbrev och 19 deltagare har fortfarande utbildning kvar. Om vi istället studerar
sysselsättningen i april 2004 kan konstateras att 46 är anställda, 39 personer har startat
eget, 8 har gått vidare till högre utbildning, 17 deltagare är fortsatt elever, 4 personer är
arbetslösa och 10 har annan sysselsättning såsom barnledighet, utlandsvistelse mm.
36 deltagare har på ett eller annat sätt avbrutit sina studier. Det främsta skälet har varit
problem med studiefinansiering i form av aktivitetsstöd, närmare bestämt 9 deltagare. 3
deltagare har fått barn, 5 anger ohälsa som skäl, 5 har gjort fel yrkesval, 1 deltagare fick
jobb och avbröt, 2 flyttade till annan ort, 3 hoppade av utan att ange skäl, 1 bytte skola och
7 personer anger personliga skäl till att avbryta.
Hantverksföretagen
Värt att notera är också att 120 olika hantverksföretag har varit involverade i utbildningen
av dessa 160 deltagare, samt att 60 olika hantverksyrken har varit representerade i
projektet. Nedan följer en uppräkning:
Beställningsskomakare
Billackerare
Bilskadereparatör
Brukssmed
Båtbyggare
Damskräddare
Dekorationsmålare
Elektriker
Florist

Fotograf
Frisör
Förgyllare
Gardindekoratör
Glasblåsare
Glasmästare
Golvläggare
Guldsmed
Handvävare
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Hattmakare
Herrskräddare
Hovslagare
Inredningssnickare
Instrumentglasblåsare
Juvelfattare
Kakelugnsmakare
Kapellmakare
Keramiker

Klänningsskräddare
Kock
Konditor/Bagare
Konstvävare
Krukmakare
Låssmed
Maskör
Modedesigner
Målare
Möbelkonservator
Möbelrestaurerare

Patinerare
Plattsättare
Privatbokbindare
Rammakare
Reparationsskomakare
Rörmokare/VVS-tekniker
Sadelmakare
Segelmakare
Silversmed
Skeppstimmerman
Skinnskräddare

Skulptör
Sminkös
Snickare
Stenhuggare
Stuckatör
Svetsare/smed
Tapetserare
Tatuerare
Teatertekniker
Textiltryckare
Webbdesigner

RESULTAT AV MÖTESVERKSAMHETEN

Inom projektet Handkraft har bedrivits en omfattande mötesverksamhet. Det gäller både
de möten och seminarier som projektet anordnat och den uppsökande mötesverksamhet
som bedrivits kontinuerligt. Den försöksutbildning som utbildningsdepartementet beviljat
från och med hösten 2004 och två år framåt är helt unik och ett direkt resultat av den
uppsökande mötesverksamheten. Försöksutbildningen måste betraktas som projektets
enskilt största genombrott och förhoppningarna är att försöksutbildningen skall komma att
permanentas och drivas i större skala i framtiden. Bakom framgångarna ligger flera års
ihärdigt uppvaktande av politiker och tjänstemän både på departement och riksdag, både
med rapporter och genom olika enskilda möten.
Kunskaperna om och förståelsen för projektets verksamhetsområde har genom detta ökat
väsentligt. Mycket tack vare det ”inifrån perspektiv” som arbetsgruppen har i de frågor som
projektet drivit. Mötesverksamheten har också medfört att projektets kontaktnät blivit
större, något som visar sig inte minst i arbetet med Hantverksakademin.
RESULTAT AV INFORMATIONSSATSNINGAR

Projektets mediala genomslag har varit mycket stort och debatten som förts har gett
resultat i form av mer aktiva politiska åtgärder och uttalande för hantverkets sak. Att
informationen och kunskaperna om hantverkets situation och bristen på lärlingsutbildning
verkligen har nått ut märks tydligt genom det ökade tryck från allmänheten som
arbetsgruppen erfarit under årens lopp. Efterfrågan på hantverksutbildning är stort både
på ungdomssidan och från vuxna.
Uppmärksamheten för projektets större publikationer har varit enorm och inte mycket
återstår idag av de böcker och rapporter som producerats.
Sammantaget kan arbetsgruppen konstatera att medvetenheten hos myndigheter och
allmänhet har ökat rejält under den tid som projektet funnits.
MÅLGRUPPERNAS DELTAGANDE

Politiker, myndigheter och arbetsmarknadsorgan
Arbetet med att nå ut till politiker, myndigheter och beslutsfattare har gett gott resultat.
Politiker i samtliga riksdagspartier är mer medvetna än någonsin om bristen på
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yrkesutbildning och problematiken för de praktiska yrkena. Från att ha varit mycket av en
envägskommunikation har dialoger etablerats med flera politiker och myndigheter och
återkopplingen och intresset från dessa grupper har gradvis ökat till att vid projektets slut
ha mynnat ut i ett konkret samarbete.
Företag, organisationer och skolor vilka vill bedriva modern lärlingsutbildning
Efterfrågan på projektets handbok starta och driv modern lärlingsutbildning har varit stor.
Av 1000 framtagna exemplar återstår idag cirka 50 stycken. Resterande ex. har skickats ut
till utbildningsansvariga på kommuner och skolor samt till alla dem som ringt eller skrivit
och frågat efter boken. Handboken har även dragit till sig intresse från
Akademibokhandeln Bibliotekstjänst, då den är en produkt som är unik i sitt slag.
Vid projektets slut finns långt gående planer på att implementera modellen för modern
lärlingsutbildning på flera håll i landet genom ett ramprojekt. Detta ramprojekt skall då
samordnas av Stockholms Hantverksförening och drivas av olika utbildningsanordnare i de
respektive kommunerna. Intresset för ett sådant samarbete är stort.

Personer med intresse av att utbilda sig till hantverkare
Den grupp som deltagit mest aktivt i Handkraft är personer med intresse av att utbilda sig
till hantverkare, huvudsakligen vuxna mellan 25 och 40 år. Hos denna grupp är efterfrågan
som störst. Det rör sig dels om personer som behöver utbildning från grunden men också
om dem som behöver kompletterande utbildning, till exempel hobbyhantverkare som vill
arbeta professionellt, invandrade hantverkare och nyutexaminerade gymnasieelever med
behov av komplettering för att bli anlitningsbara. Även efter projektets slut fortsätter folk
att höra av sig och visa intresse. I genomsnitt ringer fyra personer om dagen som vill
undersöka möjligheten att delta i lärlingsutbildning, vilket är en klar ökning i jämförelse
med situationen för fem år sedan.
Massmedia
Genomslaget i massmedia har varit oväntat stort. Både radio TV och press har visat intresse
och gjort reportage och artiklar som berör projektets arbetsområde. Arbetsgruppen har fått
flera debattartiklar publicerade och en liknande massmedial succé torde vara svår att
upprepa. Se även bilaga 14 om debatt och media.

FRAMGÅNGSFAKTORER
Flera gånger under projekttiden har arbetsgruppen fått frågor om vad som gjort Handkraft
till ett så framgångsrikt projekt. Det finns flera faktorer som spelat in men det som varit
främsta anledningen till att Handkraft nådde så långt är att arbetet byggt på ett behov som
verkligen finns.
REELLT BEHOV

Projektets framgångar beror således till stor del på att verksamheten bygger på reella behov
och inte på konstruerade. Bristen på hantverksutbildning är inte en idé utan ett faktum.
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Den märks både hos marknad, branscher, på kultursidan, i utbildningsvärlden och hos
allmänheten. Handkraft har haft stöd i alla led och alla kategorier.
Utbildningssamordnarna i Hantverksakademin har inte behövt leta efter deltagande
lärlingar, tvärtom har efterfrågan vida överstigit tillgången på lärlingsplatser.
BEPRÖVAD MODELL

Den modell som projektets utbildningsverksamhet utgår från bygger på både tradition och
nytänkande, vilket är en garant för kontinuitet och kvalitet. Projektet har utvecklat och
förnyat den traditionella lärlingsmodellen för att kunna möta upp de behov som finns i
dagens samhälle.
HÖG KVALITET

Kvalitet har varit ett nyckel ord för arbetsgruppen något som lönar sig med råge i längden.
Både vad gäller utformningen av produkter och aktiviteter.
SATSAT PÅ SPRIDNING

Arbetsgruppen kan vidare konstatera att utan de informationssatsningar som gjorts skulle
ett projekt av den här typen aldrig kunna uppnå den goda spridningseffekt eller
strukturpåverkan som Handkraft gjort. Det är därför väsentligt att tillräckliga medel avsätts
för detta tidigt i planeringen.
IDEALISTISKA ELDSJÄLAR

Väsentligt är också arbetsgruppens glödande engagemang i projektfrågorna, som gjort att
få personer kunnat dra runt hela verksamheten.

VAD HANDKRAFT LÄRT OSS
Då projektet Handkraft varit unikt i sitt slag i landet har arbetsgruppen ofta saknat
förebilder och måst bygga upp mycket kunskap på området från grunden. Resultatet har
blivit flera erfarenheter som kan vara till hjälp för andra som vill närma sig området. Dessa
erfarenheter har även legat till grund för strategiförändringar, utredningar och
utformandet av informationsmaterial och egenproducerade böcker.
ERFARENHETER

Ingen statistik
En av de viktigaste erfarenheter som arbetsgruppen gjort är att små hantverksföretag inte
finns definierade som grupp och därför aldrig går att hitta i offentlig statistik. Detta gör det
ytterst svårt att få en rättvisande bild av till exempel rekryteringsbehovet och efterfrågan
hos de minsta branscherna.
Rimliga förutsättningar
Det har visat sig att när hantverksföretag erbjuds en skälig ersättning för sin insats som
lärare i lärlingsutbildning ökar antalet möjliga lärlingsplatser högst väsentligt. Inom
projektet Handkraft byggdes en stor bas med hantverksföretag som är villiga att ta emot
och utbilda en lärling. Detta betyder att den ovilja mot att lära ut kunskaper eller dela med
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sig av yrkets hemligheter som många hantverkare ofta beskylls för, snarare handlar om att
hantverksföretagen måste erbjudas rimliga ekonomiska förutsättningar för att kunna
utbilda en lärling. Det är oerhört viktigt att ge ett erkännande åt den insats som
handledaren gör i en modern lärlingsutbildning och om skälig ersättning erbjuds öppnas
många dörrar som annars skulle förblivit stängda.
Statusproblem ?
Arbetsgruppen kan efter projektets slut notera att den bristande status som brukar anges
som orsak till bristen på nyrekryteringen av hantverkare snarare finns hos
föräldragenerationen än hos ungdomarna. Tvärtom tycks hantverksyrken hos de flesta
unga människor inte väcka några lågstatustankar utan istället intresse. Lite högre upp i
åldrarna är efterfrågan på utbildning enorm och det verkar mer relevant att ange bristen på
utbildning som den stora anledningen till sviktande rekryteringsunderlag.
Praktiskt lärande
En av de största behållningarna av projektet är de kunskaper som inhämtats på området
för praktiskt lärande. En hel värld av pedagogiska och kunskapsteoretiska sammanhang
har blivit uppdagad och detta är ett område där det finns mycket kvar att forska kring och
ta reda på. Arbetsgruppen har erfarit att det finns många människor runt om i vår omvärld
som sysslar med dessa sammanhang och frågor men att någon samordning dem emellan
oftast saknas, vilket kan göra det svårt att lokalisera alla intressanta forskningsprojekt.
Tidskrävande arbete
En annan erfarenhet är att arbetet med att ena branscherna, både internt och externt är
mycket tidskrävande. Detta påverkar i sin tur möjligheten att utforma de individuella
utbildningsplanerna på ett rationellt sätt. Branschernas medverkan är här av största vikt.
Endast för arbetslösa
Det enskilt största stötestenen som projektet erfarit är styrningen till arbetslösa och
arbetsmarknadsåtgärder genom medfinansieringssystemet. Denna konstruktion har bland
annat medfört att projektets utbildning inte varit öppet för någon som inte är arbetslös och
modellen har därmed inte kunnat prövas på flera olika grupper. Kravet att vara arbetslös
för att få en hantverksutbildning har således snarare understrukits av projektet än
motsatsen. Något som i sin tur visar på de ojämlika vilkor som gäller för praktiska
utbildningar. Det har även medfört svårigheter att följa deltagarnas väg ut i arbetslivet då
projektets insatser upphör i och med aktivitetsstödet. Eftersom arbetsmarknadsåtgärder
bygger på kortare insatser än vad som krävs för hantverksutbildningar och dessutom
varierar genom tiden med politiska beslut har denna koppling inte gagnat projektets elever.
Erfarenheten visar att det är viktigt för deltagarna att de får möjlighet att kunna fullfölja
sin utbildning och inte riskera att tvingas avbryta i förtid på grund av kortsiktiga politiska
beslut.
Byråkratisk ekonomi
Medfinansieringskonstruktionen, där projektägaren först måste få fram medfinansiärer
och sedan dessutom kontrollera de statliga myndigheternas utfall, har medfört en onödigt
krånglig finansieringssituation. Oklarheter i direktiv och villkor för projektägaren har gjort
det svårt att överblicka redovisningen. Fördelen med detta är att projektet tvingats till en
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minutiös kontroll av budgeten, men arbetsgruppens rekomendation till regeringen är ändå
att allvarligt överväga en förändring i medfinansieringssystem och myndighetsuppdelning.

HUR ARBETET GÅR VIDARE
I kölvattnet av Handkraft har Stockholms Hantverksförening fått ett flertal förfrågningar
om deltagande i nya projekt och verksamheter. Förutom att ansvara för den
försöksutbildning som kommit tillstånd i samarbete med Utbildningsdepartementet driver
föreningen även ett par arbetsmarknadsutbildningar och skissar på nya projekt. Klart är att
Hantverksakademin lever vidare. Det gör också projektets hemsida som efter projekttidens
slut genomgått vissa justeringar och bytt adress till: www.hantverksakademin.com
ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR

Två nya arbetsmarknadsutbildningar är igång, en för glasmästare och len för låssmeder.
Dessa är båda 43 veckor långa och startade under våren 2004. Utbildningarna kommer att
vara avslutade i början av år 2005 och omfattar totalt 30 personer, 15 i varje yrke. När
utbildningen är slut kommer eleverna att erbjudas elevanställningar fram tills dess att de
genomfört sina gesällprov, något som beräknas ta omkring ytterligare två år. Utbildningen
genomförs i samarbete med Glasbranschföreningen samt SLR Sveriges Låsmästares
Riksförbund.
Offert lämnades in den 21/6 2004 på en likaledes 43 veckor lång utbildning till hovslagare.
Här håller vi tummarna för att vi får uppdraget som kommer att genomföras i samarbete
med Hovslagarföreningen.
Planer finns också på att försöka intressera Länsarbetsnämnden för en mer allmän
hantverksutbildning i stil med den som drivits av föreningen tidigare.
EFTERGYMNASIAL UTBILDNING MED STATLIGT STÖD.

Ett resultat av arbetet inom Handkraft är att Stockholms Hantverksförening utsetts till
huvudman för en 2-årig hantverksutbildning i lärlingsmodell. Föreningen får utbilda i ett
60-tal olika yrken och har haft 3 annonser i DN och Metro. Tyvärr har vi bara 25 platser,
och detta bara är en försöksverksamhet. Inga garantier finns om fortsättning efter 2-års
perioden. Utbildningsavdelningen ska försöka åstadkomma ett så strålande resultat som
möjligt för att återigen bevisa modellens förträfflighet.
Många ansökningar har kommit in och arbetet med intervjuer drar igång på alvar i augusti.
Utbildningen kommer att starta i mitten av september 2004.
MAGNET – BRANSCHANALYS FÖR KOMPETENSUTVECKLING

För att bättre kunna tillvarata de möjligheter som ESF erbjuder till kompetensutveckling av
företag, skapades projektet Magnet. Magnet är en analysmodell som vänder sig till
branschorganisationer inom praktiska yrken och underlättar arbetet med ansökan om EUmedel. Modellen tas fram genom ett samarbete mellan Hantverkarnas Riksorganisation,
ESF-rådet och olika branschorganisationer.
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ÖVRIGA PROJEKTIDÉER

För att få upp Handkrafts positiva effekter på en nationell nivå, diskuteras med AMS om
att skapa ett ”ramprojekt”.
Detta innebär att föreningen ska stå som mentor, inspiratör, koordinator och
teknisk/praktisk hjälpreda till ett antal regionala projekt som i så fall skall riggas runt i
landet. Småprojekten skall efterlikna Handkraft. AMS-chefen har begärt dispenser från
regelverket för att kunna starta utbildningar som är längre än de fastställda 43 veckorna –
och där ligger projektet nu i skrivande stund
Med Staden diskuteras ett projekt för att stötta ”Unga utanför” tanken
Är att dessa unga som helst borde vara så unga som 18 år, skall kunna få lärlingsutbildning
via ett förstärkt Komvux- paket. Förstärkningen tänks komma ut ur stadens
kompetensfond. Ett problem är att man inte är berättigad att söka komvux innan man fyllt
20 år. Dispens undersöks, men eventuellt får man flytta fokus mot ungdomar från 20 år
och uppåt. Den bästa samhälliga nyttan skulle man emellertid få om man kunde starta vid
18, efter som gruppen 18-20 hamnar mellan alla skyddsnät som samhället har byggt.
I Sverige beräknar man att det finns så många som 28.000 ungdomar mellan 18-25 år som
myndigheterna har tappat greppet om. Ca. 8.000 av dessa antas finnas i Stockholm. Det är
antagligen inte ett allt för kontroversiellt antagande att många av nästa generations
kriminella finns inom gruppen. Insatsen är tänkt att omfatta ca. 100 ungdomar.
Med Migrationsverket diskuterar föreningen att agera underleverantör i ett projekt som går
ut på att möta invandrare vid gränsen för att validera dom och ge dom eventuell
kompletterande utbildning i hantverksyrken. Bollen ligger hos Migrationsverket och ESFrådet och har för närvarande fastnat där.
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BILAGA 1

– KALENDARIUM
Här följer en lista över viktiga aktiviteter och produktioner inom handkraft.
LÖPANDE VERKSAMHET UNDER HELA PROJEKT PERIODEN

⋅ Bedrivandet av Hantverksakademin, lärlingsutbildning i praktiken. Rekrytering kommer
att bedrivas löpande under första och andra projektåret.
⋅ Kontaktarbete med beslutsfattare, myndigheter, yrkesföreningar, branschorganisationer

med flera, även internationellt.
⋅ Övrigt arbete för att åstadkomma strukturförändringar.
⋅ Verka för permanentande av arbetsplatsförlagd utbildning i landet.
⋅ Sprida kunskap och information om projektets erfarenheter och om hantverksområdet i

stort.
⋅ Internationellt kontaktarbete

FÖRSTA VERKSAMHETSÅRET 2001-04-01 TILL OCH MED 2002-03-31

April-Maj

Marknadsföring av webbsidan

April

Ungdomsbroschyr som marknadsför utbildningen till Stockholms 9:or

Maj

Besök i Finland för att studera den finska yrkesutbildningen

Maj

Utbildningsdag kring hantverk för studie och yrkesvägledare

Maj-Dec

Vidareutveckling av projektets webbsida

Maj-Dec

Förberedelser, kontaktarbete, samt marknadsföring av Stockholms
Hantverksdagar

Maj

Broschyr till vuxenstuderande och handledare i hantverksföretagen

Juni-Aug

Equal ansökan

Okt-Mars

Arbetet med en Handbok som beskriver utbildningsmodellen på ett sådant
sätt att den går att omsätta i ett större sammanhang anpassad efter det
uppdämda behov av utbildningsvolymer som finns på området

Dec

Tre debattartiklar producerades
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Dec-Jan

Stockholms Hantverksdagar. Evenemanget genomfördes i samarbete med
museer och institutioner på Djurgården

Feb

Konferens i Göteborg på temat ”Metodiska infallsvinklar på
hantverksutbildning”

Mars

Delrapport

ANDRA VERKSAMHETSÅRET 2002-04-01 TILL OCH MED 2004-03-31

Löpande

Hantverksakademin: Samarbete med valideringsprojekt i LANs regi samt
deltagare rekryterade via arbetsförmedlingar och stadsdelsförvaltningar.
Löpande intag praktiseras med beräknad gemensam teoristart nov-02 för 30
deltagare och mar-03 för ytterligare 25 deltagare.

Maj

Rekryteringskampanj för att nå specifika yrkesgrupper och ansökarkategorier
genomföras under våren

Juni

En broschyr som presenterar projektet Handkraft tas fram under våren 2002.

Juni

Nya profilbilder tas i juni

November

Utgivande av en Hantverksguide som kommer att publiceras på webbsidan
www.hantverksthlm.com

November

Craft, en tidning med information om länets hantverksutbildningar som
distribueras till Stockholms 9

Januari

Stockholms Hantverksdagar genomförs för andra året under början av januari

Mars

Hantverksutredning, en faktabank för projektets ändamål, arbetas fram under
året

Mars -

Antologi om forskning och erfarenheter av praktiskt kunnande och
pedagogiken kring lärlingsutbildning produceras under hösten 2002-våren
2003

April

Delrapporten för andra verksamhetsåret

TREDJE VERKSAMHETSÅRET 2003-04-01 TILL OCH MED 2004-03-31

Löpande

Arbete med att sprida och redovisa projektets erfarenheter

April

Hantverksakademin: Förnyad ansökan till Skolverket.

Juni

Antologin trycks och distribueras

September Framtagande av utbildningsmaterial för handledare
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Hantverket möter högstadiet på Skansen
Oktober

Tredje numret av Craft, en tidning med information om länets
hantverksutbildningar som distribueras till Stockholms 9

November

Forskarseminarium

Januari

Stockholms Hantverksdagar genomförs för tredje året under början av januari

Mars

Handledarens bok klar från tryck, boken som är en pedagogisk handledning
riktar sig till hantverkare som utbildar en lärling
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BILAGA 2

– BUDGET
URSPRUNGLIG INFORMATION - OCH MARKNADSFÖRINGSB UD
KOSTNADSFÖRDELNING

TOTAL

ÅR

1

ÅR

2

ÅR

3

1. Förankring av utbildningsmodellen

600 000

100 000

100 000

400 000

2. Kontaktarbete

900 000

300 000

300 000

300 000

3. Handbok i modern lärlingsutbildning

600 000

600 000

-

-

1 630 000

630 000

500 000

500 000

5. Vidareutveckling webbplats

970 000

470 000

100 000

400 000

6. Infobroschyr Sthlms 9:or

600 000

200 000

200 000

200 000

7. Infobroschyr handläggare

200 000

-

100 000

100 000

8. Infobroschyr handledare/elever

300 000

100 000

100 000

100 000

9. Infobroschyr ungdomar/webbsida

200 000

50 000

50 000

100 000

10. Kampanj Sthlms Hantverksdagar

1 000 000

1 000 000

-

-

11. Delrapport

100 000

50 000

50 000

-

12. Implementering av resultat

300 000

-

-

300 000

13. Starta eget-projekt

500 000

-

-

500 000

14. Konferens - redovisa resultat

150 000

-

-

150 000

15. Fem seminarier

200 000

-

-

200 000

16. Avslutningsutställning

400 000

-

-

400 000

17. Slutrapport

150 000

-

-

150 000

4. Craft nr 2, 3 och 4

SUMMA

8 800 000

3 500 000

För ny informations och marknadsföringsbudget se nästa sida.
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1 500 000

3 800 000

NY INFORMATIONS OCH MARKNADSFÖRINGSBUDGET FÖR ANDRA PROJEKTÅRET
KOSTNADSFÖRDELNING

TOTAL

ÅR

1

ÅR

2

ÅR

3

Förankring av utbildningsmodellen

450 000

100 000

100 000

Kontaktarbete

700 000

300 000

200 000

Craft nr. 2, 3 och 4

1 639 602

630 000

509 602-

500 000

Stockholms Hantverksdagar

2 908 162

1 000 000

1 008 162

900 000

Vidareutveckling webbplats

1 007 800

470 000

287 800

250 000

Handbok i modern lärlingsutbildning

600 000

600 000

Infobroschyr Sthlms 9:or

200 000

200 000

Infobroschyr handledare/elever

100 000

100 000

-

-

50 000

50 000

-

-

Delrapport år 1 och 2

100 000

50 000

50 000

Rekryteringskampanj

50 000

Infobroschyr ungdomar/webbsida

250 000
200 000

-

50 000

-

Infobroschyr Handkraft eng/sv

100 000

-

100 000

Nya profilbilder/grafisk profil

100 000

-

100 000

Hantverksutredning/Faktabank

227 289

-

227 289

Utställningar

200 000

-

100 000

100 000

Antologi, forskning och utveckling

550 000

400 000

150 000

100 000

100 000

Internationella kontakter

200 000

Rikstäckande utbildningsguide

200 000

150 000

50 000

Seminarier

200 000

40 000

160 000

Projektets implementering

250 000

Slutrapport

100 000

SUMMA

9 932 853

250 000
3 500 000
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3 422 853

100 000
3 010 000

SLUTGILTIG BUDGET GODKÄND AV AMS OCH ENLIGT NYTT BESLUT FRÅN ESF
PROJEKTBUDGET

TOTAL

ÅR

2004-01-21

1

ÅR

2

ÅR

3

Utbildning och utveckling

13 208 753

3 007 950

5 882 832

4 317 971

Deltagarkostnad

30 516 000

9 004 000

12 300 000

9 212 000

Konsultkostnad

2 920 025

855 170

955 605

1 109 250

Personal

4 128 565

1 077 274

1 466 498

1 584 793

Lokaler

1 127 175

336 195

455 790

335 190

716 630

222 104

273 213

221 313

7 883 853

3 050 000

2 905 853

1 928 000

390 000

50 000

65 000

275 000

60 891 000

17 602 692

24 304 791

18 983 517

60 891 000

17 602 692

24 304 791

18 983 517

Administration
Information och marknadsföring
Uppföljning och utvärdering
Totalt
Intäkter
NETTO
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BILAGA 3

– SLUTBROSCHYR
och kortfattat sätt kunna sprida projektets erfarenheter för en bred
publik togs en sammanfattande broschyr fram till projektets slut. Här nedan följer texten till
broschyren som skrivits av Cecilia Bengtsson på Tullbergs Kommunikationsbyrå.
FÖR ATT PÅ ETT LÄTTILLGÄNGLIGT

EU-PROJEKTET HANDKRAFT 2001–2004
– sammanfattning, resultat och framtid

Sedan våren 1999 driver Stockholms Hantverksförening EU-projektet Handkraft.
Projektets övergripande mål är att förändra de strukturer som finns på
hantverksområdet, framförallt vad gäller möjligheter till utbildning, för att därigenom
säkra den praktiska kunskapens överlevnad. Här sammanfattas arbetet som lyfte fram
det praktiska kunnandets värde och egenart och gav Sverige en ny utbildningsmodell.
BAKGRUND

I en förstudie som gjordes 1998 slår Stockholms Hantverksförening fast att Sveriges
hantverksbranscher står inför ett omfattande generationsskifte. Medelåldern bland de
yrkesverksamma hantverkarna är hög och pensionsavgångarna kommer inom en snar framtid att
medföra stora behov av nyutbildad arbetskraft. För att ekvationen ska gå ihop noterades det att det
inom en tioårsperiod krävdes inte mindre än 100.000 nya hantverkare. Detta för att kompensera 40talisternas pensionsavgångar.
I förstudien konstaterades att intresset för hantverksyrkena var lågt, hos såväl ungdomar som
föräldrar, och bland studie- och yrkesvägledare var kunskapen om branschernas möjligheter
mycket bristfällig. Det mest avgörande hindret för det praktiska yrkeskunnandets överlevnad
visade sig dock vara det svenska utbildningssystemet.
I Sverige, till skillnad från många andra europeiska länder, finns det inte någon fungerande
yrkesutbildning för de som vill bli hantverkare. En försvinnande liten del av vår befolkning
befinner sig i lärlingsutbildning. Endast 3.000 lärlingar, att jämföra med till exempel Tysklands
160.000 eller Danmarks 30.000. Samtidigt saknar vi alternativ till lärlingsutbildningen.
Grundutbildning för vuxna lyser helt med sin frånvaro och efter de yrkesförberedande
gymnasieprogrammen finns i de allra flesta fall ingen fortsättning där eleven kan bli
färdigutbildad. 1900-talets satsningar på institutionell yrkesutbildning har skett på bekostnad av
den arbetsplatsförlagda vilket visat sig vara mycket olyckligt. Institutionerna har på sikt blivit
orimligt dyra att hålla uppdaterade. Maskiner och utrustning måste för att vara konkurrenskraftiga
ständigt förnyas och materialutvecklingen går i allt snabbare takt. Allt fler skolor konstaterar därför
att de inte har råd att hålla sig uppdaterad för yrkesutbildning.
Mot denna bakgrund föddes EU-projektet Handkraft, som får stöd av Europeiska Socialfonden,
ESF.
Projektägare Stockholms Hantverksförening bildades efter skråväsendets upphörande 1847 och är
en intresseorganisation för hantverksföretag. Föreningen har en lång erfarenhet av att bedriva
hantverksutbildning både som samarbetspart och i egen regi.
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Projektet formulerade följande mål:
Att skapa en ny struktur för yrkesutbildning i Sverige genom:
- att utveckla och sprida en modell för modern lärlingsutbildning
- att implementera och utvärdera modellen genom att utbilda cirka 125 arbetslösa personer
enligt modellen
- att finna former för att tillvarata invandrares yrkeskunskaper
- att informera ungdomar om hantverksyrkena
- att sprida kunskap om hantverksyrken, deras betydelse och möjligheter
- att informera och stödja SYV-funktionerna på skolorna
- att stimulera till forskning inom hantverkssektorn.
MODERN LÄRLINGSUTBILDNING – FRAMTIDENS MODELL
Kärnan i Handkraft blev en ny modell för modern lärlingsutbildning. Modellen är utvecklad för att
möta behoven av tidsenlig arbetsplatsförlagd utbildning som tillgodoser det både branscher och
elever efterfrågar – gedigna praktiska yrkeskunskaper kombinerat med kunskaper om hur ett
företag startas och drivs.

I den moderna lärlingsutbildningen, som bygger på ett stort mått flexibilitet, förläggs 80 procent av
utbildningen till arbetsplats där lärlingen får individuell handledning av en erfaren yrkesman.
Resterande 20 procent ägnas åt skolförlagd undervisning i helklass. Utbildningen följer lärlingen
från grundutbildning ända fram till gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis. Under hela
utbildningstiden följer varje lärling en individuell utbildningsplan som upprättas i samråd med
handledare och utbildningsanordnare.
Lärlingsutbildning är också utbildning
Lärlingen har under hela sin utbildningstid elevstatus, och bör därför inte förväxlas med de
lärlingar som inom vissa större branscher anställs på lärlingskontrakt.
För en handledare i ett enmansföretag kan utbildandet av en lärling innebära att intäkterna i
företaget tidvis minskar och därför innefattar den moderna lärlingsutbildningen en ersättning som
betalas ut till handledaren för dennes utbildningsinsats. Ersättningen är med som en självklarhet
redan från början. Inga andra lärare undervisar gratis och ska hantverkare ställa sina verkstäder,
sitt material, sin tid och sina kunskaper till förfogande måste de erkännas för den insats de gör. Inte
minst då det endast är de som kan rädda det svenska hantverkskunnandet och föra det vidare till
kommande generationer. Ersättningen är beräknad så att en hantverkare som tar emot en lärling
varken ska få konkurrensmässiga fördelar eller nackdelar på marknaden.
Se, göra efter och öva
Mycket av den moderna lärlingsutbildningens framgång ligger i den pedagogik som genomsyrar
utbildningen. Det är en enkel princip, med många hundra år på nacken, och den sammanfattas bäst
med: se, göra efter och öva. Övningen är det som tar längst tid och också det som ger den
skicklighet, snabbhet och säkerhet som särskiljer en god hantverkare. När en lärling får tillfälle att
öva jämte en erfaren yrkesman får han eller hon samtidigt ta del av mer svårgripbara och komplexa
kunskaper som rör produktionen i en autentisk miljö. Det är ofta dessa kunskaper som senare blir
avgörande för en hantverkares förmåga att försörja sig.
Öppnar för nya möjligheter
2002 visade rapporter från både Svenskt Näringsliv och Företagarnas Riksorganisation att bristen
på utbildad arbetskraft inom hantverksområdet utgör en flaskhals för tillväxten hos svenska
småföretag. Den moderna lärlingsutbildningens möjligheter till validering, komplettering,
utbildning och omskolning i praktiska yrken har stora möjligheter att råda bot på problemet, då
den i förlängningen leder till en ökad utvecklingspotential för näringslivet, inte minst för de små
företagen. Modellen blir därför ett effektivt instrument för tillväxt.
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Med den moderna lärlingsutbildningen har projektet Handkraft lyckats skapa en utbildning som
tillgodoser behovet av yrkesutbildning för vuxna samtidigt som den gör det möjligt för de som gått
ett yrkesförberedande program på gymnasiet att bli färdigutbildade. Därigenom säkrar modellen
det praktiska yrkeskunnandet för framtiden.
Modellen möjliggör även validering av tidigare yrkeskunskaper. Valideringen äger rum under
introduktionen och görs mot den individuella utbildningsplanen som på detta sätt kommer att
beskriva både tidigare kunskaper i yrket och den utbildning som återstår för att nå fram till
gesällbrev. Valideringen fyller ett mycket påtagligt behov, inte minst för de lärlingar med
yrkeskunskaper från utlandet.
Bok får sprida modellen
För att modellen för modern lärlingsutbildning ska kunna spridas och komma fler till nytta
producerades boken Starta och driv modern lärlingsutbildning. Boken innehåller förutom en
beskrivning av modellen en konkret handledning och inspiration för de som önskar starta och
driva hantverksutbildning. Här finns också konkreta exempel på kunskapsöverföring i
hantverksmiljö och tips om hur olika fallgropar kan undvikas. Boken som trycktes i 1.000 exemplar
distribuerades till utbildningsarrangörer, hantverksföreningar, branschorganisationer, kommuner
och landsting. Efterfrågan på exemplaren blev så stor att upplagan i princip helt tagit slut.
HANTVERKSAKADEMIN

Hantverksakademin är namnet på den utbildningsverksamhet som drivs inom projektet, helt enligt
modellen för modern lärlingsutbildning. Eftersom utbildningen är ensam i sitt slag har efterfrågan
på platserna varit mycket stor. Projektet har tagit emot i genomsnitt två till tre förfrågningar om
hantverksutbildning per dag, något som i likhet med marknadens behov är omöjligt att tillgodose
inom dagens utbildningssystem.
Till Hantverksakademin söker sig alla tänkbara kategorier – blåtandsspecialisten som blivit friställd
från Ericsson och som nu vill byta yrke till sadelmakare, psykoterapeuten som gått in i väggen och
vill sadla om till silversmed. Studenten som märker att de praktiska kunskaperna från
hantverksprogrammet inte räcker till för att få jobb och konditorn som invandrat från Irak och som
för att kunna fortsätta sitt yrkesutövande behöver anpassa sina kunskaper till den svenska
marknaden.

Under de år som projektet pågått har hela 160 personer på ett eller annat sätt deltagit i
lärlingsutbildningen och 120 hantverksföretag har anlitats för den arbetsplatsförlagda
undervisningen i inte mindre än 60 yrken, alltifrån plåtslagare, låstekniker och
byggsmed till perukmakare, konditor och hovslagare.
Lärlingarna i Hantverksakademin har fördelat sig som följer:
58% kvinnor
42% män
22% i rehabiliteringsåtgärder
23% ungdomar.
24% med invandrarbakgrund.
Här fyller vi på med lärlingar och mästare, merparten hamnar här, men de sprids också ut över hela
materialet.
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GENOMBROTT PÅ UTBILDNINGSOMRÅDET

Under de år som projektet pågått har arbetsgruppen arbetat intensivt för att lärlingsutbildning ska
kunna drivas och rymmas inom ordinarie utbildningsväsende. En dialog har löpande förts med
både Utbildningsförvaltningen i Stockholm och Skolverket om den svenska yrkesutbildningens
problematik. I en särskild rapport beskrivs behov och efterfrågan på området och information om
den svenska situationen har även spridits i Europa.
Arbetet med att förändra de strukturer som skapar hantverkets förutsättningar nådde sitt
genombrott i och med att Utbildningsdepartementet erkände att hantverksutbildning i
lärlingsmodell för vuxna inte ryms i befintliga system. Istället föreslår departementet i en egen
förordning i januari 2003 en försöksverksamhet. I budgetpropositionen hösten 2003 reserveras 3,8
miljoner för ändamålet. Det politiska beslutet väntas komma i mars 2004.
Försöksverksamheten som för närvarande går under namnet ”lärlingsutbildning för vuxna till vissa
små hantverksyrken” beräknas starta höstterminen 2004 och blir då en tvåårig utbildning.
Verksamheten är tänkt att löpande utvärderas och kommer sannolikt så småningom att
permanentas.
Stockholms Utbildningsförvaltning har också uttryckt sitt intresse för modellen och ett samarbete
mellan förvaltningen och Hantverksakademin har inletts. Några beslut har dock ännu inte fattats.
Helt klart är däremot att en särskild bristyrkesutbildning ska förläggas till Hantverksakademin
redan till våren 2004. Inom denna ska femton glasmästare/glastekniker och femton
låsmeder/låstekniker utbildas.
Gehör för hantverkssektorns krav
Inom projektet Handkraft har arbetet med att förändra strukturer till stor del handlat om att bland
politiker och andra beslutsfattare öka förståelsen för hantverksyrkenas situation, men också för
hantverkskunskapens särskilda natur, betydelse och förutsättningar. Det omfattande arbetet med
interpellationer till riksdagen, utredningar, debattartiklar, seminarier och böcker har visat sig ge en
mycket lyckad utdelning. De tankar som projektet föddes ur är inte längre främmande för vare sig
utbildningssverige eller näringslivets- och arbetslivets organisationer. Tvärtom råder det idag
enighet om att avsaknaden av ett tydligt ansvar och en samlad struktur för yrkesutbildningen
innebär stora problem för samhället. Yrkesutbildningen har tidigare inte ställts i relation till
utvecklings- och tillväxtproblem men det ohållbara i den situationen har nu uppmärksammats av
allt fler aktörer.
Regionplane- och trafikkontorets rapport Perspektiv på en väl fungerande yrkesutbildning är ett av
många exempel på att projektet Handkraft lyckats sprida och förankra sina förslag till förändringar
på utbildningsområdet. I planen efterlyses bland annat att delar av yrkesutbildningen förläggs till
arbetsplatser och om den moderna lärlingsutbildningen skriver man så här:
”Den försöksverksamhet med lärlingutbildning som bedrivs av Stockholms Hantverksförening har
potential att bli en ny utbildningsform i det svenska utbildningssystemet. Om denna potential
förverkligas har Stockholms län ett försprång gentemot andra län och kan snabbare bygga ut detta
yrkesutbildningsalternativ inom ramen för yrkesutbildningssystemet.”
INTRESSET ÖKAR FRÅN ALLA HÅLL

Men den påverkan som projektet Handkraft åstadkommit i maktens korridorer skulle sakna sitt
värde om det inte vore för det intresse för hantverksyrken som vuxit fram bland allmänheten. Att
informera och sprida kunskap om hantverket, dess betydelse och möjligheter har varit ett självklart
medel för att få till stånd förändringar på utbildningsområdet. En nyckelgrupp har varit unga
människor, eftersom det endast är genom dem som hantverket kan leva vidare i nya generationer.
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Under de år som projektet pågått har man med glädje kunnat konstatera att intresset för
hantverksyrken ökat dramatiskt. Inte bara har efterfrågan på Hantverksakademins
utbildningsplatser varit stor. Antalet sökande till de yrkesförberedande, mer praktiska
programmen, på gymnasiet har också skjutit i höjden och allt fler unga människor uttrycker en
önskan om att få arbeta med sina händer och utveckla sina kreativa sidor. Många värdesätter och
söker originalitet och egna uttryck snarare än traditionella karriärvägar och tidigare statustunga
positioner.
I Stockholm visar det sig att det av de 14 nationella yrkesförberedande programmen endast är
hantverks-, fordons-, bygg- och elprogrammet som har ett sökandetryck över 1,0, det vill säga fler
förstahandssökande än antalet tillgängliga platser. (Siffrorna är hämtade ur RTK:s rapport
Perspektiv på en väl fungerande yrkesutbildning i Stockholmsregionen).
De nationella siffrorna visar samma trend. Antalet förstahandssökande till medieprogrammet
minskar jämfört med förra året med 13 procent. Samtidigt som intresset för byggprogrammet ökar
med 10 procent. Antalet förstahandssökande till hantverksprogrammet är inför läsåret 2003/2004
nästan dubbelt så stort som antalet planerade platser! (Källa: Skolverket och SCB)
Intresset för hantverket märks också i media. Inte minst i televisionens utbud där program som
Sommartorpet, Roomservice, Äntligen Hemma och Antikrundan blivit allt populärare.
Hantverkarna är eniga – det blåser medvind för första gången på mycket länge. Tidigare relativt
dolda yrkesmän och kvinnor lyfts fram i reportage och intervjuer och allt fler fascineras av
hantverkets möjligheter.
ETT UTÅTRIKTAT PROJEKT

Det är givetvis svårt att hänvisa det stigande intresset till specifika åtgärder, mäta exakt vad som
spelat en avgörande roll. Men faktum är att projektet Handkraft under fyra år har kunnat bedriva
en både omfattande och väl underbyggd informationssatsning och denna har givit ett mycket gott
resultat.
Stockholms Hantverksdagar
Stockholms Hantverksdagar har varit projektet Handkrafts största utåtriktade evenemang för
beslutsfattare, allmänhet och media. Evenemanget, som återkommit under projektets tre år och
alltid ägt rum runt årsskiftet, har arrangerats i nära samarbete med ett femtontal kulturinstitutioner
på Djurgården.
Hantverksdagarna har bestått av aktiviteter med hantverksanknytning som levande verkstäder,
utställningar och pröva-på-verksamhet. Ett gemensamt inträdeskort, Hantverkspasset, har gällt på
samtliga deltagande museer. Även om målgruppen har varit allmänheten har särskilda aktiviteter
riktats mot massmedia, skolklasser, studie- och yrkesvägledare och beslutsfattare.
Marknadsföringen av evenemanget har varit omfattande och bland annat bestått i
utomhusaffischering, programtidning, bussreklam och annonsering i dagspress. Mediasponsor har
varit Metro. Evenemanget har även fått ekonomiskt stöd av Utbildningsförvaltningen och
Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI. Marken har upplåtits kostnadsfritt av Kungliga
Djurgårdens Förvaltning.
Totalt har Stockholms Hantverksdagar dragit inte mindre än 100.000 besökare. Besökare som
kunnat ta del av mer än 40 levande verkstäder och på så sätt fått en stor inblick i ett flertal av de
300 existerande hantverksyrkena.
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Hantverkssajt och tidningen Craft
Den riktade informationen till ungdomar har framförallt bestått i en webb- och en tidningssatsning.
På www.hantverksthlm.com hittar besökaren alla hantverksutbildningar i Stockholms län, samt
nyckelutbildningar i övriga landet. Sajten fungerar även som ett nätverk för information och
kommunikation mellan unga och etablerade hantverkare och som ett verktyg för studie- och
yrkesvägledare i deras arbete. Här finns även inspirerande artiklar om unga hantverkare och tips på
vart man kan vända sig med till exempel frågor om utbildning.

Fram till och med december 2003 har sajten haft hela 70.000 besök och 3,6 miljoner träffar.
Efter det att projektet Handkraft avslutas kommer all information att istället ligga på
www.hantverksakademin.com.
Under projekttiden har tidningen Craft årligen producerats och skickats hem till samtliga
niondeklassare i Stockholms län. Syftet med tidningen har varit att öka kunskapen och intresset för
de yrken och karriärvägar som hantverket kan erbjuda. Ofta har det handlat om att lyfta fram för
målgruppen mer eller mindre okända yrken och utbildningar. I intervjuer och reportage har de fått
träffa alltifrån plåtlagaren högt uppe bland molnen, hantverkarna i Riksteaterns ateljéer och
hovslagaren Carolina som hittat sitt drömyrke där hon får kombinera hantverket med djur. Med ett
ungdomligt tilltal och bildspråk har yrken lyfts fram på ett sätt som är väl bekant för målgruppen,
men då snarare i sammanhang som film- eller musik.
Tidningen som varje år distribuerats i mellan 15.000 och 20.000 exemplar har väckt mycket stor
uppskattning hos både elever och studie- och yrkesvägledare. Många skolor har kontaktat
Stockholms Hantverksförening med önskemål om fler exemplar.
GENOMSLAG OCH DEBATT I MEDIA

Projektet har även visat stor framgång när det gäller att nå ut i medierna. Sammanlagt har
Handkraft samlat 250 pressklipp, artiklar och intervjuer som ofta handlat om den omöjliga
utbildningssituationen och den kommande bristen på hantverkare.

Inte mindre än åtta debattartiklar har i dags- och fackpress publicerats ett tjugotal gånger.
Rubriker som: ”Politikernas ointresse hotar den praktiska yrkesutbildningen”,
”Lärlingsutbildning är också utbildning!” och ”Det ofärdiga utbildningssystemet” har följts
av pedagogiska analyser av hantverkssektorns situation och det akuta behovet av en ny
utbildningsform.
Projektet har också tagits upp i ett tiotal radioinslag och program i både riks och lokalradio och
resulterat i åtta TV-inslag, bland annat i Rapport och TV4:s Nyheterna.
Även de pr-kampanjer som bedrivits i samband med Stockholms Hantverksdagar har varit mycket
framgångsrika och lockat mycket folk till Djurgården. Evenemanget har fått stort utrymme i
nöjesguider och kalendarier samtidigt som rubriker som ”På Hantverksdagarna kan du hitta ett nytt
yrke” och ”Det behövs fler flinka yrkesmänniskor i Sverige” har kopplat ihop dagarna med
projektets syften och mål.
HANTVERKETS KUNSKAP OCH LÄRANDE

Förståelsen för hantverkets särart går hand i hand med förståelsen för behovet av
lärlingsutbildning. Att lyfta fram det praktiska kunnandets natur har därför varit en avgörande del
av projektets arbete. Avsaknaden av forskning har kritiserats och den akademiska världens
monopol på kunskapsbegreppet har utmanats.
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Vem väver kejsarens nya kläder?
En antologi om kunskapsöverföring i praktiska yrken, blev projektets mest omfattande satsning på
området forskning. I Vem väver kejsarens nya kläder? – en antologi om det praktiska lärandets
konst, deltog ett femtontal hantverksutövare och forskare med personliga reflektioner och
forskning på områden som omfattar alltifrån båtbyggeri och hattmakeri till elektronik och vävning.
De belyser på olika sätt den komplexa situation i vilken lärande äger rum och fram växer en
mångfacetterad bild av hantverkets kunskapstraditioner, samspelet mellan teori och praktik och
traderingen av kunskap. Boken skapar nya insikter om lärande som går att applicera långt utanför
hantverkets område, insikter som ligger väl i linje med de strukturella förändringar som projektet
strävar efter. Det blir i antologin mycket tydligt att den akademiska världens monopol på kunskap
inte bara är förlegad utan rent av skadlig.

Antologin trycktes i 1.000 exemplar och spreds förutom till hantverkare som utbildar
lärlingar och branschorganisationer också till forskare och beslutsfattare på högskolor,
universitet och myndigheter. I samband med ett seminarium i Skånska Gruvan på Skansen
diskuterade ett trettiotal forskare hantverkets framtid, forskningsmöjligheter och behov.
Handledarens bok

Som en ytterligare fördjupning i den praktiska kunskapsöverföringen och för att stärka
handledarrollen hos de hantverkare som utbildar en lärling har projektet tagit fram ett
utbildningsmaterial bestående av Handledarens bok och en seminariedag. Materialet
fungerar som en anpassad kurs i pedagogik för vuxna och själva boken består av sju
kapitel, vilka ofta avslutas med övningar och diskussionsfrågor. Övningarna är till för att
möjliggöra fördjupning och analys i form av egna reflektioner, och diskussionsfrågorna är
till för samtal med andra handledare under den gemensamma studiedagen.
Arbetet med att stimulera, initiera och sprida forskning har varit en viktig förutsättning för
det strukturförändrande arbetet och flera fruktbara kontakter och samarbeten har kommit
till stånd. Dessa kommer med största sannolikhet att fortsätta att ge utdelning under en
lång tid framöver.
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BILAGA 4

–PRESENTATIONSFOLDER
kunna kommunicera projektets budskap till alla
intresserade tog arbetsgruppen fram en presentationsfolder på svenska som sedan
översattes även till engelska. Här nedan följer foldertexten.

FÖR ATT PÅ ETT ENKELT OCH EFFEKTIVT SÄTT

HANDKRAFT – ETT EU-PROJEKT
MED STÖD AV EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF)

driver Stockholms Hantverksförening, sedan
våren 1999, mål 3 projektet Handkraft. Projektets övergripande mål är att få till stånd
viktiga strukturförändringar inom hantverksområdet, framförallt på utbildningssidan, för
att därigenom säkra den praktiska kunskapens överlevnad.
BAKGRUND

De senaste decenniernas brist på hantverksutbildning i Sverige har medfört att
medelåldern hos landets hantverkare hunnit bli mycket hög. I en förstudie till projektet
Handkraft framkom att det i Sverige behövs cirka 100 000 nyutbildade hantverkare fram
till år 2010, bara för att täcka pensionsavgångar i branscherna.
En av de främsta orsakerna till det akuta läget är att det inte finns någon fungerande
lärlingsutbildning i landet. I jämförelse med andra europeiska länder har vi extremt få
lärlingar anställda med lärlingskontrakt, färre än 3 000 stycken. Detta beror till stor del på
den politiska utvecklingen under 1900-talet där regeringen medvetet satsat på en
institutionell yrkesutbildning, på bekostnad av en arbetsplatsförlagd. Svenska
fackföreningar har dessutom framgångsrikt avtalat fram allt bättre lärlingslöner, något som
lett till att kostnaderna för att anställa en lärling blivit för höga, inte minst för
småföretagen.
Samtidigt befinner sig landets institutionella yrkesutbildning i kris. Kommunaliseringen av
gymnasieskolan har inneburit att nödvändiga investeringar för att hålla lokaler och
utrustning uppdaterade har uteblivit. Istället har många yrkesutbildningar lagts ned av
kostnadsskäl. 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 ut. Ovärderlig kunskap
kommer därmed inte att kunna föras vidare till en ny generation.
PROJEKTÄGARE

Stockholms Hantverksförening bildades efter skråväsendets upphörande 1847 och är en
intresseorganisation för hantverksföretag. Föreningen har en lång erfarenhet av att bedriva
hantverksutbildning både som samarbetspart och i egen regi.
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 och Skolverket.
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PROJEKTETS MÅLSÄTTNING

- Att verka för strukturförändring av utbildningsväsendet så att modern lärlingsutbildning
kan bedrivas i Sverige.
- Att implementera framtagen modell för arbetsplatsförlagd utbildning på flera håll i
samhället, samt att bedriva utbildning enligt denna.
- Att sprida kunskap om hantverksyrken och deras betydelse.
- Att utan diskriminering stödja alla gruppers väg till utbildning och anlitningsbarhet i
hantverksyrken.
- Att främja forskning och utveckling på hantverksområdet
- Att samordna små hantverksbranschers samverkansformer.
Strukturförändring av utbildningsväsendet
Några mycket väsentliga förändringar måste till för att förbättra situationen och möjliggöra
modern lärlingsutbildning:
-

Lärlingsutbildning måste bli en del av det nationella utbildningsväsendet, med
studielån till elever och ersättning till handledare/mästarlärare.

-

Under utbildningen måste lärlingen ha elevstatus och får inte betraktas som
arbetskraft, detta för att öka möjligheten till generell yrkeskompetens.

-

Företagen måste få möjlighet att själva bedöma en elevs lämplighet för det valda
yrket, då detta ofta är en avgörande faktor för utbildningsresultatet.

VERKSAMHET – ETT AXPLOCK

Flera viktiga erfarenheter, produkter och resultat har kommit ur projektarbetet. Nedan
följer en kort presentation av några av dessa:
Modell för modern lärlingsutbildning
Modellen ”modern lärlingsutbildning” är utvecklad för att möta behoven 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. Modellen 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.
Utbildningsmodellen följer lärlingen från grundutbildning ända fram till gesällbrev eller
motsvarande yrkesbevis, något som få andra utbildningar på området gör.
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Hantverksakademin
Projektets egen utbildningsverksamhet, som går under namnet Hantverksakademin,
bedrivs enligt ovanstående modell och kan visa fram mycket goda resultat. Inte mindre än
88% av deltagarna blir anlitningsbara och verkar inom sina yrken efter utbildningens slut.
I Hantverksakademin utbildas för närvarande närmare 100 lärlingar i ett 40-tal olika
hantverksyrken, till exempel: brukssmed, byggnadsplåtslagare, damskräddare, förgyllare,
hovslagare, låssmed, perukmakare, sadelmakare, stuckatör och kakelugnsmakare.
Handbok – Starta och driv modern lärlingsutbildning
För att de erfarenheter och den kunskap som vuxit fram inom projektet skall vara till
nytta för andra som anordnar arbetsplatsförlagd utbildning har en bok tagits fram
som 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. I boken finns
också 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.
I boken finns en utförlig engelsk sammanfattning.
www. hantverksthlm.com
Projektets webbsida presenterar idag hantverksutbildningar i Stockholms län samt
nyckelutbildningar i övriga landet. Här finns även inspirerande artiklar om hantverkare
och tips på vart man kan vända sig med till exempel utbildningsfrågor. Sajten fungerar
också som ett verktyg för studie- och yrkesvägledare i deras arbete, samt som ett nätverk
för information och kommunikation mellan unga och etablerade hantverkare.
Stockholms Hantverksdagar
För att synliggöra hantverkets mångfald och möjligheter för en bred allmänhet, arrangerar
projektet Stockholms Hantverksdagar på Djurgården. Evenemanget är återkommande och
pågår några dagar i början av januari. Under Hantverksdagarna visar kulturinstitutionerna
på Djurgården upp levande verkstäder och hantverksutställningar.
UTÖKAT SAMARBETE

På många håll i Europa råder idag en tilltagande brist på hantverkare och
yrkesutbildningsfrågorna diskuteras därför flitigt. Någon gemensam strategi för att komma
tillrätta med problematiken finns ännu inte, men alla är eniga om vikten av en fungerande
lärlingsutbildning. Behovet av större samstämmighet mellan lärlingsutbildning i de olika
länderna kvarstår dock och det är därför mycket värdefullt att fler samtal förs kring dessa
viktiga frågor, både på ett nationellt och ett internationellt plan.
Endast genom samarbete kan vi verka för att praktiskt kunnande på sikt ges samma värde
som teoretiskt.
KONTAKT

Ta gärna kontakt med oss på Stockholms Hantverksförening om du vill veta mer om
projektet eller söker samarbete i någon form. Det går också bra att rekvirera boken Starta
och driv modern lärlingsutbildning samt övrigt informationsmaterial.
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BILAGA 5
- RAPPORT – NYA MÖJLIGHETER MED EN MODERN
LÄRLINGSUTBILDNING
INLEDNING
Denna rapport är ett led i ett omfattande strukturarbete på området för yrkesutbildning.
Stockholms Hantverksförening har, som ägare till Växtkraft mål tre 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.
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
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.
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.
Den moderna lärlingsutbildningens uppbyggnad och organisation beskrivs mer ingående i
kapitlet "En möjlig lösning".
Modell med mervärde
Den moderna lärlingsutbildningen 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 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
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utprövad för hantverksområdet bör den även kunna appliceras på andra yrken till exempel inom
vårdsektorn.
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 kompetens 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".

Stockholms Hantverksförening och arbetsgruppen för EU-projektet Handkraft
föreslår:
Ett inrättande av modern lärlingsutbildning för vuxna, med statligt stöd och studiemedel.
En sådan utbildning ryms inte inom någon existerande utbildningsform, varken KY,
kommunal vuxenutbildning eller högskola, 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.
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.
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 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.
Internationell samstämmighet
På många håll i Europa råder idag en tilltagande brist på hantverkare och yrkesutbildningsfrågorna
diskuteras därför flitigt. Någon gemensam strategi för att komma tillrätta med problematiken finns
ännu inte, men alla är eniga om vikten av en fungerande lärlingsutbildning. Behovet av större
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samstämmighet mellan formerna för lärlingsutbildning i de olika länderna kvarstår dock och det är
därför mycket värdefullt att fler samtal förs kring dessa viktiga frågor, både på ett nationellt och ett
internationellt plan.
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
strukturförändringar 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 behoven 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
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 lärlingsutbildning för vuxna mycket stort. För att motsvara hantverksområdets behov av
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lärlingsutbildning för vuxna behövs på sikt omkring 10 000-20 000 elevårsplatser i hela landet. Med
detta antal platser skulle pensionsavgångarna täckas och nyföretagandet inom hantverksområdet
kunna 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 nedan
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 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.
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

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.
Möjliga utbildningsarrangörer skulle kunna vara:
Lokala Hantverksföreningar
Lokala Företagarföreningar
Lernia
Privata utbildningsarrangörer med goda nätverk på hantverksområdet
Lokala lärocentra
Stockholms Hantverksförening som utbildningsarrangör
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Utvecklandet av modellen har skett inom ramen för Hantverksakademin. Arrangör är Stockholms
Hantverksförening, 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 samt administration. Hantverksakademin 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. 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.
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 till 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.
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
FINANSIERING

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.
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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.
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:
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 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 vore omöjligt om inte lärlingsutbildning räknas till eftergymnasiala studier.
STATLIGT STÖD ISTÄLLET FÖR KOMMUNALT ANSVAR

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 på kommunal vuxenutbildning är framför
allt följande:
Yrkesutbildningarna har svårt att konkurera med akademiska utbildningar eftersom de dels
är kortsiktigt dyrare, dels har mindre elevunderlag på lokal nivå.
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Modern lärlingsutbildning är inte en förberedande gymnasieutbildning, utan måste räknas
till eftergymnasiala utbildningar. Studiemedelskvoten omöjliggör därför lärlingsutbildning på
kommunal vuxenutbildning, eftersom många av dem som har störst behov av utbildning ofta
redan förverkat sina studiepoäng på denna nivå.
KOMPLEMENT TILL KY

KY fungerar i vissa 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 KYform. 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 utbildande av 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:
∗ 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 därför goda
möjligheter att på ett tidigt stadium identifiera och åtgärda eventuella intressekonflikter.
Utbildningssamordnaren är även kontaktperson för utomstående tillsynsmän.
∗ 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.
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
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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 mörkertal, 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 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.
UTBILDNINGSVÄSENDE

En lärlingsutbildning för vuxna skulle avsevärt komplettera och avlasta utbildnings-väsendet 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 skolor 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
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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 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.
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 dem som önskar arbeta med hantverk att omskola sig till detta område, helt efter
deras 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.
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.
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
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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.
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 som 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, 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.
REFERENSER

∗ Training in Europe - The second report of vocational training research in Europe 2000, utgiven av
CEDEFOP, 2001
∗ Morgondagens yrkesutbildning - och småföretagens kompetensbehov, utgiven av Företagarnas
Riksorganisation, 2002
∗ 120 000 jobb till spillo - Rekryteringsenkät november 2002, utgiven av Svenskt Näringsliv, 2002
∗ Aktuell statistik och fakta från SCB, NUTEK och UEAPME
∗ Vad är hantverk?: Sammanställning av trehundra hantverksyrken i Sverige, utgiven av
Stockholms Hantverksförening, 2002
∗ Red Klaus Nielsen och Steinar Kvale (2000) Mästarlära - Lärande som social praxis, Köpenhamn.
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BILAGA 6

– STARTA OCH DRIV MODERN LÄRLINGSUTBILDNING, EN
SAMMANFATTNING
STARTA OCH DRIV MODERN LÄRLINGSUTBILDNING är

en handbok för utbildningsarrangörer som togs
fram inom projektet Handkraft. Boken är ett led i att sprida de erfarenheter av lärlingsutbildning
och den modell som projektet genererat och ger goda möjligheter för den intresserade att följa
arbetet med lärlingar och handledare steg för steg.

BOKENS INNEHÅLL OCH SYFTE

Starta och driv modern lärlingsutbildning riktar sig till utbildningsarrangörer, hantverksföreningar,
branschorganisationer samt övriga aktörer som funderar på att starta och driva hantverksutbildning. Syftet med boken är att sprida kunskap och erfarenheter för att på sikt öka omfattningen av
modern lärlingsutbildning i Sverige. Utgångspunkten är hantverksyrkenas förutsättningar och
möjligheter, men den modell som beskrivs nedan kan även appliceras på andra utbildningsområden.
Boken består av följande sex kapitel:
1. Inledning – inledningen tar kort upp brister i utbildningssystemet och ger argument till
varför hantverks utbildning behövs i samhället.
2. Modell för modern läringsutbildning – i detta kapitel beskrivs utförligt en framtagen modell
för arbetsplatsförlagd utbildning.
3. Starta modern lärlingsutbildning – här börjar den konkreta handledningen av hur modern
lärlingsutbildning kan startas och bedrivas fram till att den egentliga utbildningen börjar.
4. Driv modern lärlingsutbildning – handlednigen fortsätter med genomgång av de olika momenten i genomförandet av utbildningen fram till uppföljningsarbetet.
5. Lärlingsutbildning i praktiken - beskriver Stockholms Hantverksförenings arbete med lärlingsutbildningen inom EU-projektet Handkraft. Här finns exempel på alltifrån finansieringslösning och målsättning till erfarenheter och upplevelser under arbetets gång.
6. Lärlingsutbildning i perspektiv – boken avslutas med en kort historisk exposé och en
internationell utblick. Här förklaras även några för sammanhanget centrala begrepp.
I denna sammanfattning kommer kapitel tre, som beskriver modellen att återges tämligen komplett.
BAKGRUND - PROJEKTET HANDKRAFT

Stockholms Hantverksförening är en intresseorganisation för hantverkare som bildades
1847 efter skråväsendets upphörande. Föreningen är ekonomiskt stabil och har erfarenhet
av att bedriva hant-verksutbildning sedan början av 1980-talet, först som samarbetspart
men sedan 1994 i egen regi.
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Med stöd av ESF och mål 3 driver Stockholms Hantverksförening sedan 1999 projektet
Handkraft vars övergripande mål är att få till stånd viktiga strukturförändringar inom hantverksområdet, framförallt på utbildningssidan, för att därigenom säkra rekrytering och generationsväxling. I projektets styrgrupp sitter representanter från bland annat Hantverkarnas Riksorganisation, Sveriges Hantverksråd, Stockholms Stad, Länsarbetsnämnden, branschorganisationer,
Internationella programkontoret, EU: s lokala partnerskap, Utbildningsförvaltningen och
Skolverket.
Inom ramen för projektet Handkraft bedrivs en arbetsplatsförlagd utbildning vilken legat till
grund för utvecklandet av bokens modell för modern lärlingsutbildning. Grundsynen från projektets sida är att lärlingsutbildning inte ska finansieras av näringslivet utan istället vara en del av
utbildningsväsendet.
Projektet Handkrafts målsättningar:
⋅ Att verka för strukturförändring av utbildningsväsendet så att modern lärlingsutbildning kan
bedrivas i Sverige.
⋅ Att implementera framtagen modell för arbetsplatsförlagd utbildning på flera håll i samhället,
samt att bedriva utbildning enligt denna.
⋅ Att sprida kunskap om hantverksyrken och deras betydelse.
⋅ Att utan diskriminering stödja alla gruppers väg till utbildning och anställning i hantverksyrken.
⋅ Att främja forskning och utveckling på hantverksområdet
⋅ Att samordna små hantverksbranschers samverkansformer.

HANTVERKSUTBILDNING BEHÖVS!
HANTVERKSYRKEN ÄR INTE EN FÖRÅLDRAD FÖRETEELSE som

ett samhälle kan klara sig utan. I framtiden behövs många nya färdigutbildade hantverkare och hantverkandet kan ses som ett nav i ett
nyttoperspektiv där många delar i samhället gynnas.

HANTVERKSYRKEN EN DEL AV FRAMTIDEN

Sveriges regering delar EUs uppfattning att den framtida expansionen på arbetsmarknaden kommer att uppstå i småföretagen och de flesta av Sveriges 250 000 hantverkare arbetar i just småföretag. Genom att säkra yrkeskunnandet och rekryteringsunderlaget hos denna sektor kan expansionen underlättas och tillväxten möjliggörs.
Grunden för egenföretagande ligger bland annat i en relevant yrkesskicklighet. Utan en
fungerande lärlingsutbildning kan Sverige inte delta i småföretagens expansion, eftersom det
nödvändiga yrkeskunnandet inte kommer att kunna tillföras sektorn i den takt det efterfrågas.

GENERATIONSVÄXLING

Det finns även starka arbetsmarknadsskäl till att satsa på hantverk. Inom många hantverksyrken
råder det idag brist på arbetskraft. Pensionsavgångar gör att det behövs omkring 100 000 nyutbildade hantverkare fram till år 2010.

Eftersom den praktiska utbildningen i samhället blivit alltmer eftersatt är den
generations-växling vi nu står inför mycket allvarlig. Förutom att vissa yrken hotar att dö
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ut kommer ovärderlig kunskap inom många av de cirka 300 existerande hantverksyrkena
inte att kunna föras över till en ny generation.
Redan idag är bristen på kunniga bygghantverkare till exempel plåtslagare, elektriker, rörmokare och målare akut. Lika illa är det inom kulturvårdande hantverk som kakelugnsmakare,
stuckatörer, förgyllare och smeder. Även rena ”brukshantverk” som hovslagare, bilmekaniker,
segelmakare, sadelmakare, urmakare, skomakare och glasmästare är i stort behov av återväxt
genom utbildning och nyrekrytering.

BRISTER I UTBILDNINGSSYSTEMET

Varje år utexamineras runt 42 000 personer från de yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan. Men den yrkesutbildning som ges på gymnasiet innehåller endast omkring en tredjedel av
den praktiska utbildning och träning som branscherna kräver för ett yrkesbevis i form av ett gesällbrev eller motsvarande. De nyutexaminerades utbildning i yrket är ofta för ofullständig för att de
ska kunna sättas in i produktivt, debiterbart arbete. Inte heller är de färdiga att starta egen verksamhet. Detta beror till stor del på att programmen på gymnasiet per definition är förberedande och att
färdigutbildning i de flesta hantverksyrken saknas.

Behovet av hantverksutbildning är allra störst hos personer över 20 år. De
yrkesförberedande programmen på gymnasiet är stängda för denna grupp. Det går heller
inte att omskola sig till hant-verkare eftersom Komvux huvudsakligen är inriktat mot
teoretisk utbildning. Kvar blir ett fåtal ut-bildningar inom en bråkdel av alla de
hantverksyrken som finns, avtalsutbildningar för vissa större branscher och
arbetsmarknadsutbildningar som saknar tillräckligt långsiktiga perspektiv.
Situationen gör att rörligheten från akademiska till praktiska yrkesområden är satt ur spel,
något som får negativa konsekvenser för såväl individen som samhället i stort. Idag byter många
svenskar yrken flera gånger under sitt arbetsliv och fri rörlighet på arbetsmarknaden har blivit ett
honnörsord. Detta är en av anledningarna till tanken om allmän högskolebehörighet. Men få tänker
på rörligheten i motsatt riktning. Idag finns det många med akademisk utbildning som vill bli hantverkare. Dessa personer behöver en så effektiv praktisk utbildning som möjligt. Genom modellen
för modern lärlingsutbildning är detta möjligt.

YRKEN SOM REPRESENTERATS
räknar med att det i Sverige förekommer omkring 300 olika
hantverksyrken. För att ge en bild av vilka yrken som lärlingsutbildning kan omfatta redogörs
nedan för de yrken som hitintills hittills varit representerade i projektets utbildning.
STOCKHOLMS HANTVERKSFÖRENING

BESTÄLLNINGSSKOMAKARE

FOTOGRAF

HERRSKRÄDDARE

BILMEKANIKER

FRANSKPOLERARE

HOVSLAGARE

BILSKADEREPARATÖR

FRISÖR

INDUSTRIDESIGNER

BRUKSSMED

FÖRGYLLARE

INSTRUMENTGLASBLÅSARE

BYGGNADSPLÅTSLAGARE

GARDINDEKORATÖR

JUVELFATTARE

BÅTBYGGARE

GLASBLÅSARE

KAKELUGNSMAKARE

DAMSKRÄDDARE

GLASMÄSTARE

KERAMIKER

DEKORATIONSMÅLARE

GULDSMED

KLÄNNINGSSKRÄDDARE

ELEKTRIKER

HANDVÄVARE

KONDITOR

FLORIST

HATTMAKARE

KONSTVÄVARE
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KRUKMAKARE

PRIVATBOKBINDARE

SKULPTÖR

LÅSSMED

RAMMAKARE

TAPETSERARE

MASKÖR

SADELMAKARE

TATUERARE

MÖBELKONSERVATOR

SEGELMAKARE

TEXTILTRYCKARE

MÖBELRENOVERARE

SCREENTRYCKARE

TILLSKÄRARE

MÖBELSNICKARE

SILVERSMED

VERK

PERUKMAKARE

SKEPPSTIMMERMAN

STADSMEKANIK

PLATTSÄTTARE

SKOMAKARE

MODELL FÖR MODERN LÄRLINGSUTBILDNING
ATT ARBETA JÄMTE EN ERFAREN YRKESMAN som delar med sig av sitt kunnande är en form av
inlärning som ligger väl till för det mänskliga sättet att fungera, både motoriskt och intellektuellt.
Mycket förenklat kan det ses som en utvecklad form av det lilla barnets sätt att lära genom att härma sin omvärld. Vid inhämtandet av viss kunskap, till exempel hantverkskunnande, är metoden
inte bara överlägsen utan helt nödvändig. Det är ungefär lika svårt att lära sig bygga ett hus genom
att endast läsa sig till hur man gör som att lära sig cykla utan att använda en cykel.
Modellen ”modern lärlingsutbildning” är utvecklad för att möta behoven av en tidsenlig arbetsplatsförlagd yrkesutbildning som tillgodoser det både branscher och elever efterfrågar, nämligen
gedigna praktiska yrkeskunskaper parat med kunskaper om hur ett företag startas och drivs. Modellen möjliggör utbildning på hela hantverksområdet och präglas därför av ett stort mått av flexibilitet. Den kan anpassas både för gymnasie- och vuxenutbildning genom att inslaget av teoriämnen
varieras. Modellen bygger på en utbildning med en ungefärlig fördelning på 80 procent arbetsplatsförlagd utbildning, under individuell handledning, samt 20 procent skolförlagd utbildning i
helklass, med en hög grad av infärgning från hantverksbranscherna.
Den moderna lärlingsutbildningen fungerar som ett komplement till övriga utbildningsformer
både därför att den möjliggör kvalificerad hantverksutbildning, men också därför att den öppnar
nya vägar till livslångt lärande. Utbildningsmodellen följer lärlingen från grundutbildning ända
fram till gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis, något som få andra utbildningar på området gör.

Eftersom modellen kan anpassas till den enskilde individens behov är den också
utmärkt att använda vid all typ av komplettering och omskolning. Det kan gälla
färdigutbildning efter förbered-ande gymnasiestudier, kompletterade kurser för invandrade
hantverkare, eller omskolnings-möjligheter för vuxna.

MÖJLIGHETER MED EN MODERN LÄRLINGSUTBILDNING

⋅ Den moderna lärlingsutbildningen innebär ett unikt tillvaratagande av de enskilda individernas
resurser och dess stora flexibilitet gör utbildningsformen användbar i vitt skilda situationer, till
exempel för att motverka arbetslöshet och utflyttning från mindre orter.
⋅ Modern lärlingsutbildning kan med fördel användas för att ge invandrade hantverkare en chans
till validering och komplettering så att de kan komma ut på arbetsmarknaden. Den ger också en
möjlighet att kunna omskola dem som vill gå från en akademisk bana till en praktisk, något som
efterfrågas av många.
⋅ Istället för att utbilda en hel klass inom ett yrke där det kanske behövs ett fåtal utövare i hela landet kan sammansättningen i gruppen varieras efter det behov av hantverkare som finns på orten. En
individuell studietakt gör också att alla inte kommer ut på marknaden samtidigt utan fasas in i
arbetslivet på ett mer naturligt sätt.
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⋅ Modern lärlingsutbildning är resursekonomisk. Skolförlagda yrkesutbildningar, kräver relevanta
och väl uppdaterade verkstadsmiljöer för varje yrkesgrupp. Eftersom kostnaderna för dessa är
orimligt höga är behovet av nya småskaliga och kostnadseffektiva utbildningsmodeller stort.
⋅ Slutligen ges möjlighet till ökat engagemang i utbildningsfrågor hos det lokala näringslivet samt
nya möjligheter till samarbete med befintliga utbildningar, till exempel inom gymnasieskolan.

FRÅN INTRODUKTION TILL EXAMINATION

Utbildningen inleds med en introduktion. Under denna period arbetas den individuella utbildningsplanen fram av ansvarig samordnare i samråd med handledare och lärling. Utbildningsplanen
innehåller både en yrkesspecifik kursplan med tidsangivelser, uppgifter om vilka skolförlagda
kurser lärlingen har valt och i förekommande fall även yrkesspecifika kurser som vald bransch
förordar. Om genomförandet av något kursavsnitt planeras i annat EU-land, anges även detta i
utbildningsplanen.
Den huvudsakliga utbildningstiden, fyra dagar per vecka, är arbetsplatsförlagd. En dag i veckan
ägnas åt gemensam skolförlagd undervisning. Utbildningens längd varierar utifrån elevens förkunskaper och den enskilda branschens krav. För en person med ringa förkunskaper blir den
genomsnittliga utbildningstiden cirka 120 veckor. För en person som avslutat ett yrkesförberedande program på gymnasiet och dessutom gått ett påbyggnadsår kan utbildningstiden handla om
ett behov av färdigutbildning på 40 veckor.
När den valda branschens utbildningskrav är uppfyllda, avslutas utbildningen med avläggande
av gesällprov eller motsvarande yrkesbevis om gesällbrev inte föreligger. I den individuella utbildningsplanen noteras alla fullgjorda moment och den blir genom detta ett personligt utbildningsdokument.

VIKTIGA HÖRNSTENAR

⋅ Handledarersättning: En ersättning betalas ut till handledarna för deras utbildningsinsats. Ersättningen är blygsam och ska åstadkomma en konkurrensneutral situation där handledaren varken
får en ekonomisk förlust eller vinst av att utbilda en lärling.
⋅ Elevstatus: Lärlingen har under hela utbildningstiden elevstatus. Detta för att kunna garantera en
större del generell yrkeskunskap. Utbildningen bygger således inte på ett anställningsförhållande.
Elevstatusen sträcker sig så långt som lärlingen går kvar i utbildningen, det vill säga fram till och
med examinationen.

⋅ Individuell utbildningsplan: De individuella utbildningsplanerna har flera olika funktioner och är
ett av modellens viktigaste styrdokument. Här specificeras till exempel de utbildningsmoment som
krävs för att den enskilde lärlingen ska nå fram till gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis.

⋅ Reell yrkesmiljö: En av modellens mer långsiktiga fördelar är den helhetsbild av branschen som
lärlingen får genom att befinna sig på plats i en reell produktionssituation.

⋅ Generell kompetens: Arbetsplatsförlagd utbildning ger ofta en mycket god företagsspecifik yrkeskompetens men sämre generell yrkeskompetens. I modellen för modern lärlingsutbildning har
incitament för en generell kompetens byggts in från början.

⋅ Anlitningsbarhet: Den moderna lärlingsutbildningen har som uttalad målsättning att lärlingen ska
vara anlitningsbar efter utbildningens slut. Med anlitningsbar menas dels att avlagda prov för ge-
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sällbrev eller annat yrkesbevis ska vara godkänt men också att lärlingen ska ha sådan kännedom
om branschen och yrkets förutsättningar att han eller hon kan försörja sig i yrket. 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.

⋅ Validering: Erfarenheter visar att validering av hantverkskunskaper måste ske på arbetsplatserna
och ställas mot normen för gesällprov eller motsvarande yrkesexamen. Så har det också sett ut
historiskt. Den moderna lärlingsutbildningen bygger vidare på denna tradition. Utbildningssamordnaren kan i samarbete med handledare och bransch validera inom alla förekommande hantverksyrken samt skräddarsy den kvarvarande utbildningen mot branschernas krav. Lärlingens
kunskaper och kompletteringsbehov i det sökta yrket samlas i utbildningsplanen.
⋅ Skolförlagda kurser: Till skillnad från hur lärlingsutbildning ofta bedrivits historiskt ingår teoriundervisning som ett obligatorium i modellen.

⋅ Appliceringsmöjligheter: Modellen för modern lärlingsutbildning möjliggör utbildning på hantverksområdet upp till nivån för yrkesbevis. Den kan till exempel användas som en kompletterande
utbildning för invandrare, som arbetsmarknadsutbildning samt inom gymnasieskolan.

⋅ Flexibel konstruktion: För att kunna garantera utbildningsmodellens bredd krävs ett stort mått av
flexibilitet. Detta eftersom förkunskaperna hos deltagarna kan skilja sig mycket åt men även därför
att yrkena i sig är så pass olika. Med en flexibel modell kan också resurserna hos varje enskild individ tillvaratas på bästa sätt.
Exempel på flexibilitet i modellen:
⋅ Utbildningens innehåll bygger på individuella utbildningsplaner
⋅ Utbildningslängden kan variera från lärling till lärling
⋅ Utbildningen kan lätt anpassas till olika målgrupper och yrken
⋅ De valbara kurserna och eventuella yrkesspecifika kurser ger en möjlighet att ytterligare
skräddarsy utbildningen.
ÖVERGRIPANDE MÅL:

Ett övergripande mål med den moderna lärlingsutbildningen är att deltagaren ska bli anlitningsbar,
det vill säga vara färdig för anställning eller kunna verka som egen företagare.
Efter fullgjord utbildning ska deltagarna:
⋅ Kunna arbeta som kvalificerade hantverkare med en hög grad av praktisk färdighet och en mycket
god kännedom om arbetstekniker och material.

⋅ Känna till principerna för kvalitetssäkring och kunna tillämpa grunderna i sitt eget arbete.
⋅ Känna till gällande förordningar och miljömässiga aspekter inom sitt hantverksyrke och ta ansvar
för en god arbetsmiljö, både avseende ergonomi, skyddsutrustning.

⋅ Känna till betydelsen av design, färg och form i det egna hantverket och ha grundläggande förståelse för stil- och kulturhistoriska sammanhang.

⋅ Läsa och, i förekommande fall, själv upprätta en arbetsritning och/eller arbetsskiss inom sitt hantverksyrke.
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⋅ Utföra priskalkyler på kundarbeten med hänsyn tagen till lönekostnad, materialkostnad, fasta
kostnader och vinst samt kunna göra efterkalkyler på utförda arbeten.

⋅ Med datorns hjälp kunna sköta enklare bokföring och administration.
⋅ Känna till grundläggande marknadsföring samt betydelsen av social kompetens och kundvård.
⋅ Känna till betydelsen av nätverk inom hantverkssektorn samt ha inblick i de möjligheter som öppnas för hantverkare på den gemensamma marknaden avseende yrke och utbildning.

⋅ Känna till bestämmelserna för gesällbrev/yrkesbevis inom det egna hantverket samt ha avlagt
arbetsprov enligt för varje bransch gällande föreskrifter.

ORGANISATION
NEDANSTÅENDE KOMPONENTER I MODELLEN är av stor betydelse för genomförandet av den moderna
lärlingsutbildningen och förtjänar därför att bli närmare pressenterade.

UTBILDNINGSSAMORDNARE

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 till 60 lärlingar.
Eftersom utbildningssamordnaren i många fall måste kunna fungera som tolk mellan olika
”kulturer” till exempel arbetsförmedling, skolvärld, övriga berörda myndigheter, en mängd hantverksbranscher och lärlingar, underlättar det om han eller hon behärskar minst två av dessa gruppers kulturella ”koder”. Arbetet underlättas också 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.
Till utbildningssamordnarens uppgifter hör:
⋅ Insamling av kunskap om branscherna
⋅ Byggandet av nätverk
⋅ Upprättande av individuella utbildningsplaner
⋅ Kontaktarbete mellan lärling, handledare, teorilärare, branscher och myndigheter
⋅ Löpande dokumentation och utvärderingsarbete
HANDLEDARE

Det är viktigt att de verksamma handledarna har en tillförlitlig yrkeskompetens, styrkt med yrkesbevis eller motsvarande. Förfrågningar hos respektive branschorganisation kan ibland vara till
hjälp vid bedömningen av den enskilde hantverkarens lämplighet. Utbildningssamordnaren får då
även reda på vilka specifika krav som branschen ställer samt branschens uppfattning om föreslagen
handledare. Genom samtal med branschorganisationer och fackliga organisationer där sådana finns
knyter utbildningssamordnaren värdefulla kontakter, kontakter som kan vara avgörande i ett
senare skede.

Följande riktlinjer och krav bör ligga till grund för valet av handledare oavsett yrke:
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⋅ Handledaren bör ha kvalifikationer motsvarande mästarbrev i sitt yrke, det vill säga minst sex års
yrkeserfarenhet efter avslutad yrkesutbildning. Det är också önskvärt att handledaren är en van
företagare och innehar F-skattesedel.
⋅ Erfarenheter visar att en elev per handledare är att rekommendera, dels för att inte intäkterna från
utbildningsverksamheten får bli en oundgänglig del av företagets intäkter, dels av hänsyn till att utbildningen är relationsbaserad.
⋅ Eftersom varje handledare endast utbildar en lärling i taget är någon akademisk pedagogikutbildning inte nödvändig. Det är yrkeskompetensen och relationen mellan lärling och handledare
som är viktigast.

HANDLEDARERSÄTTNING

Stockholms Hantverksförening har vid flertalet tillfällen kunnat konstatera att utan någon form av
ersättning till näringslivet kommer lärlingsutbildning aldrig att kunna bli något annat än en ytterst
marginaliserad utbildningsform. Det är orimligt att små företag skall kunna avsätta tid och resurser
till att utbilda utan att få någon typ av kompensation för bortfallet i produktionen.
Modern lärlingsutbildning förutsätter därför en ersättning till handledaren. För att lärlingsutbildning i små företag alls ska vara möjlig måste hantverkaren som åtar sig handledaransvar
kompenseras för bortfall av inkomst. Ingen annan lärare arbetar utan lön och den pedagogiska insatsen av hantverkaren är väl så stor som den av en teori lärare, även om den har andra förtecken.
Tanken är att en hantverkare som tar emot lärlingar varken ska få konkurrensmässiga fördelar eller
nackdelar på marknaden.

EUROPEISKT PERSPEKTIV
UR ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV fyller

lärlingsutbildning en viktig funktion i ett lands utbildningssystem. Hur finansieringen och organisationen ser ut kan variera beroende på det
enskilda landets behov och förutsättningar och det är tydligt att de olika ländernas utbildningssystem har både styrkor och svagheter. I de flesta europeiska länder finns dock, till skillnad från i
Sverige, någon form av statlig reglering och subventionering för lärlingsutbildning.
På många håll i Europa råder idag en tilltagande brist på hantverkare och yrkesutbildningsfrågorna diskuteras därför flitigt. Någon gemensam strategi för att komma tillrätta med problematiken finns ännu inte, men enigheten är stor vad gäller behovet och nyttan av en fungerande
lärlingsutbildning. Detta gäller inte minst för småföretagen, som kommit att bli en expanderande
del av näringslivet. Behovet av större samstämmighet mellan lärlingsutbildning i de olika länderna
kvarstår, både avseende organisation, innehåll, utbildningstid och yrkesbevis.
En internationell studie har visat, att drygt 70 procent av de som söker till hantverksbranscherna inte har någon tidigare anknytning till yrket genom familj eller bekanta. Dessutom har ända
upp till 50 procent bestämt sig för sitt yrkesval tidigt i livet även om utbildningen kanske sker
betydligt senare. Detta ställer större krav på fungerande yrkesinformation och hantverksutbildning
än man tidigare trott och kravet på möjligheter till omskolning ökar väsentligt.

YRKESBEVIS

Gesällbrevet har som yrkesbevis olika ställning i olika länder. Ett och samma yrke kan dessutom
variera högst betydande avseende arbetsmoment och omfattning. Försök har gjorts att standardisera gesällprovet men dessa strandade redan på ett tidigt stadium. Balansgången mellan värdet av
lokala särarter och större samstämmighet blev svårlöst. Försöket mynnade ut i ett beslut om att
gesällbrev från ett EU-land ska gälla i övriga medlemsländer, även om innehållet i yrkesbeviset inte
stämmer överens. För framtiden är det dock viktigt att branscherna i de olika länderna i högre
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utsträckning kommunicerar över gränserna så att det på sikt kan bli möjligt att översätta vad ett
yrke innehåller i alla medlemsländer.

INTERNATIONELLT UTBYTE

Utbytet av lärlingar och gesäller mellan olika länder och distrikt har sedan medeltiden haft
stor betydelse för samstämmighet och utveckling av hantverksyrken. Idag är skillnaderna
mellan systemen så stora att utbytet av lärlingar och gesäller inte längre är lika naturligt.
Detta får till följd att olikheterna ökar och innehållet i yrkeskunskaperna blir allt svårare att
jämföra. Det är därför viktigt att de olika systemen inte utesluter varandra utan att
lärlingsutbytet kan fortgå och sam-stämmigheten på sikt öka.
Sveriges brist på kvalificerad lärlingsutbildning gör att landet idag i mycket liten utsträckning
deltar i det internationella utbytet, dessutom är nivån på kunskaper hos lärlingar här mycket lägre
än hos lärlingar i övriga Europa. En gemensam europeisk arbetsmarknad förutsätter en uppgradering av den svenska lärlingsutbildningen till europeisk nivå. Bristen på utdelade gesällbrev
leder till att svenska hantverkare får svårt att få en anställning på en gemensam europeisk
marknad.
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BILAGA 7

– ANTOLOGI
anordnades ett forskarseminarium där forskning och
utveckling på hantverksområdet och på området för lärlingsutbildning diskuterades och
debatterades. Resultatet av detta möte blev ett beslut att sammanställa en antologi som
samlar en del av den forskning och kunskap som finns inom dessa områden. Under
projektets andra år producerades boken som rönt stor uppskattning runt om i landet.
UNDER PROJEKTETS FÖRSTA ÅR

Arbetet avslutades med ett nytt forskarmöte under vilket diskussionen fortsatte. Antologin
har under projektets sista år legat till grund för den handledar bok som då producerades.
Här nedan följer antologins förord samt den pressrelease som skickades ut då boken var
klar.
Förord
Hur vävs den väv av tysta överenskommelser som vi måste acceptera för att inte bli
beskyllda för dumhet? Vem dikterar kunskapsbegreppets innehåll? I sagan är det ett barn
som ropar att kejsaren inte har några kläder på sig. Men vem avslöjar den akademiska
världens monopol på vad som är kunskap? Ingen vill verka dum, därför är det lättast att
tiga, men en modig iakttagare kan våga risken med att tala…
Berättelsen om kejsarens nya kläder kan på ett mångtydigt sätt illustrera både den
kunskapssyn som råder i västvärlden och vår tids brist på skickliga hantverkare. En lång
bildningstradition hävdar att lärdom och kunskap bäst uttrycks i vetenskapliga teorier,
medan hantverket ofta reduceras till kroppslig aktivitet av lägre dignitet. Idag är därför de
skickliga hantverkarna på väg att försvinna. Något måste göras, barnet hade rätt, kejsaren
var naken!
Forskning visar idag att uppdelningen av kunskap i motsatspar som praktiskt - teoretiskt
eller konkret – abstrakt inte är något annat än en begränsande villfarelse. All kunskap
består av samverkan mellan både praktiska, abstrakta, teoretiska och konkreta
komponenter, på samma sätt som människan är både kropp, tanke och känsla. Alla delar
behövs för att lärandeprocesser skall optimeras och kunskapsutvecklingen bli konstruktiv.
Denna antologi lyfter fram den typ av kunskap som hantverket representerar. Ur olika
infallsvinklar beskriver hantverksmästare, lärlingar och forskare kunskapstraditioner och
läroprocesser. Fokus ligger framförallt på lärlingsutbildning. Det kan dock vara klokt att
hålla i medvetande att en utbildningsform, eller en lärometod, inte behöver stå i
motsatsförhållande till någon annan. I vårt samhälle behövs flera möjliga utbildningsvägar
som passar för olika människor, i olika livsskeden. Lärlingsutbildning har idag en allt för
marginaliserad plats i det svenska utbildningssystemet men är ett mycket viktigt
komplement till övriga utbildningsformer och förtjänar därför att lyftas fram.
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Vem väver kejsarens nya kläder kan läsas både som inspiration för ny forskning, som en
”argumentbank” för de som för den praktiska kunskapens talan, av hantverkare som
utbildar lärlingar, de som är intresserade av pedagogik och naturligtvis alla andra som
brinner för ämnet. Essäer skrivna av forskare varvas med intervjuer med mästare och
lärlingar. Avslutningsvis ges förslag till nya forskningsområden. Vår förhoppning är att
boken kan sprida ökad förståelse för hantverkets särart och behovet av nya
utbildningsformer.
Antologin är en del av det omfattande EU-projektet Handkraft som drivs av Stockholms
Hantverksförening och vars målsättning är att skapa förutsättningar för en ny form av
lärlingsutbildning.
Vi vill skänka ett stort tack till alla hantverkare och forskare som medverkat med texter,
tankar, engagemang och inspiration. Tack även till Harriet Martinson på Martinson Ord &
Bild.
Red. Anna Winbladh och Cecilia Bengtsson
Författarpresentation
Här följer en kort presentation av de forskare som medverkar. Våra egna informanter
presenteras i samband med respektive intervju:
Gunnar Almevik är rektor för Dacapo Hantverksskola i Mariestad och ansvarar där för undervisning i
dokumentation och teknikhistoria. På hantverksskolan finns tre eftergymnasiala yrkesutbildningar i
bygghantverk, park- och landskapsvård och trädgårdens hantverk och design. Skolan har genomgått en
prövning i högskolemässig kvalitet och ska nu inordnas som en avdelning inom Institutionen för
Miljövetenskap och Kulturvård vid Göteborgs universitet. Gunnar Almevik är utbildad bebyggelseantikvarie
och doktorand i ämnet kulturvård vid ovanstående institution. Hans planerade avhandling behandlar den
antikvariska verksamhetens relation till hantverk. I sin text ”Förståelsen av hantverk som kunskap” berättar
han bland annat om förståelsesjukdomen teori och praktik, hantverkets läroprocess och sociala färg.
Lotte Alsterdal är forskare på Arbetslivsinstitutet i Stockholm och disputerade 2001 i ämnet yrkeskunnande
och teknologi på KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). I sin avhandling Hertig av ovisshet – aspekter på
yrkeskunnande diskuterar hon yrkeskunnande med utgångspunkt i undersköterskans arbete. Lotte Alsterdal
arbetar idag med att undersöka hur yrkeskunnande värderas i individuell lönesättning, samt med ett projekt
där anställda i vården undersöker, skriver och berättar om sina erfarenheter. Hon har här skrivit essän ”Sätt
er under en mästares skydd – och lär….” där hon gör en jämförande studie av två olika synsätt på kunskap
med utgångspunkt hos målarna i renässansens Italien.
Sofi Gerber är etnologistuderande vid Södertörns Högskola och skrev förra året (2002) kandidatuppsatsen
Hantverk - kvarleva eller föredöme? En etnologisk studie av hantverkets ställning och möjligheter idag.
Hennes bidrag till denna bok, ”Om hantverkarens kunskap och identitet”, är ett utdrag ur denna uppsats. Här
resonerar hon kring frågor som: Vad utmärker hantverkskunnande, hur skapar hantverkare sin yrkesidentitet
och har hantverket någon plats i dagens samhälle?
Elisabet Jernström är fil.dr. i lärande och forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hennes
forskning handlar om hur lärande går till såväl i produktionsnära sammanhang som i formella
skolsituationer och i blandformer av dessa. Hon har bland annat skrivit en avhandling om lärlingsutbildning,
Lärande under samma hatt, och utvecklat en egen teori kring överföring av praktiska kunskaper, där
begreppet mêtis är av central betydelse. I hennes text ”Forskare i fält” beskriver hon hur hon som forskare går
in i rollen som hattmakarlärling för att kunna studera läroprocessen inifrån.
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Klaus Nielsen är lektor på Psykologisk Institut vid Aarhus Universitet. Hans forskningsområde framför
andra är samspelet mellan lärande och social praxis, ett område som han utvecklar i sin avhandling Learning
of the Academy of Music as Socially Situated (1999) samt i antologin Mästarlära – lärande som social praxis
(1999). Den senare är redigerad i samarbete med Steinar Kvale. Klaus Nielsen och Steinar Kvale
sammanställer en ny antologi med titeln Praktikkens lœringslandska”, som utkommer 2003 på danska
Akademisk forlag. Tillsammans har de här skrivit texten: ”Mästarlära, lärande form av idag?”, där de
ingående beskriver lärlingsutbildning ur olika perspektiv och kopplat till olika strömningar i samhället.
Steinar Kvale är professor i pedagogisk psykologi vid Aarhus Universitet, och ledare för Center for kvalitativ
metodeudvikling, i samma stad. Han forskar på lärande i praxissituationer och evaluering, och skriver även
om kvalitativ intervjuforskning. Steinar Kvale har tillsammans med Klaus Nielsen skrivit texten ”Mästarlära,
lärande form av idag?”. Se ovan.
Bengt Molander, professor i filosofi vid NTNU, Norges Teknisk- Naturvetenskaplige Universitet i
Trondheim, skriver i sin text ”Hela människans kunskap” om kunskapsbegreppet, sinnena och verkligheten
och hantverkets ideal. Bengt Molander har gett ut flera böcker och tidigare varit verksam vid universiteten i
Uppsala och Göteborg. Han forskar sedan många år på olika kunskapsuppfattningar och kunskapstraditioner.
Särskilt intresse riktar han mot kunskapsformer vars huvuduttryck är ”kunnigt handlande” snarare än ”sanna
teorier”. Detta omfattar till exempel praktisk kunskap, färdighet och gott omdöme.
Terje Planke, dr. art. och etnolog, arbetar vid Institutet för Kulturstudier – sektionen för kulturhistoria – på
Universitetet i Oslo. Han har dokumenterat manuella hantverkstraditioner, främst traditionellt
träbåtsbyggande på den norska västkusten, varvid han själv tagit stor del i det praktiska arbetet. Just nu
arbetar han med att rekonstruera en tusen år gammal båt. Målet är att utveckla en källkritisk metodik, knuten
till rekonstruerande av manuella traditioner. I hans text ”Berättelser och förståelse i en båtbyggartradition”
utvecklar han tankar kring hur berättelser som förs vidare inom ett hantverksyrkes historia fyller en viktig
pedagogisk funktion för förståelsen av både teknik, tradition och yrkeskoder.
Lene Tanggaard har en kandidatexamen i psykologi från Århus Universitet. Hon kandiderade år 2000 med
en uppsats i ämnet ”Laering i organisatorisk hverdagsliv”. Nu arbetar hon vidare på temat med en avhandling
vid Institutet för Kommunikation på Ålborg Universitet. I avhandlingen undersöker hon hur långt vi kan
sträcka lärlingsbegreppet. En del av arbetet består av fältstudier av lärlingar på en större elektronikverkstad.
Delar av detta fältstudium finns presenterat i hennes text: ”Läroprocesser i praxis”. Här diskuterar hon
begreppet ställningsbyggande och hur det kan användas för att beskriva de processer som äger rum i en
arbetsplatsförlagd lärandesituation.

Pressrelease

VEM VÄVE R KEJ SARE NS NYA KLÄDER ?
– A NT OL OG I OM VÄ G EN T I L L PRA K T I SK T K U N NA ND E
HUR VÄVS DEN VÄV AV TYSTA ÖVERENSKOMMELSER som

vi måste acceptera för att inte bli
beskyllda för dumhet? Vem dikterar kunskapsbegreppets innehåll? I sagan är det ett barn som
ropar att kejsaren inte har några kläder på sig. Men vem avslöjar den akademiska världens
monopol på vad som är kunskap? Ingen vill verka dum, därför är det lättast att tiga, men en
modig iakttagare kan våga risken med att tala…
I VEM VÄVER KEJSARENS NYA KLÄDER ?

berättar forskare och hantverkare personligt och insiktsfullt
om kunskap och lärande i praktiska yrken. Gamla föreställningar omkullkastas och nya,
kontroversiella forskningsresultat förs fram. De komplexa och kvalificerade kunskaper som krävs
för att kunna utöva ett hantverk behöver idag ett större erkännande. Boken är ett steg på vägen mot
att legitimera det praktiska kunnandet på egna vilkor.
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Ur boken:
”Min viktigaste erfarenhet under mina studier vid universitetet i Oslo är att böcker inte innehåller
kunskap, utan bara utsagor.”
Terje Planke, dr. art. och etnolog på universitetet i Oslo
”Av de föreställningar om hantverkskunskap som jag mött är det framförallt två tankefigurer som
utgör hinder för att hantverk skall uppfattas som kvalificerat. För det första tänker man sig att
hantverk består i upprepning utan originellt nytillskott, för det andra finns uppfattningen att
hantverken brister i teoretiskt eller intellektuellt innehåll.”
Gunnar Almevik, rektor för Dacapo Hantverksskola
”Det är inget fel på hantverkarens abstraktionsförmåga eller intellektuella verksamhet. Tvärtom krävs
det en mycket stor abstraktionsförmåga för att kunna omvandla ett råmaterial till en färdig
produkt, till exempel en båt.”
Sofi Gerber, etnologistuderande vid Södertörns Högskola
”Den största skillnaden mellan att gå i skola och gå som lärling är att du som lärling verkligen ser att
det är ett yrke du lär dig.”
Carina Ingvarsson, bokbindare
”En modern lärlingsutbildning borde erbjuda ett rum för olika kunskapsformer att mötas. Den kan
skapa utbyte mellan hantverkstradition, forskning och nya radikala tankar.”
Lotte Alsterdal, forskare på Arbetslivsinstitutet i Stockholm
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BILAGA 8

– HANDLEDARENS BOK
BEHOVET AV ETT SPECIALANPASSAT utbildningsmaterial

för hantverkare som har lärlingar
uppmärksammades redan på ett tidigt stadium i projektet. Kravet på någon typ av
pedagogisk utbildning av handledare framkom inte minst vid de närmanden till den
gängse utbildningsvärden som projektet verkat för. Handledarens bok blev resultatet av ett
långvarigt undersökningsarbete som utgår ifrån hantverkarnas egen vardag. Boken är en
del av utbildningsmaterialet som även inkluderar en eller ett par studiedagar då tillfälle ges
att diskutera de frågor som avslutar många av bokens kapitel. Tankar finns på att läsa in
boken på CD för att underlätta inhämtningen av texten och göra boken lättillgänglig för
alla.
Handledarens bok består av sju kapitel som kan läsas i den takt som passar var och en.
Varje kapitel innehåller flera avsnitt, dessa avsnitt avslutas ibland med övningar och
diskussionsfrågor. Övningarna är till för att möjliggöra fördjupning och analys i form av
egna reflektioner, och diskussionsfrågorna är till för samtal med andra handledare.
Texten är uppbyggd kring uttalanden, berättelser och analyser från hantverkare och
forskare. Dessa citat kommer nästan uteslutande från antologin Vem väver kejsarens nya
kläder?
Här nedan följer ett utdrag ur kapitel 2.
RELATIONSBASERAT LÄRANDE

Den emotionella delen av handledningen präglas i hög grad av din och din lärlings
personlighet, era styrkor och svagheter.
”Olika sätt att lära får olika effekt. Kunskap är inte lösryckt, utan vävs in i
personliga förhållanden och relationer mellan individer. Min viktigaste
erfarenhet under mina studier vid universitetet i Oslo är att böcker inte
innehåller kunskap, utan bara utsagor. Kunskap är sammanhang och
relationer där det ingår både sakförhållanden och människor.”
Terje Planke, etnolog
Kunskapsutvecklingen som sker i relationen mellan dig och din lärling är en gemensam
process som kräver såväl ömsesidig respekt som delat ansvar. Förhållandet är därför en
satsning som ställer krav på er båda två. Eftersom det troligen finns stora skillnader mellan
er, vad gäller alltifrån ålder och tidigare erfarenheter till referensramar och kunskap är det
viktigt att ni hittar ett sätt att mötas. Ofta kommer detta av sig själv i det att man delar en
gemensam uppgift och ett gemensamt mål.
Eftersom lärlingsutbildning är individuell, och för det mesta bara involverar en lärling och
en mästare, blir den mer fokuserad på individen än vad undervisning i klass vanligtvis är.
Man skulle kunna säga att lärlingsutbildning i långt större utsträckning än annan
undervisning bygger på en fungerande personkemi. Detta är en av lärlingsutbildningens
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stora styrkor men gör samtidigt lärandesituationen mer sårbar. Vi ska därför ägna några
rader åt de aspekter av handledningen som handlar om relationen mellan mästare och
lärling.
FUNKAR VI IHOP?

Innan du tar dig an en lärling är det viktigt att du ger dig själv tid att känna efter om ni
kommer att kunna fungera bra tillsammans. Som lärling och mäster kommer ni att jobba
nära varandra och tillbringa en hel del tid tillsammans. I de flesta relationer är regeln
relativt enkel – ju bättre matchning mellan två människor, vad gäller till exempel
värderingar och intressen, desto bättre trivs man ihop och kan samarbeta. Men det finns
andra aspekter som styr vilka vi fungerar bra tillsammans med, och dessa kan vara svårare
att ta på. Man talar ofta om det lite luddiga begreppet personkemi. Personkemi avser en rad
obestämda psykologiska faktorer som bestämmer hur vissa människor trivs med varandra.
Vilka dessa faktorer är varierar från person till person.
En del hantverkare som överväger att åta sig ett handledaransvar uttrycker till en början en
oro över att inte personkemin ska stämma. Vad gör jag om jag inte tycker om min lärling?
Jag är ju själv inte särskilt social, hur ska det här kunna fungera? Farhågorna kan givetvis
vara berättigade. För den som kanske jobbat ensam i många år är det självklart en stor
omställning att plötsligt öppna upp sin verkstad eller ateljé för någon annan. Men i de allra
flesta fall visar det sig att samarbetet mellan mästare och lärling faller väldigt väl ut, till och
med utvecklas till kollegialitet och vänskap.
Sadelmakare Pär Sellberg som arbetat som utbildningssamordnare för lärlingsutbildning
har sett många goda exempel:
”Jag har sett exempel på hur gamla hantverkare, som kanske inte är de lättaste
personerna alltid, möter en elev och upptäcker att de brinner för samma yrke,
för samma material. Plötsligt uppstår en kontakt som övervinner alla sociala
hinder.”
Det kan vara en god idé att redan under den period då du ska avgöra om den sökande
passar för yrket känna efter huruvida era personligheter kommer att fungera ihop. Med
vissa människor kan man direkt känna att det fungerar. Med andra är personkemin
utvecklingsbar.
Personlighetstyp
En hantverkare berättade att han generellt tyckte sig kunna urskilja två huvudtyper av
människor när det gällde lärande. En som lär sig genom att mentalt memorera och in i
minsta detalj gå igenom ett arbete innan det genomfördes. Och en annan som lär sig
genom att gripa sig verket an direkt och prova sig fram genom ”trial and eror”. För den
första gruppen är det oerhört viktigt att ha tillgång till alla fakta och omständigheter på
förhand för att analysen och sedan genomförandet ska bli bra. För den andra är det viktigt
att ha god tillgång till material att kunna prova sig fram med.
För dig som handledare är det bra att kunna känna igen dessa personlighetstyper eftersom
det underlättar för dig när du ska lägga upp arbetet. Det är också oftast lättare att handleda
en lärling som har samma inlärningssätt som du själv. Om du lär dig genom att prova och
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göra misstag och prova igen kan det vara en verklig utmaning att ha en lärling som vill
veta alla detaljer i förväg och vice versa.
”Det blir lättare att lära ut yrket ju fler lärlingar man haft, men varje individ innebär nya
utmaningar. En del lär sig lätt, andra har en massa invändningar och då lär jag mig
argumenten tills nästa kommer.”
Skomakarmästare
Förbered dig genom att tänka igenom vilka egenskaper hos en person som är viktiga för
dig och dra dig inte för att ställa personliga frågor så att du tidigt kan skapa dig en bild av
vem din kommande lärling är. Koncentrera dig på de frågeställningar som är avgörande för
att ni ska kunna få ett fruktbart samarbete. Om du och din lärling tillhör olika generationer
är det viktigt att tänka på att ni kanske inte delar allt, som till exempel samhällssyn och
fritidsintressen. Kanske har du ett barn eller brukar umgås med en släkting som tillhör
samma generation som din lärling. Tänk igenom hur den relationen ser ut och ta hjälp av
dina erfarenheter.
Övning:
Skriv ner egenskaper som du vet att du har svårt att tåla och sådana som du vanligtvis uppskattar hos en
person. Vilka egenskaper måste finnas och vilka är önskvärda?
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BILAGA 9

– VAD ÄR HANTVERK? FÖRTECKNING ÖVER 300 YRKEN
VAD HAR EN RÖRMOKARE GEMENSAMT MED EN KOCK ,

en stukatör och en tapetserare? Jo de är
hantverkare. Inom hantverksområdet återfinns uppemot 300 olika yrken, arbetsgruppen
har tagit fram en förteckning för att visa på mångfalden.
INLAGA

Inom hantverksområdet ryms en mängd olika yrken, faktiskt ända upp emot 300 stycken.
Några av dem är mycket gamla, andra alldeles nya. Några har många utövare, men över
hälften består av små branscher med få yrkesmän/yrkeskvinnor. Hantverk är
kunskapsintensiva yrken, som kräver lång utbildning. Gemensamt för dem är den höga
graden av manuellt, praktiskt arbete och den småskaliga produktionen.
Hela hantverksområdet är sällan synligt på en och samma gång i den offentliga
statistiken, utan finns uppdelat i olika kategorier så som bygg, fordon, livsmedel, service
och så vidare. Stockholms Hantverksförening gör med denna lilla broschyr ett försök att
samla alla hantverksyrken för att göra dem synliga tillsammans. De hantverksyrken som
idag endast finns kvar i form av hobbyverksamhet är ej med i förteckningen.
Det finns flera sätt att kategorisera hantverksyrken på, tillexempel efter ett
yrkesområde, efter det material man arbetar med, efter antal utövare eller efter yrkets
ålder. Här nedan följer en förteckning som bygger på kategorier. Alla yrken i varje kategori
är inte uppräknade, utan kategorierna får representeras av ett urval typiska yrken.
Broschyren avslutas sedan med en uppräkning i alfabetisk ordning av 300 idag existerande
hantverksyrken.
INDELNING EFTER KATEGORI:

Plåtslagare
Rörläggare
Smed
Stenhuggare
Svetsare
VVS-montör

Beklädnad / Mode
Handskmakare
Körsnär
Modist
Optiker
Skomakare
Skräddare
Sömmerska
Väskmakare

Fordon
Billackerare
Bilmekaniker
Bilsadelmakare
Bilskadereparatör
Cykelreparatör
Flygplansglasmästare
Vagnsmakare

Bygg / Anläggning
Brunnsborrare
Byggnadssnickare
Elektriker
Formbyggare
Glasmästare
Golvläggare
Målare
Murare

Bild / Grafik
Fotograf
Grafiskformgivare
Illustratör
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Båtbyggare
Kapellmakare
Nättillverkare
Repslagare
Riggare
Segelmakare
Skeppstimmerman
Varvsplåtslagare

Litograf
Originalare
Retuschör
Screentryckare
Serigraf
Tryckare
Livsmedel
Bagare
Frukt och grönt
Kallskänka
Kock
Konditor
Köttmästare
Mjölnare
Ostmästare
Slaktare

Kulturhantverk / Kulturvård
Bildhuggare, trä eller sten
Bokbindare
Ebenist
Förgyllare
Gelbjutare
Gördelmakare / Kristallkronor
Kakelugnsmakare
Klockgjutare
Konservator
Kopparslagare
Möbelrenoverare
Timmerman
Tunnbindare

Inredning
Dekorationsmålare
Dekoratör
Gardindekoratör
Inredningssnickare
Listmakare
Möbelsnickare
Stukatör
Tapetmakare
Tapetserare

Service
Begravningsentreprenör
Guldsmed
Hemelektronikreparatör
Hovslagare
Låssmed
Maskinelektriker
Nätverkstekniker
Sadelmakare
Skorstensfejare / Sotare
Tvätteriarbetare
Urmakare

Konsthantverk
Brodös
Keramiker
Knypplare
Konstsmed
Konstvävare
Silversmed
Ädelstensslipare
Textilkonstnär

Teater / Film
Attributmakare
Dekormålare
Dockmakare
Maskör
Sminkör

Hud och kroppsvård
Fotvårdsspecialist
Frisör
Hudterapeut
Kosmetolog
Perukmakare
Tatuerare

Trädgård / Växter
Biodlare
Florist
Plattsättare

Marina yrken
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Trädgårdsanläggare

Trädgårdsmästare

FÖRTECKNING ÖVER EXISTERANDE HANTVERKSYRKEN

G respektive M i förteckningen betyder att gesäll och eller mästarbrev finns i yrket. Listan
bygger på flera olika förteckningar med en bas i en förteckning upprättad av Stockholms
Hantverksförening år 1979, kompletterad med uppgifter bland annat från Stiftelsen
Hantverk och Utbildning i Leksand. Här kommer först alla yrken sorterade i alfabetisk
ordning och sedan en gång till men då sorterade efter yrkesgrupp.
Alfabetisk ordning
Attributmakare
Avgjutare
Bagare
Balsamerare
Begravningsentreprenör
Bilbyggare
Bilelektriker, M
Billackerare, M
Bilmekaniker, G, M (övergår i
yrket biltekniker)
Bilskadereparatör, M
Biodlare M (inget G?)
Bleckslagare, M (inget G?)
Boktryckare M (inget G?)
Bonare
Borstbindare, M (inget G?)
Brunnsborrning
Byggmästare, M
Båtbyggare, G och M
Båtbyggare, PlastCharkuterist G, M
Ciselör, M
Cykelreparatör, M (inget G?)
Damfrisör, G, M
Datorreparatör
Dekopör,
(intarsiamöbelsnickeri) G, M
Dekoratör
Diamantslipare
Dockmakare
Dragspelsbyggare –
Dragspelsstämmare
Drejare
Ebenist, Schatullmakare
Elektriker
Elektronisk kommunikation,
M
Emaljerare
Emaljör
Etuimakare / Väskmakare, G,
M
Fanerare
Florist G, M
Formare (keramik)
Formbyggare
Fotograf, G, M

Fotokopist
Fotosättare
Fotvårdare, G, M
Fotvårdsspecialist – Terapeut
Frisör, G, M
Frukt och grönt-yrket, G, M
Förgyllare, G, M
Förtennare
Gardindekoratör G, M
Garvare, M (inget G?)
Gelbgjutare
Gitarrbyggare, ElGitarrbyggare, G, M
Gjutare, G, M
Gjutare, MetallGjutare, PrecisionsGjutare, PressGjutare, Tenn-, G,
Glasblåsare
Glasetsare
Glasmästare, BilGlasmästare, BlankGlasmästare, BlyGlasmästare, FlygplansGlasmästare, G, M
Glasmästare, KonstGlasslipare, M
Golvläggare, M (inge t G?)
Golvslipare
Grafiskformgivare
Gravör
Gravör, Blanksticks(silvergravör), G, M
Gravör, GlasGravör, MaskinGravör, Sten-, M (inget G?)
Gravör, tryckmedier
Gravör, VapenGravör, ädelmetall
Gråstensmurare
Gulddragare
Guldsmed, G, M
Gummireparatör, M (Inget G?)
Gördelmakare, Kristallkronor
Halmtakläggare
Handpressförgyllare
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Handskmakare, M (inget G?)
Hattmakare, M, (Inget G?)
Herrfrisör, G, M
Hovslagare, G, M
Hudterapeut, M (inget G?)
Illustratör
Instrumentmakare, BlåsInstrumentmakare, MusikInstrumentmakare, TräblåsInstrumentmekaniker, M
(inget G?)
Juvelfattare, G, M
Kakelugnsmakare, G, M
Kallskänka G, M
Kapellmakare
Kemtvätt, M (inget G?)
Keramiker
Keramikgjutare
Klockgjutare, M (inget G?)
Knyppling, Konst-, G, M
Knyppling, Ortstypisk-, G, M
Knyppling, Special- G, M
Kock G, M
Konditor / Sockerbagare, G, M
Konservator, Djur-, Preparator
Konservator, GlasKonservator, MetallKonservator, MålningsKonservator, Pappers Konservator, PorslinsKonservator, StenKonservator, StenKonservator, TavelKonservator, TextilKonstbrodös, G, M
Konstgjutare
Konststensgjutare
Konststoppare
Kopparslagare, G, M
Korgmakare, M, (inget G?)
Kosmetolog
Krukmakare, M (inget G?)
Körsnär, G
Köttmästare, styckare
Köttyrket i detaljhandeln, G,
M

Listmakare
Litograf, M (inget G?)
Låssmed, G, M
Nagelskulptör
Maskinelektriker, M (Inget G?)
Maskinmekaniker G
Maskör
Mattläggare
Mattrestauratör
Mekaniker, M
Mekaniker, Svets Mekaniker, VapenMekaniker, Verkstads-, G
Mekaniker, Verktygs-, G
Mekatronik
Metalltryckare, G, M
Mjölnare, M, (inget G?)
Modefotograf
Modellbyggare
Modellsnickare, M
Modist, G, M
Mosaikläggare
Murare, G, M
Målare, ByggnadsMålare, DekorMålare, DekorationsMålare, G, M
Målare, GlasMålare, PorslinsMätinstrumentmakare
Möbelrenoverare, G, M
Möbelsnickare, G, M
Nättillverkare
Nätverkstekniker
Oljeeldningsinstallatör, M
(inget G?)
Optiker G, M
Orgelbyggare, G, M
Orgelstämmare, intonator
Orginalare
Ortstypiskbrodös, G, M
Ostmästare
Pappersmakare
Paraplymakare
Parkettläggare
Patinör
Perukmakare, G, M
Pianotekniker, M, (inget G?)
Piercare
Pipmakare
Planslipare (glas)
Plattsättare
Plåtslagare, BilPlåtslagare, Byggnads- G, M
Plåtslagare, FartygsPlåtslagare, FlygplansPlåtslagare, GrovPlåtslagare, Varvs-

Plåtslagare, VentilationsPortföljmakare, M
Porträttfotograf, M
Privatbokbindare G, M
Pälsmodellör
Pälsskinnsberedare
Pälssömmare, Pälssömmerska,
G, M
Radio och TV-servicetekniker,
M (inget G?)
Rammakare
Reklamfotograf, M
Reparatör, Elektronik-,
hemelektronik
Reparatör, KameraReparatör, kontorsmaskiner
Reparatör, SymaskinsReparatör, TVReportagefotograf
Reprograf
Repslagare, M (inget G?)
Reseffektmakare
Retuschör, Fotoretuschör
Riggare, M (inget G?)
Rörinstallatör, G, M
Rörläggare
Sadelmakare, Bil-, G, M
Sadelmakare, Hästsport-, G, M
Sadelmakare, Inredning-, G, M
Screentryckare
Segelmakare, M (inget G?)
Seriegraf, M
Silversmed, G, M
Skeppstimmerman
Skomakare, Beställnings-, G,
M
Skomakare, Ortoped-, G, M
Skomakare, Reparation-,G, M
Skorstensfejare- Sotare, G, M
Skorstensmurare
Skräddare
Skräddare, ByxSkräddare, Dam-, G, M
Skräddare, Herr-, G, M
Skräddare, Klännings-, G, M
Skräddare, ÄndringsSkyltmakare
Skyltmålare, M (inget G?)
Skylt-stans, G, M
Slaktare G
Smed, BorrSmed, brukssmed, M (inget
G?)
Smed, ByggnadsSmed, HammarSmed, klensmed,
verktygssmedSmed, Kniv-
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Smed, Konst-, G, M
Smed, OrnamentSmed, YxSminkör
Snickare
Snickare / Byggnadssnickare,
M( inget G)
Snickare / Inredningssnickare
Snickare, BänkSnickare, KarosseriSnickare, KonstSnickare, ReparationsSnickare, TeaterSnickare, VarvsSnörmakare, M
Spinnare
Sprutlackerare
Stenbildhuggare
Stenbrytare
Stenhuggare, ByggnadsStenhuggare, M (Inget
gesällbrev?)
Stenslipare
Stensättare
Stickare, Hand-, G, M
Stickare, Maskin-, G, M
Stickare, TrikåStuckatör
Stylist
Stämpelgravör, G, M
Svetsare, M
Sömmerska, AteljéSömmerska, GardinSömmerska, ModellTakläggare
Takspånläggare
Tandtekniker
Tapetmakare, Tapettryckare
Tapetserare, G, M
Tatuerare
Textilfärgare
Textilkonstnär
Timmerman
Toffelmakare, Träskomakare
Tryckare
Tryckare, TygTräarbetare, ByggnadsTräbildhuggare, G, M
Trädgårdsanläggare, M
Trädgårdsmästare
Träsnidare
Träsvarvare, M
Tunnbindare, G, M
Urmakare, G, M
Vagnmakare, M
Varvselektriker
Verktygssmakare
Violinbyggare, G, M

Vittvättare, M (inget G?)
VVS-installatör
Väskmakare, G, M

Vävare
Vävare, Hand-, G, M
Vävare, Konst-, G, M

Vävare, SpecialÄdelstensslipare

Fotograf, Porträtt-, M
Fotograf, Reklam-, M
Fotograf, ReportageFotokopist
Fotosättare
Fotvårdare, G, M
Fotvårdsspecialist – Terapeut ,
Frisör, Dam-, G, M
Frisör, G, M
Frisör, Herr-, G, M
Frukt och grönt-yrket, G, M
Förgyllare, G, M
Förtennare
Gardindekoratör G, M
Garvare, M (inget G?)
Gelbgjutare
Gitarrbyggare, ElGitarrbyggare, G, M
Gjutare, AvGjutare, G, M
Gjutare, KeramikGjutare, Klock-, M (inget G?)
Gjutare, KonstGjutare, KonststensGjutare, MetallGjutare, PrecisionsGjutare, PressGjutare, Tenn-, G,
Glasblåsare
Glasetsare
Glasmästare, BilGlasmästare, BlankGlasmästare, BlyGlasmästare, FlygplansGlasmästare, G, M
Glasmästare, KonstGlasslipare, M
Golvläggare, M (inget G?)
Golvslipare
Grafiskformgivare
Gravör
Gravör, Blanksticks(silvergravör), G, M
Gravör, GlasGravör, MaskinGravör, Sten-, M (inget G?)
Gravör, Stämpel-, G, M
Gravör, tryckmedier
Gravör, VapenGravör, ädelmetall
Gråstensmurare
Gulddragare
Guldsmed, G, M

Gummireparatör, M (Inget G?)
Gördelmakare, Kristallkronor
Halmtakläggare
Handpressförgyllare
Handskmakare, M (inget G?)
Hattmakare, M, (Inget G?)
Hovslagare, G, M
Hudterapeut, M (inget G?)
Illustratör
Instrumentmakare, BlåsInstrumentmakare, MusikInstrumentmakare, TräblåsInstrumentmekaniker, M
(inget G?)
Juvelfattare, G, M
Kakelugnsmakare, G, M
Kallskänka G, M
Kapellmakare
Kemtvätt, M (inget G?)
Keramiker
Knyppling, Konst-, G, M
Knyppling, Ortstypisk-, G, M
Knyppling, Special- G, M
Kock G, M
Konditor / Sockerbagare, G, M
Konservator, Djur-, Preparator
Konservator, GlasKonservator, MetallKonservator, MålningsKonservator, Pappers Konservator, PorslinsKonservator, StenKonservator, StenKonservator, TavelKonservator, TextilKonststoppare
Kopparslagare, G, M
Korgmakare, M, (inget G?)
Kosmetolog
Krukmakare, M (inget G?)
Körsnär, G
Köttmästare, styckare
Köttyrket i detaljhandeln, G,
M
Listmakare
Litograf, M (inget G?)
Låssmed, G, M
Nagelskulptör
Maskinmekaniker G
Maskör
Mattläggare
Mattrestauratör
Mekaniker, M

Yrkesgrupper
Attributmakare
Bagare
Balsamerare
Begravningsentreprenör
Bilbyggare
Bildhuggare, StenBildhuggare, Trä-, G, M
Billackerare, M
Bilmekaniker, G, M (övergår i
yrket biltekniker)
Bilskadereparatör, M
Biodlare M (inget G?)
Bleckslagare, M (inget G?)
Bokbindare, Privat-, G, M
Boktryckare M (inget G?)
Bonare
Borstbindare, M (inget G?)
Brodös, Konst-, G, M
Brodös, Ortstypisk-, G, M
Brunnsborrning
Byggmästare, M
Båtbyggare, G och M
Båtbyggare, PlastCharkuterist G, M
Ciselör, M
Cykelreparatör, M (inget G?)
Datorreparatör
Dekopör,
(intarsiamöbelsnickeri) G, M
Dekoratör
Diamantslipare
Dockmakare
Dragspelsbyggare –
Dragspelsstämmare
Drejare
Ebenist, Schatullmakare
Elektriker
Elektriker, Bil-, M
Elektriker, Maskin-, M (Inget
G?)
Elektriker, VarvsElektronisk kommunikation,
M
Emaljerare
Emaljör
Etuimakare / Väskmakare, G,
M
Fanerare
Florist G, M
Formare (keramik)
Formbyggare
Fotograf, G, M
Fotograf, Mode-

79

Mekaniker, Svets Mekaniker, VapenMekaniker, Verkstads-, G
Mekaniker, Verktygs-, G
Mekatronik
Metalltryckare, G, M
Mjölnare, M, (inget G?)
Modellbyggare
Modellsnickare, M
Modist, G, M
Mosaikläggare
Murare, G, M
Målare, ByggnadsMålare, DekorMålare, DekorationsMålare, G, M
Målare, GlasMålare, PorslinsMätinstrumentmakare
Möbelrenoverare, G, M
Möbelsnickare, G, M
Nättillverkare
Nätverkstekniker
Oljeeldningsinstallatör, M
(inget G?)
Optiker G, M
Orgelbyggare, G, M
Orgelstämmare, intonator
Orginalare
Ostmästare
Pappersmakare
Paraplymakare
Parkettläggare
Patinör
Perukmakare, G, M
Pianotekniker, M, (inget G?)
Piercare
Pipmakare
Planslipare (glas)
Plattsättare
Plåtslagare, BilPlåtslagare, Byggnads- G, M
Plåtslagare, FartygsPlåtslagare, FlygplansPlåtslagare, GrovPlåtslagare, VarvsPlåtslagare, VentilationsPortföljmakare, M
Pälsmodellör
Pälsskinnsberedare
Pälssömmare, Pälssömmerska,
G, M
Radio och TV-servicetekniker,
M (inget G?)
Rammakare
Reparatör, Elektronik-,
hemelektronik
Reparatör, Kamera-

Reparatör, kontorsmaskiner
Reparatör, SymaskinsReparatör, TVReprograf
Repslagare, M (inget G?)
Reseffektmakare
Retuschör, Fotoretuschör
Riggare, M (inget G?)
Rörinstallatör, G, M
Rörläggare
Sadelmakare, Bil-, G, M
Sadelmakare, Hästsport-, G, M
Sadelmakare, Inredning-, G, M
Screentryckare
Segelmakare, M (inget G?)
Seriegraf, M
Silversmed, G, M
Skeppstimmerman
Skomakare, Beställnings-, G,
M
Skomakare, Ortoped-, G, M
Skomakare, Reparation-,G, M
Skorstensfejare- Sotare, G, M
Skorstensmurare
Skräddare
Skräddare, ByxSkräddare, Dam-, G, M
Skräddare, Herr-, G, M
Skräddare, Klännings-, G, M
Skräddare, ÄndringsSkyltmakare
Skyltmålare, M (inget G?)
Skylt-stans, G, M
Slaktare G
Smed, BorrSmed, brukssmed, M (inget
G?)
Smed, ByggnadsSmed, HammarSmed, klensmed,
verktygssmedSmed, KnivSmed, Konst-, G, M
Smed, OrnamentSmed, YxSminkör
Snickare
Snickare / Byggnadssnickare,
M( inget G)
Snickare / Inredningssnickare
Snickare, BänkSnickare, KarosseriSnickare, KonstSnickare, ReparationsSnickare, TeaterSnickare, VarvsSnörmakare, M
Spinnare
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Sprutlackerare
Stenbrytare
Stenhuggare, ByggnadsStenhuggare, M (Inget
gesällbrev?)
Stenslipare
Stensättare
Stickare, Hand-, G, M
Stickare, Maskin-, G, M
Stickare, TrikåStuckatör
Stylist
Svetsare, M
Sömmerska, AteljéSömmerska, GardinSömmerska, ModellTakläggare
Takspånläggare
Tandtekniker
Tapetmakare, Tapettryckare
Tapetserare, G, M
Tatuerare
Textilfärgare
Textilkonstnär
Timmerman
Toffelmakare, Träskomakare
Tryckare
Tryckare, TygTräarbetare, ByggnadsTrädgårdsanläggare, M
Trädgårdsmästare
Träsnidare
Träsvarvare, M
Tunnbindare, G, M
Urmakare, G, M
Vagnmakare, M
Verktygssmakare
Violinbyggare, G, M
Vittvättare, M (inget G?)
VVS-installatör
Väskmakare, G, M
Vävare
Vävare, Hand-, G, M
Vävare, Konst-, G, M
Vävare, SpecialÄdelstensslipare

BILAGA 10

– UNGDOMSTIDNINGEN CRAFT
TIDNINGEN CRAFT har

årligen (2000-2004) producerats som en del av projektet Handkraft.

SYFTE

Syftet med tidningen, som har skickats hem till samtliga nior i Stockholms län, har varit att hos
unga människor öka kunskapen och intresset för hantverk. I visades hantverk upp som något både
roligt, originellt och ”rätt”.
Med undantag för Craft nr 3 år 2001 – som var en programtidning i tabloidformat på 12 sidor för
Stockholms Hantverksdagar – försågs tidningen med en ”månadstidningskänsla” med tonvikt
kvalitet i bildmaterial och papper.

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Genom att visa upp ett antal typiska och mindre typiska hantverksyrken, både gamla och nya,
visade Craft på bredden inom hantverksområdet. Tidningen lyfte fram att hantverk ofta rör sig om
kunskapsintensiva yrken som kräver lång utbildning och att de kräver både praktiskt kunnande
och avancerad tankeverksamhet.
Stor vikt lades vid att för målgruppen hitta ”rätt” bildspråk och tilltal.
Produktionen och det redaktionella innehållet i tidningen utgick från ett antal värdeord och
egenskaper som är gemensamma för de flesta hantverksyrken. Värdeorden präglade såväl innehåll
och upplägg som val av bilder och intervjuobjekt.
Kreativitet
Att skapa något med händerna och samtidigt få möjlighet att använda sin fantasi och idérikedom.
Frihet
Stor frihet att lägga upp sitt arbete som det passar en bäst. En uppgift ska lösas men hur du gör det
är upp till dig.
Stark yrkesidentitet
Ett engagemang och ett intresse som sträcker sig utanför jobbet. Hantverk är en hel livsstil. En
båtbyggare har säkert en egen båt och frisören testar roliga frisyrer på kompisarna.
Livskvalitet
Till skillnad från en kontorsråtta innebär praktiska yrken en flexibilitet och rörlighet som både
kropp och själ mår bra av.
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Helhetsperspektiv
Ett praktiskt yrke innebär ofta ett skapande från ax till limpa. Resultatet är konkret, något man kan
ta på och stolt visa upp.
INNEHÅLL

Inspirerande artiklar om unga människor som hittat ”sin grej” i ett hantverksyrke – hovslagartjejen
Carolina som visar på mod och styrka när bångstyriga hästar ska få nya skor, konditorn Martin som
förverkligade drömmen om en egen chokladfabrik och plåtslagaren Bernhard som lägger tak högt
uppe bland molnen. Läsaren har också kunnat följa arbetet på en billackeringsfirma och läsa om
den framgångsrika modedesignern Marina Kereklidou som gjort kläder till Britney Spears.
Reportagen varvades med matnyttig information om utbildningsvägar och karriärmöjligheter.
Varje tidning innehöll dessutom en förteckning över hantverksutbildningar i Stockholms län.
DISTRIBUTION:

Craft har årligen distribuerats i mellan 15.000-20.000 exemplar till de som går i nionde klass i
Stockholms län. Tidningen har också funnits på olika utbildningsmässor, skickats till studie- och
yrkesvägledare på Stockholms högstadieskolor och delats ut till besökarna på Stockholms
Hantverksdagar.
Craft nr 3 2001 var en programtidning för Stockholms Hantverksdagar på 12 sidor och
distribuerades med tidningen Metro som har en upplaga på 665.000 exemplar.
RESPONS

Tidningen har under åren väckt stor uppskattning hos både elever och studie- och
yrkesvägledare, och många skolor har kontaktat Stockholms Hantverksförening med
önskemål om fler exemplar. Omdömen vad gäller både tidningens innehåll, form och tilltal
har varit genomgående positiva.
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BILAGA 11

– SPRIDNING AV INFORMATIONSMATERIAL
INOM PROJEKTET HANDKRAFT har

tagits fram en stor mängd informationsmaterial i from av
broschyrer, foldrar, böcker och skärmar. Stor vikt har lagts inte enbart på produktionen av
kvalitativa produkter utan också vid en effektiv och väl avvägd distribution och spridning. I denna
bilaga beskrivs de distributions- och spridningskanaler som används för varje framtagen produkt.
1. BOK: STARTA OCH DRIV MODERN LÄRLINGSUTBILDNING
Handbok med utbildningsmodell, handledning och inspiration för de som vill driva en modern
lärlingsutbildning, 114 sidor.
Upplaga:
1000 exemplar
Utskick och spridning:
Distribuerades under april och maj 2002 i 600 ex. till utbildningsarrangörer, hantverksföreningar,
branschorganisationer, kommuner och landsting, samt övriga som är intresserade av att starta och
driva hantverksutbildning. Boken har även skickats ut till politiker. Stockholms Hantverksförening
gör dessutom löpande utskick av boken till olika beställare, och boken finns att ladda ner som PDF
på webbsidan hantverksthlm.com. I mars 2003 återstod omkring 40 ex.
2. BOK: ANTOLOGI – VEM VÄVER KEJSARENS NYA KLÄDER?
Vem väver kejsarens nya kläder? är en antologi som samlar texter från forskare och intervjuer med
hantverkare kring ämnen så som lärlingsutbildning, hantverk och konsten att lära ut praktiska
yrken i verkligheten.
Upplaga
1000 exemplar
Utskick och spridning
Boken skickades ut i ca 600 exemplar till alla landets högskole/universitets bibliotek, samt till alla
högskolor och universitet med en institution inom pedagogik eller lärande. Antologin har vidare
spridits genom efterfrågan och vid projektets slut återstod endast ett mindre antal böcker.
3. BOK: HANDLEDARENS BOK
Handledarens bok riktar sig direkt till hantverkare som utbildar en lärling och är ett mycket
konkret och informativt studiematerial i lärlingsutbildningens speciella pedagogik. Boken är tänkt
att fungera som stöd i olika utbildningssituationer och utgöra grunden för en skräddarsydd
pedagogikutbildning för hantverkare.
Upplaga
1000 exemplar
Utskick och spridning
Boken utkom kort tid innan projektet avslutades och spreds aldrig i någon större omfattning. I
första hand kommer den att delas ut till handledare i hantverksakademin.
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4. TIDNING: CRAFT
Tidning om hantverk för unga människor, 28 sidor.
Upplaga:
20.000 exemplar
Utskick och spridning:
Skickades under vecka 50 2003 hem till samtliga 15-åringar, niondeklassare, i StorStockholmsområdet (postnummerområden 10-19). Distribution gjordes tillsammans med
Tidningen Yrkeslandslaget. Exemplar av tidningen fanns även att hämta under Stockholms
Hantverksdagar på Djurgården den 4-8 januari vid Handkrafts informationsmonter på Nordiska
Museet och har delats ut vid olika utbildningsmässor. Tidningen går även att ladda ner som PDF på
webbsidan hantverksthlm.com.
Tidningen skickades också till skolorna i Stockholms län via två olika tillfällen, först till Studie- och
yrkesvägledarna tillsammans med ett brev med information om hemsida mm, och sedan även i ett
brev med ett 10 tal tidningar till varje skola.
5. RAPPORT : NYA MÖJLIGHETER MED EN MODERN LÄRLINGSUTBILDNING
En rapport om modellen för modern lärlingsutbildning, 32 sidor. Rapporten beskriver ingående
situationen för det praktiska yrkeskunnandet i landet och visar på hur denna situation kan
förändras till det bättre. Information om rapporten har bland annat spridits genom en pressrelease.
Upplaga:
700 exemplar
Utskick och spridning:
Skickades under december 2002 ut till hantverksförningar, myndigheter och organisationer.
Stockholms Hantverksförening gör dessutom löpande utskick av rapporten till olika beställare.
6. FOLDER: HANDKRAFT – ETT EU-PROJEKT
Vikfolder om EU-projektet Handkraft, 8 sidor. Foldern togs fram i en svensk och en engelsk
version.
Upplaga:
1000 exemplar på svenska
500 exemplar på engelska
Utskick och spridning:
Foldern skickades under perioden januari till mars 2003 ut till såväl svenska som internationella
hantverksföreningar, myndigheter och organisationer. Den engelska versionen har framförallt
skickats till europeiska länder, men även till länder som Canada och Australien. Foldern finns även
att ladda ner som PDF på webbsidan hantverksthlm.com.
7. BROSCHYR: MODERN LÄRLINGSUTBILDNING I HANTVERK
Informationsbroschyr som togs fram inför start av lärlingsutbildning på S:t Görans Gymnasium.
Omfånget var 8 sidor och målgruppen elever i årskurs nio.
Upplaga:
8 000 exemplar
Utskick och spridning:
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Broschyren skickades ut den 15 maj 2001 till länets högstadieskolor i samband med ändringsvalet
till gymnasiet.
6. BROSCHYR: MODERN LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA
4 sidig informationsbroschyr till personer som vill veta mer om vad utbildningen i
Hantverksakademin syftar till både för handledare och elev.
Upplaga:
2000 exemplar
Utskick och spridning:
Spridningen främst genom förfrågan per telefon samt i alla situationer då projektet är ute och
representerar på tillexempel mässor och konferenser.
8. FLYER FÖR WEBBSIDAN
Till elever i 89 som vill söka hantverksutbildning på gymnasiet
Upplaga
10 000 ex.
Utskick och spridning:
9. INFORMATIONSSKÄRMAR/VEPOR
Arbetsgruppen har tagit fram ett antal text- och bildskärmar för att kunna kommunicera projektets
djupare budskap till allmänheten. Skärmarna beskriver hantverkets situation, Hantverksakademin
och modellen för modern lärlingsutbildning. Skärmarna fungerar antingen för sig själva eller
tillsammans, beroende på utrymme.
Antal:
7 st, varav två med enbart text, tre med enbart bilder och två med text och bild.
Exponering:
Skärmarna har exponerats vid varje demonstration av projektet/utbildningsmodellen, såsom
möten, seminarier, hantverksevenemang och utbildningsmässor. Under Stockholms
Hantverksdagar på Djurgården den 4-8 januari 2003 exponerades skärmarna vid Handkrafts
informationsmonter på Nordiska Museet.
10. FOLDER: VAD ÄR HANTVERK – FÖRTECKNING ÖVER 305 YRKEN
Folder med en förteckning över vilka hantverksyrken som finns, 12 sidor. Yrken presenteras efter
kategori och i alfabetisk ordning.
Upplaga:
1.000 exemplar
Utskick och spridning:
Foldern togs fram till Stockholms Hantverksdagar på Djurgården den 4-8 januari 2003 och fanns att
hämta vid Handkrafts informationsmonter på Nordiska Museet. Stockholms Hantverksförening gör
dessutom löpande utskick av foldern till olika beställare.
11. WEBBSIDA: HANTVERKSTHLM .COM
Webbsida för unga människor med yrkesbeskrivningar för ett hundratal hantverksyrken,
utbildningar, jobbtest, reportage och så vidare.
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Besökare och spridning:
Statistik visar att antal unika besökare per dag på webbsidan under perioden april 2002 till
november 2002 ligger på i genomsnitt 50 till 100. I december märks dock en ökad tillströmning till
webbsidan som en följd av att webbadressen exponerades i tidningen Craft, som i början av
månaden skickades hem till samtliga Stor-Stockholms 15-åringar.
Under Stockholms Hantverksdagar 4-8 januari 2003 (för mer info se nedan) ökade antal besökare
kraftigt, som en följd av att webbadressen exponerades i all annonsering för evenemanget. Under
perioden var antal unika besökare per dag 250 till 350. Statistik visar glädjande nog att den ökade
tillströmningen till webbsidan håller i sig – under perioden februari 2003 till april 2003 ligger antal
unika besökare per dag mellan 80 till 120.
Januari 2003 (peak-månad):
3.575 unika besökare, 5.462 besök*
* ”besök” visar att vissa personer besökte sidan fler än en gång
12. TRYCKSAKER: STOCKHOLMS HANTVERKSDAGAR PÅ DJURGÅRDEN 2003
Inför Stockholms Hantverksdagar på Djurgården, 4-8 januari 2003, togs ett antal trycksaker fram
för att informera om evenemanget:
Affisch
Affischering om Hantverksdagarna syntes under veckorna 49-50, samt 52-1, på kulturstolpar runt
om i Stockholm. Samma affischer exponerades i de deltagande museernas entréer under hela
evenemanget.
Upplaga:
550 exemplar
Utskick och spridning:
Affischer syntes på kulturstolparna runt om i Stockholm. De distribuerades också till de deltagande
museerna på Djurgården, och exponerades på Djurgården under hela evenemanget.
Affisch till busslångsidor
Affisch på citybussarnas långsidor i Stockholms centrum under vecka 1.
Upplaga:
140 exemplar
Spridning:
Affischerna syntes på 140 citybussar under vecka 1.
Programblad
Programblad som informerade om programmet för hantverksdagarna, 4 sidor.
Upplaga:
10 000 ex.
Spridning:
Programbladen fanns under hela evenemanget att hämta hos deltagande museer, men också i
Gallerian Mediacenter på Hamngatan i Stockholm. Programbladen spreds även via utskick till SYV
på samtliga högstadieskolor i Stockholms län.
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Hantverkspasset
Gemensamt inträdeskort till hantverksdagarna.
Upplaga:
5000 exemplar
Spridning:
Hantverkspasset såldes under hela evenemanget i Gallerian Mediacenter på Hamngatan och i
museernas entréer. Kort spreds även som julklappar och give-aways.
13. SLUTBROSCHYR
För att på ett lättillgängligt och kortfattat sätt kunna sprida projektets erfarenheter för en bred
publik togs en sammanfattande broschyr fram till projektets slut.
Upplaga:
500 exemplar
Spridning:
Broschyren är ett lättläst samandrag av projektet Handkraft som är tänkt att användas som
presentation av projektet vid möten och konferenser efter projektets slut.

87

BILAGA 12

– STOCKHOLMS HANTVERKSDAGAR
största utåtriktade
evenemang för beslutsfattare, allmänhet och media. Evenemanget, som återkommit under
projektets tre år, har förlagts till årsskiftet och skett i nära samarbete med
kulturinstitutionerna på södra Djurgården. Att evenemanget placerades på Djurgården var
strategiskt ur flera perspektiv. Djurgården är ett favoritpromenadstråk för alla
stockholmare. Efter julhelgen fylls Djurgården av julfirare som längtar efter motion och
frisk luft. Även ur ett internationellt perspektiv är Djurgården ett av Stockholms mest
kulturtäta områden vad gäller museer och nöjesetablissemang som Gröna Lund. Folkkära
och välbesökta museer lockar varje år stora mängder besökare.
STOCKHOLMS HANTVERKSDAGAR HAR VARIT PROJEKTET HANDKRAFTS

Den grundläggande idén med hantverksdagarna var att utgå från varje institutions planerade
utställningar och förstärka dem med aktiviteter av utomstående hantverkare i levande verkstäder,
utställningar och pröva-på-verksamhet.
ALLMÄN BESKRIVNING

Syfte

Syftet med dagarna var att:
–
–
–
–
–
–

Höja status och intresse för hantverksyrken och hantverksutbildningar
Lyfta fram det akuta behovet av strukturella förändringar när det gäller hantverksutbildningar
Visualisera EU-projektet Handkraft och Hantverksakademin
Marknadsföra kulturinstitutioner på södra Djurgården
Öka antalet besökare till museerna
Locka turister till Stockholm

Strategi

De strategiska prioriteringarna som krävts för genomförandet kan sammanfattas enligt
följande:
− Upplägget ska bygga på kulturinstitutionernas befintliga verksamheter med vissa
kompletteringar.
− Museernas naturliga koppling till hantverk förstärks med hantverkare på plats i
levande verkstäder.
− Gemensam marknadsföring för alla aktiviteter inom ramarna för Stockholms
Hantverksdagar.
− En liten projektorganisation svarar för genomförandet.
Målgrupp

− Allmänheten
− Massmedia
− Skolklasser och syokonsulenter
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− Beslutsfattare
FÖRSTA ÅRET

Första årets Hantverksdagar ägde rum mellan den 27 december 2001 och den 6 januari
2002.

Medverkande

Följande kulturinstitutioner medverkade: Aquaria Vattenmuseum, Biologiska Museet,
Handarbetets Vänner, Junibacken, Liljevalchs, Nordiska museet, Prins Eugens
Waldemarsudde, Sjöhistoriska museet, Skansen, Vasamuseet, Wasahallen, Tekniska
Museet, Telemuseum, Etnografiska museet, Museifartygen. Dessutom medverkade 12
skolor, 17 företag och branschorganisationer samt 11 hantverkare i öppna verkstäder.
Metro var huvudsponsor. Projektet fick även ekonomiskt stöd från
Utbildningsförvaltningen och Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI. Kungliga
Djurgårdens Förvaltning, KDF, upplät marken kostnadsfritt åt projektet.

Marknadsföring

Beslut fattades om att profilera hantverksdagarna på ett ungdomligt sätt med hjälp av
profilbilder tagna av fotograf Eric Broms. Det framtagna materialet höll en enhetlig grafisk
profil. Tre affischmotiv togs fram som representerade tre olika hantverksyrken; konditor,
tapetserare och skräddare. Affischerna satt på 800 av Stockholms kulturstolpar och
serietavlor veckorna 48 – 1.
En programtidning togs fram som presenterade alla aktiviteter som ingick i Stockholms
Hantverksdagar på Djurgården. Programtidningen gick som bilaga i Metro (når 665 000
läsare) den 20 december och i tidningen Yrkeslandslaget som distribueras till samliga
niondeklassare i Stockholms län den 6 december.
För att locka och möjliggöra för besökaren att besöka fler än ett museum under
Hantverksdagarna togs ett rabattkort fram. Det ideala hade varit att ta fram en gemensam
entrébiljett till hela evenemanget, men budgeten och de administrativa svårigheter som
skulle komma ur detta satte stopp för en sådan biljett. I stället erbjöd de olika museerna
olika rabattsatser på sitt ordinarie entrépris och i vissa fall även en vara till specialpris.
Rabattkortet erhölls mot uppvisande av Club Metrokort eller kostnadsfritt tecknande av
Club Metro-medlemskap.
4 helsidesannonser samt 8 mindre annonser infördes i Metro.

Webben

Till projektets hemsida, www.hantverksthlm.com, kopplades en kampanjsajt som helt
tillägnades Stockholms Hantverksdagar på Djurgården. På hemsidan kunde man läsa om
evenemanget, alla olika utställningar och titta på programmet dag för dag. Där fanns också
89

länkar till alla medverkande och tillgång till pressmeddelandet. Samtliga medverkande
institutioner ombads att ha en länk till kampanjsajten samt att omnämna evenemanget och
sina aktiviteter på sina respektive hemsidor. Statistiken (se bilaga 13) visar en markant
ökning på www.hantverksthlm.com före och under hantverksdagarna och har resulterat i
en ökning av snittet besökare på sidan även efter hantverksdagarnas slut.

Invigning/presskonferens

Invigningen ägde rum på Nordiska museet den 18 december. Kulturminister Marita
Ulvskog invigningstalade. Stockholms Hantverksförenings VD Lars Österlind talade om
Handkraft och dess syften. Programmet presenterades av programansvarige Jessica
Gustafsson och en försmak av några av Hantverksdagarnas levande verkstäder visades där
besökarna hade möjlighet att se skomakare, florister och rammakare/förgyllare i aktion. Det
bjöds på handtillverkad choklad från Chokladfabriken. Invigningen fungerade också som
presskonferens där pressen hade tillgång till mappar med information om evenemanget,
pressbild och programtidningen.

Utvärdering

Antal besökare
Antal artiklar:
Antal annonser:
Antal radiomedverkan:
Stockholm
Antal webbmedverkan:

70 000
239
67 (annonser som ej belastat projektbudgeten)
2 plus 8 x 2 d v s 16 program efteråt i Radio
3

Till samtliga kontaktpersoner som har varit i direkt samarbete med projektledningsgruppen gick en
utvärderingsenkät ut. Utvärderingsresultatet bygger på de 24 blanketter som lämnades in av de
medverkande.

2/3 av museerna noterade en ökning av besöksantalet. Bland de allra flesta som kunde
tänka sig att delta nästa år fanns det många tankar, idéer och förslag till nya
utställningar/aktiviteter och förbättringar. Programmet blev lyckat och undersökningen
visar att aktiviteterna/utställningarna var bra eller mycket bra. Besökarnas intresse var
stort, flera besökare visade intresse för att utbilda sig och begärde ansökningshandlingar.
Uppställningen från skolor och hantverkare var över förväntan.
Evenemanget hade så pass många medverkande att projektledningen inte riktigt hade
kapacitet att lägga ner lika mycket tid på samtliga institutioner, utan i stället koncentrerade
sig på vissa. Det visade sig vara svårt att få ett helhetskoncept tydligt för hela
evenemangsområdet, eftersom museerna ligger utspridda över ett stort geografiskt område.
Norra och Södra Djurgården var smyckade med vimplar i samma färg som resten av
marknadsföringsmaterialet. Dessutom fanns 5 vepor runt träden efter Djurgårdsbron och
en väggvepa på Nordiska Museet. Det hade dock behövts ytterligare utsmyckning för att få
det hela att hänga ihop. Den planerade ljussättningen uteblev, på grund av att ljussättaren
blev sjuk.
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I enkäten framgår kritik av marknadsföringens utformning på grund av att de
medverkande inte tyckte att den var anpassad för museernas traditionella besökare
(pensionärer och barnfamiljer) Syftet med marknadsföringskampanjen var dels att locka
fler besökare till Hantverksdagarna, men också att synliggöra hantverk för nya målgrupper
och framförallt ungdomar. Det är dock en intressant och viktig reflektion att de
medverkande inte kände att de kunde identifiera sig med marknadsföringsmaterialet.
Samtidigt kan man ifrågasätta om de medverkande verkligen är samma personer som
målgruppen.
Flera debattinlägg som behandlade situationen för hantverksbranschen, skrivna av
projektgruppen, blev införda under perioden. Evenemanget synliggjordes över
förväntningarna i press och media, speciellt i landsortspress. Både Radio Stockholm och
DN På stan bevakade evenemanget.
Evenemangets informationscentrum fanns beläget vid Djurgårdsbron i tre tält som Metro
bidrog med. Hela yttre kortsidan upptogs av Metros logga. Varje dag hade
Hantverksföreningen 1-3 informatörer och Tullbergs 2-3 informatörer i tältet. Tältet
bemannades i 10 dagar 7 timmar om dagen. Vid bytestillfällen fanns oftast fler personer på
plats. Crika 3.500 rabattkort delades ut. Informationstältet visade sig till viss del vara
felplacerat, vilket bidrog till att man missade många av Djurgårdens besökare. Varje dag
fanns ca 1.000 besökare på Nordiska museet och likaså över 1.000 besökare på Vasa. Man
bestämde sig därför för att överväga att ha information om projektet på någon institution
istället för i ett fristående informationscentrum.
Följande förslag till förbättringar framkom efter första årets utvärdering:

− En gemensam inträdesbiljett/dagbiljett skulle vara mer attraktivt för besökaren än årets
rabattkort. Museernas intäkter kan förslagsvis lösas med uträknad procentsats.
− Ett informationscentrum kan ur många synvinklar vara bra, men det bör förstärkas
med information om projektet på de mest välbesökta museerna, eftersom många
besökare inte passerar Djurgårdsbron vintertid.
− Tiden bör halveras till 5 dagar, och platsen centreras till endast några
kulturinstitutioner för att centrera evenemanget.
− Profilen bör bättre överensstämma med målgruppen
− Bättre rutiner bör tas fram i god tid vad gäller planering/samarbete.
− Inbjudningsbrev till invigningen bör kompletteras med personligt ställda brev till
museicheferna, för att på så sätt få större uppslutning.
− Museerna bör engageras så att de lägger ut mer information om hantverksdagarna på
sina hemsidor.
− Man bör engagera fler ungdomar som utövar hantverk i öppna verkstäder.
ANDRA ÅRET

Andra årets Hantverksdagar ägde rum mellan den 4 och 8 januari 2003, evenemangstidens längd
var därmed kortare än under det första året.
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Medverkande

Medverkande kulturinstitutioner var: Handarbetets Vänner, Junibacken, Museifartygen,
Nordiska museet, Prins Eugens Waldemarsudde, Skansen och Skansen Byggandsvård i
Skånska gruvan, och Vasamuseet. Ett antal hantverksskolor, branschorganisationer och
hantverkare deltog aktivt under dagarna.
Projektet fick år 2003 ekonomiskt stöd från Utbildningsförvaltningen och Kungliga
Djurgårdens Intressenter, KDI, som även var en aktiv deltagare i arbetet med
marknadsföringen. Kungliga Djurgårdens Förvaltning, KDF, upplät kostnadsfritt marken åt
projektet. Metro var projektets mediapartner och bidrog med helsides- och pluggannonser.
Program
År 2003 arrangerades levande verkstäder av bland andra skomakare, tapetserare, konststoppare,
stenhuggare, stuckatörer, båtbyggare och florister. Bland utställningar som ingick i programmet
kan nämnas Slöjdjul med tema näver och Möblerade rum på Nordiska, samt Mulle Meck på
Junibacken. Exempel på andra aktivitet som arrangerades är en modevisning av S:t Görans
skrädderielever på Nordiska och utbildningsseminarier för högstadieelever i årskurs 8 och 9 på
Skansen Byggnadsvård i Skånska gruvan.
Inför evenemanget skickades anmälningsblanketter ut till skolorna för inbokning av studiebesök
och besök på utbildningsseminarier under Hantverksdagarna. Hantverksföreningen gick även tidigt
ut till skolorna med informationsbrev via Skolförvaltningen.
Marknadsföring
Hantverksdagarna marknadsfördes under vecka 49-52 på kulturstolpar och serietavlor. Dessa
affischer fanns också på de medverkande museerna under evenemanget. Dagarna marknadsfördes
även på busslångsidor i Stockholms innerstad under vecka 1. Annonsering gjordes i tidningen
Metro enligt mediapartneravtalet. De deltagande museerna marknadsförde även hantverksdagarna i
sin egen annonsering i olika tidningar. En kampanjsajt i anslutning till www.hantverksthlm.com
upprättades inför evenemanget där man kunde läsa om programmet dag för dag, utställningarna
med mera.
Ett gemensamt inträdeskort togs fram som såldes i entrén till de deltagande museerna och i
Gallerian Mediacenter i Gallerian, Hamngatan. Kortet såldes för 50 kronor i Gallerian Mediacenter
och för 100 kronor i museientréerna, och gällde på samtliga deltagande museer under hela
evenemanget.
Inför evenemanget smyckades uterummet på Djurgården med vepor och vimplar utanför alla
medverkande institutioner samt längs Djurgårdsvägen. Detta för att knyta ihop det över Djurgården
utspridda evenemanget.

Uppvaktning av press gjordes i form av att pressreleaser och två färdiga artiklar om
hantverkets situation skickades ut. Två veckors intensiv pressbearbetning gjordes via
telefon, fax och mail, och ett bildarkiv gjordes tillgängligt för journalister.
Ett stort antal Stockholmare kunde nås genom annonsering i Metro, evenemangets
mediapartner, med en stockholmsupplaga på 716 000. Fyra helsidor och fyra mindre
annonser för evenemanget infördes i Metro enligt mediapartneravtalet, men eftersom Club
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Metro fick 2000 hantverkspass (det gemensamma inträdeskortet) att sälja eller ge bort,
infördes även fem annonser för Club Metro som marknadsförde evenemanget.
Utöver annonseringen som ingick i mediapartneravtalet marknadsförde 58 mindre
annonser ur museernas egna annonsering evenemanget i DN, SvD, Expressen, Aftonbladet
och Metro.
Webben

En kampanjsajt upprättades i anslutning till www.hantverksthlm.com. Här presenterades
programmet dag för dag tillsammans med annan information om evenemanget.
Hantverksdagarna fanns också omnämnda på ett antal webbsidor. Även här blev resultatet
bättre än året innan. Följande webbsidor hade någon typ av information om evenemanget:
– www.utbildning.se – länkar till programsajt
– www.kultur.nu – pressrelease och pressbilder.
– www.stockholmtown.com – programmet, reklam för isbaren som ”Icebar – coolast i
stan”, information om Handkraftprojektet, hantverkspasset, om programmen,
utställningarna, seminarierna, men också om varför hantverksdagarna arrangeras.
– Samtliga deltagande kulturinstitutioner hade information om sin del av programmet på
sina respektive hemsidor samt länkade till kampanjsajten på www.hantverkssthlm.com.
Utvärdering

Hantverksdagarna fick totalt 26 263 besökare, utan Vasamuseets besökssiffror inräknade.
Gissningsvis hade evenemanget totalt cirka 30 000 besökare år 2003. Detta är en minskning
från året innan, vilket beror på att evenemanget då omfattade tio dagar och 15 museer och
2003 endast fem dagar och sju museer (2002 hade evenemanget ca 70 000 besökare).
Evenemanget fick överlag mycket bra betyg i utvärderingen. Helhetsintrycket av
evenemanget fick 8,6 i medelbetyg av 10 möjliga. Planeringen inför hantverksdagarna
upplevdes som enkel och smidig med snabb kommunikation.
Hantverksdagarna år 2003 blev betydligt mer uppmärksammat i press än året innan. Bland
annat sändes flera TV-inslag. (Hantverksdagarna 01/02 syntes inte alls i TV.) 159 små
informationstexter om olika aktiviteter och programpunkter på Hantverksdagarna infördes
i tidningarnas aktivitetsspalter typ ”På Stan”. 13 artiklar skrevs om evenemanget i DN,
SvD, Metro, Aftonbladet, Expressen, Stockholm City, Hemslöjden, Hantverket,
Tapetserartidningen, Yrkesläraren och Mitt i Östermalm. Tre kortartiklar eller större bild
med bildtext publicerades i Metro och Stockholm City. Cirka 13 artiklar om hantverkets
situation infördes i samband med evenemanget i olika tidningar runt om i landet. Radios
P4 Radio Stockholm sände vid tre tillfällen olika typer av inslag om hantverksdagarna.
TV:s ABC-Nytt sände ett reportage från Skånska gruvan, Rapport gjorde en intervju med
Lars Österlind om hantverkets situation och reportage om hantverk, TV4 Nyhetsmorgon
sände två inslag från Nordiska museet där elever från Carl Malmsten CTD och S:t Görans
florister intervjuades och Utbildningsradion gjorde två skolreportage.
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Marknadsföringen av evenemanget fick medelbetyg 8,4. Evenemanget syntes bättre än
förra året, mycket tack vare annonserna på busslångsidorna och den goda uppmärksamhet
det fick i press. Synpunkter som framkom var att marknadsföringskampanjen inte nådde
fram till dem som INTE åker med kollektivtrafiken. Vimplarna som smyckar uterummet
fick kritik.
Ett gemensamt inträdeskort var en nyhet för 2003 års hantverksdagar. Hantverkspasset
fick positiv respons och alla var intresserade av att ordna ett gemensamt inträde även året
efter, på villkor att passet säljer bättre.
Alla kulturinstitutioner som deltog i Hantverksdagarna år 2003 kunde tänka sig att delta
även nästa år.
Följande förslag till förbättringar framkom efter andra årets utvärdering:

-

Effekten av utskicket till skolorna om utbildningsseminarium på Skånska gruvan var
marginell. Elevrepresentationen var i det närmaste obefintlig. För att nå största effekt
bör målgruppen för ett utbildningsseminarium därför i stället vara SYO-konsulenter
och lärare som därefter lokalt kan marknadsföra hantverksutbildningar.

-

Uterummet visade sig fortfarande vara en svag länk i evenemanget. Den blå färgen på
vimplar och banderoll var svår att förknippa med affischens gulbruna ton. En större
satsning på utformningen av uterummet föreslogs för att knyta ihop evenemanget.

-

Arbetsgruppen ville verka för fler hantverkare på Nordiska och gärna fler verksamheter
av ”prova på karaktär” och samtidigt satsa mer resurser i rekryteringen av hantverkare
och branscher.

-

Erfarenheter från detta år ger för handen att det är nödvändigt att hantverkarna på
Nordiska slutar på en gemensam tid och verkligen finns på plats under de tider som
står i programmet. Dessutom bör dagarna sluta en timme före museets stängningstid
eftersom det tar för lång tid för hantverkarna att plocka ihop för dagen.

-

Det är viktigt att Hantverkspasset marknadsförs aktivt av museerna för att
försäljningen skall bli tillfredsställande.

-

Kampanjsajten på hemsidan bör aktiveras tidigare.

-

Noggrannheten vad gäller programpunkter i materialet måste bli större.

TREDJE ÅRET

Tredje årets Hantverksdagar ägde rum mellan den 3 och 6 januari 2004, med en separat
utbildningsdag den 8 januari. Totalt ägde evenemanget rum under fem dagar precis som året
innan, men endast med fyra publika dagar.
Medverkande

Samma kulturinstitutioner som medverkade 2003 deltog även 2004, det vill säga
Handarbetets Vänner, Junibacken, Museifartygen, Nordiska museet, Prins Eugens
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Waldemarsudde, Skansen och Skansen Byggandsvård i Skånska gruvan, och Vasamuseet.
Dessutom deltog ett antal hantverksskolor, branschorganisationer och hantverkare aktivt
under dagarna.
Projektet fick år 2004 ekonomiskt stöd från Kungliga Djurgårdens Intressenter, KDI, som
även var en aktiv deltagare i arbetet med marknadsföringen. Kungliga Djurgårdens
Förvaltning, KDF, upplät marken åt projektet kostnadsfritt. Metro var projektets
mediapartner och bidrog med helsides- och pluggannonser. Utbildningsförvaltningen, som
bidragit ekonomiskt de tidigare åren, kunde 2004 inte lämna något ekonomiskt på grund
av ett stort budgetunderskott. Istället bidrog de till projektet med gratis utskick till
högstadieskolor i Stockholms kommun.
Program
År 2004 arrangerades levande verkstäder med bland annat krukmakare, tatuerare,
dekorationsmålare, papperstillverkare, stuckatörer och florister. Bland utställningar som ingick i
programmet kan nämnas ”Hästen – tyglad, piskad och älskad” och ”Östersjöfajanser” på Nordiska.
Exempel på andra aktiviteter som arrangerades är ponnyridning och turer med häst och vagn på
Djurgården samt en modevisning på Nordiska.
Inför evenemanget skickades vid två tillfällen informationsbrev och anmälningsblanketter ut till
skolorna för inbokning av studiebesök och besök på utbildningsseminarier under
utbildningsdagen.

Marknadsföring
Hantverksdagarna marknadsfördes under vecka 50-52 på kulturstolpar och serietavlor. Dessa
affischer fanns också på de medverkande museerna under evenemanget. Dagarna marknadsfördes
även på busslångsidor i Stockholms innerstad under vecka 1. Annonsering gjordes i tidningen
Metro enligt mediapartneravtalet. De deltagande museerna marknadsförde även hantverksdagarna i
sin egen annonsering i olika tidningar. En kampanjsajt i anslutning till www.hantverksthlm.com
upprättades inför evenemanget där man kunde läsa om programmet dag för dag, utställningarna
med mera.
Ett gemensamt inträdeskort togs fram enligt samma princip som året innan. Även detta år såldes
det i entrén till de deltagande museerna och i Gallerian Mediacenter i Gallerian, Hamngatan. Kortet
såldes för 50 kronor i Gallerian Mediacenter och för 100 kronor i museientréerna, och gällde på
samtliga deltagande museer under hela evenemanget.
Utsmyckningen av uterummet på Djurgården ändrade karaktär detta år. Istället för vepor och
vimplar utanför alla medverkande institutioner gjordes vägvisare med hantverksdagarnas affisch
som placerades utanför de deltagande institutionerna och på andra strategiska platser som vid
Djurgårdsbron, färjeläget och på den öppna platsen utanför Biologiska museet. På dessa tre platser
placerades även stora affischer/skyltar (300x70 cm).

Uppvaktning av press gjordes i form av att pressreleaser skickades ut. Två veckors intensiv
pressbearbetning gjordes via telefon, fax och mail, och ett bildarkiv gjordes tillgängligt för
journalister.
Ett stort antal Stockholmare kunde nås genom annonsering i Metro, evenemangets
mediapartner, med 627 000 dagliga läsare i Stockholm. Fem helsidor, sex Club Metro95

annonser och ett antal mindre så kallade pluggannonser för evenemanget infördes i Metro
enligt mediapartneravtalet. För detta fick Metro 4000 hantverkspass (det gemensamma
inträdeskortet) att sälja eller ge bort. Detta var en ökning från året innan då evenemanget
fick fyra helsidor, fyra pluggannonser och fem Club Metro-annonser för 2000
hantverkspass.
Utöver annonseringen som ingick i mediapartneravtalet marknadsförde ett stort antal
mindre annonser ur museernas egna annonsering evenemanget i DN, SvD, Expressen,
Aftonbladet och Metro.
Webben

Även detta är upprättades en särskild kampanjsajt i anslutning till
www.hantverksthlm.com. På kampanjsajten presenterades programmet dag för dag,
utställare och annan information om evenemanget. Kampanjsajten aktiverades den första
december vilket var tidigare än året innan.
Hantverksdagarna fanns också omnämnda på ett antal andra webbsidor. Följande
webbsidor hade någon typ av information om evenemanget:
- www.kultur.nu – pressrelease och pressbilder
- www.stockholmtown.com – information om evenemanget och dess program
- Samtliga deltagande kulturinstitutioner hade information om sin del av programmet på
sina respektive hemsidor samt länkade till kampanjsajten på www.hantverkssthlm.com.
Utvärdering

En utvärdering skickades efter evenemangets slut till kontaktpersonerna vid de deltagande
kulturinstitutionerna. Evenemanget fick överlag goda betyg i utvärderingen även detta år.
Helhetsintrycket av evenemanget fick medelbetyg 7 av 10 möjliga, något lägre än
föregående år. Bland annat framkom att många hade saknat feed-back om de andra
anläggningarnas idéer och aktiviteter.
Marknadsföringen fick ett medelbetyg på 8 av 10 möjliga. Några synpunkter som framkom
var att utsmyckningen på Djurgården var en aning tunn och att Nordiskas aktiviteter fick
väl mycket plats i programbladet. Överlag var alla nöjda med de olika
marknadsföringsprodukterna.
Pressens bevakning av evenemanget fick ett medelbetyg på 7 av 10 möjliga. Bevakningen
var minst lika bra som föregående år med ett inslag i Aktuellt, ett i ABC, två intervjuer i P4
Radio Stockholm och ett antal artiklar i DN, Svenska Dagbladet och Metro. En synpunkt
som framkom var att branschtidningarna kunde ha skrivit betydligt mer om evenemanget.
Ett museum tyckte att aktiviteterna/utställningarna var ”mycket bra”, fyra museer tyckte att
de var ”bra” och två ”saknade uppfattning”. Anledningen till att man saknade uppfattning
var att man inte hunnit runt och se något under dagarna. Två museer uppgav att
tidperioden för evenemanget, 3-6+8 jan, var ”mycket bra”. Tre museer tyckte att perioden
var ”bra” och två att den var ”okej”.
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Mängden besökare var något som alla var mycket nöjda med (medelbetyg 9 av 10). Två
museer upplevde en markant ökning, tre upplevde en liten ökning och för två var
besöksantalet oförändrat eller färre. Totalt besöksantal var 2004 30.816, ungefär samma
besökssiffra som Hantverksdagarna 2003. 500 hantverkspass uppskattades ha köpts på
museerna.
Detta års samarbete med Metro (det vill säga att Metro i utbyte mot sex Club Metroannonser, fem helsidesannonser och ett antal pluggannonser fick 4.000 Hantverkspass)
uppfattades av två museer som ”mycket bra”, av fyra museer som ”bra” och av ett museum
som ”okej.” En synpunkt var att annonseringen började väl tidigt.
Sämst betyg i utvärderingen fick utbildningsdagen. Två museer upplevde att det fungerade
”okej” med studiebesök den 8 januari och två att det fungerade ”dåligt”. Alla museer som
hade öppet för studiebesök den 8 januari upplevde låga besökssiffror. Marknadsföringen
borde ha separerats bättre. Många besökare trodde att de kunde komma tillbaka på
Hantverkspasset och själva bli utbildade på kurser.
Som förslag på tidsperiod inför en eventuell fortsättning av Hantverksdagarna var det sex
museer som föreslog trettonhelgen, två som föreslog våren och ett museum som föreslog
september månad (några kryssade för flera alternativ). Fem museer skulle vara intresserade
av en fortsättning på Hantverksdagarna. Ett museum uppgav att de inte skulle vara
intresserade, och ett att de kanske skulle vara intresserade.
Som förändring inför en eventuell fortsättning ansåg de flesta att man skulle fokusera på
en målgrupp, och inte vända sig till både allmänheten och skolungdomar. Vissa tyckte att
man skulle fokusera på skolungdomar och andra tyckte att man istället skulle fokusera på
allmänheten.
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BILAGA 13
– WEBBSIDA: WWW.HANTVERKSTHLM.COM
HANTVERKSTHLM.COM ÄR EN WEBBSIDA

som tagits fram inom projektet Handkraft. Webbsidan
vänder sig till unga människor och innehåller yrkesbeskrivningar för ett hundratal hantverksyrken,
jobbtest, reportage och besöksforum. Webbsidan presenterar även hantverksutbildningar i
Stockholms län och nyckelutbildningar i övriga landet, samt fungerar som ett nätverk för
information och kommunikation mellan unga och etablerade hantverkare.

VIDAREUTVECKLING

Hantverksthlm.com har under projektets gång utvecklats till att bli en heltäckande webbsida om
hantverk för unga. År 2001 kompletterades sidan med nya funktioner. En funktion gör det möjligt
för besökaren att få information om utbildningsvägar i stockholmsområdet, kopplat till varje
yrkesbeskrivning. En annan funktion underlättar för administratören att själv lägga till och ta bort
information. En kampanjsajt för Stockholms Hantverksdagar på Djurgården togs fram och
kopplades till Hantverksthlm.com. På kampanjsajten presenteras program, aktiviteter och
pressinformation.
År 2002 byggdes webbsidan ut ytterligare. Bland annat tillkom en funktion som innebär att varje
yrkesbeskrivning kopplas till information om nyckelutbildningar utanför stockholmsområdet (för
mer info se nedan ”Rikstäckande Hantverksguide”). Det tillkom även en funktion för PDFnedladdning som kan användas för ansökningshandlingar, informationsmaterial och liknande.
År 2003 gjordes en kopia av hantverksthlm.com som därefter har omvandlats till en
informationssajt för Hantverksakademin – www.hantverksakademin.com. Hantverksakademin.com
ska rikta sig dels till de som redan går utbildningen, dels till de som är intresserade av att veta mer
för en eventuell ansökan. Tanken är att sajten ska leva vidare även efter det att projektet Handkraft
har avslutats i april 2004.
REGELBUNDEN UPPDATERING

Information om utbildningar, hantverksyrken och nyheter har uppdaterats kontinuerligt av
webbredaktör. Dessutom har nya reportage lagts upp, bilder och texter justerats och bytts ut.
BESÖKSSTATISTIK

Med hjälp av ett statistikverktyg som tillhandahållits av Gatecompany har vi under åren kunnat
studera hur många besökare som dagligen, månatligen och årligen har besökt webbsidan. Vi kan
konstatera att besökarantalet varit jämt, i genomsnitt ligger antal unika besök dagligen på mellan
50 till 100, med undantag för perioden december till januari då siffrorna utan undantag skjutit i
höjden. Den ökade tillströmningen till webbsidan under denna period är ett resultat av att
webbadressen exponerats i tidningen Craft och i all annonsering inför Stockholms Hantverksdagar
på Djurgården.
Exempel antal besök:
Januari 2003:
3.575 unika besökare, 5.462 besök*
* ”besök” visar att vissa personer besökte sidan fler än en gång
Januari 2004:
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3.965 unika besökare, 5.847 besök

RIKSTÄCKANDE HANTVERKSGUIDE

År 2002 genomfördes ett antal större strukturförändringar av Hantverksthlm.com. Då tillkom bland
annat en funktion för att presentera utbildningar som ligger utanför Stockholm – Rikstäckande
Hantverksguide. Syftet med den nya funktionen var främst att ”fånga upp” mindre hantverksyrken
som endast har ett fåtal utbildningsmöjligheter ute i landet, och därmed ge besökaren en bättre
service.
Tillvägagångssätt
Under år 2002 och 2003 har ett arbete pågått med att identifiera och administrera
nyckelutbildningar i övriga landet. Informationen har därefter kontinuerligt uppdaterats. För att
kunna identifiera utbildningar på samtliga nivåer (såsom högskola, folkhögskola, eftergymnasial
utbildning, YTH, KY) har kontakter tagits med utbildningsanordnare och branschorganisationer.
Information har hämtats från databaser som till exempel www.folkhogskola.nu, www.studera.nu,
www.yth.nu, www.friks.nu och www.ky.se.
Under hösten 2003 har vissa uppdateringar även gjorts på Hantverksakademin.com.
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BILAGA 14

– MEDIA OCH DEBATT
information om projektets deltagande i mediedebatten, både
direkt i form av debattartiklar och intervjuer och indirekt genom att andra skrivit i vårat
intresse. Projektets mediala genomslag har varit mycket stort och debatten som förts har
gett resultat i form av mer aktiva politiska åtgärder och uttalande för hantverkets sak.
Slutsatserna är att medvetenheten hos myndigheter och allmänhet har ökat rejält vad gäller
hantverkets situation, ett direkt resultat av detta är bland annat den utredning om vuxnas
verkliga kompetens som tillsatts av Lena Hallengren och i den valideringsutredning som
nu är ute på remiss finns tankar och erfarenheter från projektet Handkraft återgivna.
DEN HÄR BILAGAN SAMLAR

FÖRSTA PROJEKTÅRETS MEDIADELTAGANDE:

Debattartiklar– I december 2001 skrevs tre debattartiklar som på olika sätt tog upp
projektets budskap om behov av strukturförändringar mm. Artiklarna sändes till olika
tidningar och pressbyråer. Två av artiklarna publicerades, den ena vid sju tillfällen, och den
andra vid 12 tillfällen i bland annat Norrköpings tidningar, Ljus-dalsposten, Gotlands
Allehanda, Hudiksvalls tidning, Folket, DN, Vimmerby tid-ning med flera. Genom Svenska
Nyhetsbyrån publicerades artiklarna i ytterligare cirka 10 tidningar. Debattartiklarna finns
bifogade i bilaga 10.
PR Kampanj i samband med Stockholms Hantverksdagar– Inför Stockholms Hantverksdagar gjordes en PR kampanj. En pressrelease som beskrev evenemanget men som
också tog upp projektet Handkrafts syften och frågeställningar skicka-des ut till
Stockholmsmedia samt viss landsortspress. En pressrelease arrangera-des på Nordiska
museet, där bland andra Kulturminister Marita Ulvskog talade. Pressbearbetningen
genererade ett antal pressklipp i till exempel Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och
Metro. Sammantaget finns 242 pressklipp från evene-manget.
Radio– Jessica Gustafsson, programansvarig för evenemanget intervjuades i radio P4. Radio
Stockholm gjorde ett reportage om Hantverksdagarnas program samt intervjuade ett antal
hantverkare.
ANDRA ÅRETS MEDIADELTAGANDE

Nu följer en sammanställning av pressklipp om projektet som har gjorts under projektets
andra verksamhets år. Inledningsvis sammanställs alla pressaktiviteter som ägde rum i
samband med Stockholms Hantverksdagar på Djurgården, därefter listas all övrig press om
hantverkets situation.
1. Resultat press och debatt i samband med stockholms hantverksdagar på djurgården
Nöjesguider
159 stycken små informationstexter om olika aktiviteter och programpunkter under
Hantverksdagarna infördes i de flesta Stockholmsbaserade tidningar, typ ”DN på Stan”.
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Artiklar om Hantverksdagarna
Följande artiklar skrevs före och under evenemanget:
– DN 3/1: En artikel på sammanlagt två hela sidor publicerades under rubriken ”Yrkesfest.
Det behövs fler flinka yrkesmänniskor i Sverige. På hantverksdagarna kan du hitta ett
nytt yrke”. 52 puffar enbart denna dag.
– DN 5/1: ”Välmatat år väntar på Museerna”, med stor bild från hantverk på Junibacken.
– SvD 5/1: ”Brist på hantverkare när de gamla slutar”.
– Metro 4/1: Helsidesartikel i SL Direkt. Artikel 3/1 under rubriken ”Öppna ögonen för
hantverk”
– Aftonbladet 4/1: ”Lär dig snickra, sy, baka och tapetsera”.
– Expressen 3/1: Guiden Stockholm hade under ”veckans utställningar” fyra puffar om
olika utställningar som var med i programmet för Hantverksdagarna.
- Hemslöjden nr 02/06: 20 helsidor om näver – som var temat på Slöjdjul på Nordiska
Museet
- Hemslöjden: 5 helsidor om ”skånsk slöjd” som temat på HV-utställning i Galleriet
- Hantverket 3/02 (nr 1/04): kommer
- Tapetserartidningen nr 1 2003: ”Hantverksdagar i Stockholm. Ett bra tillfälle för oss att
förmedla hantverkskänslan”.
– Yrkesläraren: (kommer)
- Mitt i Östermalm 4/1: ”Isbrytaren Sankt Eriks eka byggs på nytt”.
- Karlshamns Allehanda 9/1: ”Vasamuseet bygger gammal iseka”.
- Sölvesborg- Tidningen 9/1: ”Vasamuseet bygger gammal iseka”.
- Nynäshamns Posten 14/1: ”Agneta Lidéns näver visas på Nordiska museet”.
Mindre artikel eller större bild med bildtext
– Metro 4/1: Liten text under rubriken ”Hantverkare i stan” inför Hantverksdagarna med
bild på isbaren på Skånska Gruvan under uppbyggnad.
– Metro 6/1: ”Hantverk för fötter”, liten text med bild på Åsa Rasmussen, skomakare,
Nordiska Museet.
– Stockholm City 8/1: ”Hantverksseminarium i Skånska gruvan”.
– Stockholm City 8/1: ”Djurgården erbjuder sista Hantverksdagen”.
– Svenska Dagbladet 5/1: ”Hantverkare visar sig på Djurgården”.
Reslutat radio
– P4 Radio Stockholm 3/1: Ca 20 minuters intervju med Jens Vollmer och Maria
Samuelsson.
– P4 Radio Stockholm 5/1: Program kopplat till Hantverksdagarna med olika intervjuer.
– P4 Radio Stockholm 3/1 och 4/1: Reklampuffar för hantverksdagarna.
TV
– ABC- Nytt 3/1: Reportage i ”nöjessvepet” från Skånska gruvan.
– Rapport- 3/1: Intervju med Lars Österlind om hantverkets situation och reportage om
hantverk.
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– TV4 Nyhetsmorgon 7/1: Två inslag från Nordiska museet där Tilde de Paula intervjuade
elever från Carl Malmsten CTD och S:t Görans Florister samt själv provade på
hantverken.
– Utbildningsradion: Två skolreportage.
Webbsidor
– Utbildning.se – länkar till programsajt
– Kultur.nu – pressrelease och pressbilder.
– Stockholmtown.com – programmet, reklam för isbaren som ”Icebar – coolast i stan”,
Information om Handkraftprojektet, hantverkspasset, utställningarna, seminarierna,
men också om varför hantverksdagarna arrangeras.
– Samtliga deltagande kulturinstitutioner hade information om sin del av programmet på
sina respektive hemsidor samt länkade till kampanjsajten på hantverkssthlm.com.
Slutsats
Hantverksdagarna år 2003 blev i jämförelse med föregående år betydligt mer
uppmärksammat i press. Evenemanget uppmärksammades i alla Stockholms större
tidningar, i lokalradion och i både lokal och nationell TV. I samband med dagarna
publicerades också ett antal debattartiklar i tidningar både i Stockholm och i övriga landet,
och Rapport sände ett inslag om hantverkets situation. I övrigt har man under projektets
gång kunnat notera ett ökat genomslag i media om hantverkarnas situation, vilket tyder på
att pressaktiviteter och liknande informationskampanjer har uppnått sitt syfte.
2. Reslutat övrig press och debatt
Artiklar om hantverkets situation, ett litet urval
– Grafiskt forum 19/12-02: ”Bokbindare blev årets gesäll”.
– Golv till tak 8/2: ”För få i utbildning”. Intervju med golvelever på Kista Gymnasium och
Pär Sellberg på Stockholms Hantverksförening.
− Västerviks tidning 2/1: Artikel ”Värdera det reella kunnandet”, skriven av Lars
Österlind.
− Gotlands Allehanda 4/1: ”Dyrkan av formell kunskap en fara för vårt samhälle”, skriven
av Lars Österlind. Samma artikel infördes 7/1 i Enköpingsposten och under samma
period i ca 10 av de tidningar som är kopplade till Svenska Nyhetsbyrån runtom i
landet.
− SvD 16/1: Debattartikel ”Arbetsplatsen bästa yrkesutbildningen”, skriven av Lars
Österlind.
− Impuls nr. 2, 2003, Intervju med Anna Winbladh om hantverkets situation och den
moderna lärlingsutbildningen
− Tidningen Skolvärlden nr?, Debattartikel ”Lärlingsutbildning är också utbildning”, av
Anna Winbladh.
− Tidningen Vägvisaren, nr 2, Artikel i samband med pressreleasen av rapporten ”Nya
möjligheter med en modern lärlingsutbildning”.
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Radio
− Lokala P4 kanaler runt om i landet, Långt intervju program med Lars Österlind och
lärlingar på Hantverksakademin
TV
−
−

Juni 2002, Ekonominyheterna i TV4, inslag om situationen för hantverket.
Femte Januari 2003, Rapport, två sändningar Intervju med Lars Österlind och Leif
Löwqvist (golvläggare) samt inslag från målarbranschen.

Mindre ilägg
− Över 40 olika mindre artiklar och pressklipp i Stockholmspress och landsortspress

TREDJE ÅRETS MEDIA DELTAGANDE

Egna artiklar
Två debattartiklar skrivna av arbetsgruppen har publicerats under projektets sista år.
Artiklarna har varit publicerade både i dags och i lokalpress.
Referenser i andras artiklar
De rapporter och övriga publikationer samt informationsmöten som bedrivits inom
Handkraft har inspirerat många andra politiker, journalister och övriga skribenter att
skriva artiklar både i lokalpress och fackpress. Drygt 30 olika artiklar om bristen på
hantverkare och lärlingsutbildning finns publicerade under perioden april 2003-mars 2004,
vilka alla hänvisar till Handkraft eller till publikationer framtagna inom projektet.
Radio
Radioinslag i samband med Hantverket möter högstadiet på Skansen i september
TV
TV inslag i samband med Hantverket möter högstadiet på Skansen i september, samt
under Hantverksdagarna i januari.
DEBATTARTIKLAR

Här följer nu ett antal debattartiklar som projektet genererat.

DAGS ATT ERKÄNNA DET REELLA KUNNANDET, OCH VÄGEN DIT!
göra om hela examina när de kommer till Sverige
därför att de saknar den formella svenska kunskapen. Ungdomar ska ha formell
gymnasiekompetens i teoretiska ämnen för att få utbilda sig i praktiska yrken. När de
väl kommit in i på ett yrkesförberedande program är det viktigaste att få formell
högskolebehörighet. Hälften misslyckas och av de som når behörigheten är det en
försvinnande liten del som går vidare till högskolestudier. Inte ens för yrken som är
baserade på färdigheter och förtrogenhet med maskiner, verktyg och material räknas
behovet av ett reellt kunnande som en urvalsfaktor.
INVANDRADE AKADEMIKER TVINGAS

103

Duktiga människor accepteras år efter år som lärare på grund av sin kompetens och
pedagogiska förmåga men kan slängas ut när som helst därför att de saknar formell
behörighet. Att ha formell kompetens dokumenterad i en skriftlig handling värderas av
politiker, de offentliga regelsystemen och den offentliga sektorn så oerhört mycket högre
än förvärvad reell kompetens, att det utgör en fara för vårt samhälle. Det är intressant att
lite närmare studera de avsteg som görs från de formella kraven när arbetsmarknadsläget
tvingar fram dem. När det gäller invandrarna går det att göra avsteg för de som har
utländsk läkarexamen, men bara om vi har brist på läkare.. I dessa fall är det naturligtvis de
reella kunskaperna som värderas. Något som dock endast sker i undantagsfall
I de företag där praktiskt yrkeskunnande är det som räknas, är det reella kunnandet det
helt avgörande.. Nya åtgärder som validering av människors reella kunnande har satts
igång för att fånga upp inte minst invandrarnas kunskaper. Ett stort bekymmer när det
gäller utvecklingen av reella färdigheter är utbildningssystemen. För teoretiska studier är
det rationellt, ekonomiskt och praktiskt att samla stora grupper i skolliknande former,
något som också dominerar grundskolan, gymnasieskolan, högskolan och komvux. Det
som där förmedlas blir aldrig bättre än de beskrivningar av verkligheten man kan
åstadkomma. Den upplevda verkligheten är naturligtvis starkare, påtagligare och dessutom
riktigare.
När det gäller stora delar av yrkesutbildningen är det inte längre ekonomiskt
försvarbart att bedriva utbildningen i institutionsform. Anpassning av lokaler,
förnyelsetakten på dyrbar utrustning, maskiner och verktyg är så kostsamt att det inte går
att motivera endast för utbildningsändamål.
En genom årtusenden beprövad metod för att förvärva reell kunskap är
lärlingsmodeller. I Sverige är den modellen i det närmaste död om man jämför med
omvärlden. Endast i några större yrken finns lärling kvar som en anställningsform i
kollektivavtal. I många andra länder finns moderna former för lärlingsutbildning, vilket
innebär att formen primärt används i utbildningssyfte.
Fördelarna med en modern lärlingsutbildning är många. Om en aktiv yrkesman är den
som delar med sig av sitt kunnande i en verklig miljö, får eleven, lärlingen, ett
baskunnande för att kunna utöva och bevara yrket och dessutom specialkunnande för att
bli unik. Samtidigt ges tillfällen att arbeta med uppgifter som är dagsaktuella och
efterfrågade på marknaden.
Med en modern arbetsplatsförlagd lärlingsutbildning kan vi klara utbildning i små och
smala yrken och utbildning på mindre orterDen moderna lärlingsutbildningen kan
anpassas efter yrkesspecifika krav. Vissa yrken kräver lång utbildning, andra betydligt
kortare.
Problemen med tillgång på kunnig arbetskraft är stora i dagens Sverige. De skulle
minska väsentligt om vi erkände och värderade det reella kunnandet. Ett samhälle som vill
kalla sig ett kunskapssamhälle är illa ute om det är så enkelriktat att det endast prioriterar
och värderar teoretiska högskolestudier och där utfärdade formella meriter.

Lars Österlind
VD Hantverkarnas Riksorganisation och
Stockholms Hantverksförening
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LÄRLINGSUTBILDNING ÄR OCKSÅ UTBILDNING!
Den förhärskande kunskapssynen i landet är snäv. Så snäv att den hotar slå ut inte bara yrken
och branscher utan faktiskt även enskilda individer. Utbildningsvärlden måste bereda större
plats åt praktiska utbildningar och erkänna praktiska färdigheter som ett nödvändigt
komplement till teoretisk och boklig skolning. Att höja kunskapsnivån i landet handlar idag
inte om att lära ut fler språk eller avancerad datoranvändning. Det handlar om att höja
människors praktiska intelligens.
För omkring hundra år sedan var Sverige till största delen ett jordbrukssamhälle. För att ge
medborgarna större inflytande och samtidigt öka landets tillgångar var det viktigt att så många
som möjligt fick gå i skola och lära sig läsa och skriva. Med detta vällovliga motiv byggdes
folkskolor och folkhögskolor upp. Så småningom blev skolplikten allmän, bibliotek växte fram,
fler högskolor och universitet inrättades.
Trots att samhället sedan dess genomgått enorma förändringar har makthavarnas
bildningssträvan fortsatt i samma anda. Det är nu hög tid att skolväsende och
folkbildningsinstitut moderniseras för att kunna tillgodose de kunskapsbehov som samhället har
idag. Det är inte längre den bokliga bildningen som är svårtillgänglig för medborgaren, ingen kan
undgå att lära sig läsa eller skriva om motivation och förutsättningar finns. Den kunskap som idag
är svårtillgänglig är istället den praktiska, den konstnärliga och den sociala. Det är på dessa
områden som satsningar behövs.
Om vi ser oss omkring och ställer frågan: Har landets allmänna kunskapsnivå höjts under de
senaste hundra åren? Kan vi å ena sidan svara ja, om vi ser till teoretisk och boklig bildning, å
andra sidan nej om vi definierar kunskap som en helhet bestående av både praktiska, skapande,
sociala och teoretiska delar i samverkan. Ser vi kunskap på detta sätt är nivån oförändrad. All den
praktiska, konkreta kunskap som jordbruksamhället medförde, som att ta hand om djur, laga
kläder och sköta all vardagsnära produktion har ersatts av kunskaper om att spela dataspel, läsa
tidningar, och skicka e-post.
Nu säger kanske någon att dessa praktiska kunskaper är onödiga i dagens samhälle. Varför
skall vi kunna hugga ved när vi inte har några eldstäder, laga kläder när det blir billigare att köpa
nya eller tillaga mat när det tar för lång tid? Mitt svar på detta är: För att inte bli ointelligenta. All
modern hjärnforskning tyder på att människan, för att kunna fungera så bra som möjligt, behöver
utvecklas på ett mångsidigt sätt. Ensidig stimulans av människan skapar, precis som hos naturen i
övrigt, sjukdom och missförhållanden. Studier visar att det är lättare att lära om teorin varvas
med praktiska uppgifter och övningar. Det är själva det motoriska arbetet som hjälper hjärnan att
utveckla fler blodkärl och därmed större kapacitet. Därför kan det vara nödvändigt med
vedhuggning även om kaminen är borta.
Många människor är idag sjukskrivna på grund av ensidig belastning, och allt fler ropar efter
möjlighet att omskola sig och få ett praktiskt yrke. Idag saknas många gånger den möjligheten på
grund av brister i utbildningssystemet. Detta är en bister verklighet som blir tydlig inte minst för
de elever som gått ett yrkesförberedande program på gymnasiet och inte kan få någon
färdigutbildning, och för de invandrare som vill komplettera praktiska kunskaper från sina
hemländer. På samma gång håller flera hantverksbranscher på att försvinna på grund av
bristande rekryteringsunderlag, trots att marknaden är god och framtidsutsikterna mycket
lovande.
Vi måste få till stånd en ny form av lärlingsutbildning i Sverige, där lärling verkligen betyder
en som lär och inte en som är anställd. Det måste bli möjligt att betala ut ersättning till en
handledare på ett hantverksföretag för dennes utbildningsinsats, och det måste bli möjligt att ta
studielån för lärlingsutbildning, något som idag är omöjligt. Den praktiska kunskapen måste få
sitt rättmätiga värde.
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Stockholms Hantverksförening har inom ramen för EU- projektet Handkraft tagit fram en
rapport som beskriver situationen för det praktiska yrkeskunnandet. I denna rapport presenteras
bland annat en modell för modern lärlingsutbildning som är utvecklad för att möta behovet av en
tidsenlig arbetsplatsförlagd yrkesutbildning. 80% av utbildningen äger rum på en arbetsplats, där
en erfaren hantverkare fungerar som handledare, och resterande 20% består av skolförlagd
undervisning i helklass. Utbildningen följer läringen från grundutbildning till gesällbrev eller
motsvarande yrkesbevis.
I rapporten slås fast att det behövs cirka 15 000 elevårsplatser för att motsvara hantverksområdets
behov av eftergymnasial lärlingsutbildning.
Anna Winbladh, Stockholms Hantverksförening
anna.winbladh@stockholmshantverksforening.se
Fakta:
Rapporten Nya möjligheter med modern lärlingsutbildning är resultatet av ett omfattande strukturarbete på
området för praktisk yrkesutbildning. Den ges ut av Stockholms Hantverksförening och Växtkraft Mål 3-projektet
Handkraft. Bakom förslaget ställer sig också Hantverkarnas Riksorganisation. För rekvirering av rapporten eller
annat material kontakta Anna Winbladh på telefon 08-442 78 49.

DET OFÄRDIGA UTBILDNINGSSYSTEMET
har, som det är konstruerat idag, ett omöjligt
uppdrag, nämligen yrkesutbildning i praktiska yrken. Kostnaderna för utrustning,
maskiner, verktyg och material skjuter i höjden samtidigt som förnyelsetakten ökar och
gör det omöjligt för skolan att investera i institutioner för allt fler yrken. Många yrken
är smala och specialiserade vilket gör det svårt att samla det antal elever som krävs för
att starta ett program. Samtidigt gör kraven på kärnämnen att tiden till den
yrkesträning som fordras, för att tillägna sig grundläggande färdigheter, inte räcker till.
Bristen på färdigutbildning efter gymnasieskolan är total och möjligheten till
praktisk yrkesutbildning för vuxna saknas i princip helt. Samtidigt som allt fler yrken
står utan utbildningsmöjligheter, åldras nu snabbt de kunniga yrkesmän vars kunnande
måste föras över till nya generationer.
DET SVENSKA UTBILDNINGSSYSTEMET

Varje år befinner sig 300.000 ungdomar i utbildning i gymnasieskolan. Politikernas vision
är att 40 procent av dessa ska ha påbörjat högskolestudier inom en treårsperiod efter det att
de slutat i gymnasiet.
Nästan hälften av gymnasieeleverna, det vill säga 150.000 ungdomar, går just nu ett
yrkesförberedande program. Gymnasiereformen konstruerades så att även dessa ska kunna
få en behörighet att söka till högskolan och då inte bara till de få yrkesinriktade högskolor
som står till buds. Sven Sundins nyligen presenterade rapport ”Efter Skolan” visar att
nästan hälften av eleverna på de yrkesföreberedande programmen inte klarar att nå upp till
formell högskolebehörighet. För de som gör det, räcker betygen ändå sällan till för att bli
antagen till en högskola, utan de får vackert sälla sig till de cirka 225.000 som årligen går
på komvux för att skaffa sig tillräckligt med meriter för att komma in. Rapporten visar
också att endast en av nio från de yrkesförberedande programmen går vidare till
högskolestudier medan motsvarande siffra för elever från de studieförberedande
programmen är två av tre.
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Tanken med det yrkesförberedande gymnasiet är att arbetslivet ska svara för den
yrkesutbildning som återstår för att eleven ska kunna försörja sig i yrket. Förutom inom
några få större yrken, främst inom byggsektorn, som har lärling som anställningsform i
sina kollektivavtal, är tyvärr dörrarna för fortsatt utbildning stängda. Eftersom det
yrkesförberedande gymnasiet endast ger max 1.400 timmars yrkesträning och
genomsnittet för att nå en debiterbar yrkeskompetens ligger på cirka 4.500 timmar blir den
utbildningsinsats som företagen förväntas ta på sig orimligt stor, särskilt som de ska betala
för den själva. I de flesta yrken drivs dessutom verksamheten i små företag med begränsat
behov av att anställa personal. Att betala för att utbilda en konkurrent är inte heller ett
rimligt krav att ställa.
Den institutionella form som skolor drivs i blir allt svårare att klara ekonomiskt när det
gäller yrkesprogrammen. Kostnader för maskiner och utrustning har i många yrken blivit
så stora att det inte är försvarbart att köpa dessa endast för utbildningsändamål. Underhåll
och förnyelse av moderna maskinparker fordrar att de körs i intäktsbringande produktion
och finansieringen kräver avskrivningsmodeller som finns i kommersiell
företagsverksamhet. Kostnaden för övningsmaterial har också skjutit i höjden i takt med
materialutvecklingen i många branscher. Dessutom fordras stora grupper av elever för att
det över huvud taget ska vara möjligt att bedriva utbildning i den traditionella skolformen.
Allt färre gymnasieskolor klarar av att driva yrkesprogram och allt färre av de som finns
kvar kan erbjuda det påbyggnadsår som under en tid förbättrat situationen.
Företagen och yrkesbranscherna lider idag av utbildningssystemets omöjliga uppdrag
att klara den utbildning som ska förse landet med ett praktiskt yrkeskunnande. Utan att för
mycket rubba politikernas ambitioner och visioner, att ge så många som möjligt en väg till
högskolestudier, finns det vägar att klara situationen. Det är uppenbart att praktisk
yrkesutbildning måste bedrivas där förutsättningarna finns, nämligen på arbetsplatserna.
Där finns det aktuella yrkeskunnandet, där finns all utrustning och där arbetar man med
dagens material.
Precis som i vår omvärld ute i Europa, heter lösningen lärlingsutbildning. I Sverige
finns en modell framtagen för de svenska villkoren. Eftersom det kan handla om upp emot
300 olika yrken, varav många är riktigt små, är utbildningsplatserna också små
arbetsplatser. På samma sätt som lärarna på gymnasieskolorna och högskolorna får betalt
måste arbetsplatsen ersättas för sin utbildningsinsats.
Fullskaleprov med modern lärlingsutbildning har visat att denna utbildningsform inte
blir dyrare än skolformen trots att utbildningen är individuell. För att lösa de akuta
behoven av yrkeskunnande inom inte minst hantverksbranscherna, är det snabbaste sättet
att satsa på en modern lärlingsutbildning som tar vid där dagens förberedande
gymnasieskola slutar och komplettera denna med grundutbildning för vuxna på samma
villkor som för annan eftergymnasial utbildning, det vill säga med möjligheter till
studiebidrag och studielån inom ramen för CSN.

Lars Österlind
VD Hantverkarnas Riksorganisation och
Stockholms Hantverksförening
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POLITIKERNAS OINTRESSE HOTAR DEN PRAKTISKA
YRKESUTBILDNINGEN!
av gymnasieskolan och just nu arbetar en gymnasiekommitté med frågan. Kanske vore det bäst att göra om allting från början eftersom man
aldrig ser ut att kunna göra färdigt det man införde förra gången dvs. i och med 1991 års
gymnasiereform. En stor del av yrkesutbildningen har offrats på den teoretiska ideologins
altare. I stället för att praktiskt lära sig ett yrke har eleverna tvingats till att försöka uppnå
en teoretisk högskolebehörighet. Enligt skolverkets uppföljning har endast 35 % på
industriprogrammet nått fram till en formell behörighet att söka till högskolor som till över
90 % är teoretiska och anpassade till de som gått de studieförberedande
gymnasieprogrammen. Var finns yrkeshögskolorna och vilken behörighet skulle man ha
för att komma in där? Idag skulle svaret säkert bli det gamla vanliga mantrat –minst
godkänt i kärnämnena. När det egentligen skulle behöva vara minst VG i slöjd och bild.
Redan i en proposition 1997/98(: 169) konstaterade regeringen att det behövdes
förändringar i kärnämnesutbudet men konstaterade att remissopinionen den gången var så
splittrad att frågan behövde beredas ytterligare. Huruvida någon sådan beredning kommit
till stånd är osäkert. Säkert är däremot att dagens hantering av kärnämneskraven fungerar
som ren utslagning av praktiskt begåvade elever som har intresse och ambitioner att lära
sig ett praktiskt yrke. Utslagningen börjar redan i grundskolan där intresse och kunskap
om den tysta kunskapen är minimal och praktiskt intellekt inte värderas.
Fler elever på riksnivå söker idag till de yrkesförberedande linjerna än till de
studieförberedande. Däremot kommer endast 76 % in där, att jämföras med de 95 % som
kommer in på de studieförberedande programmen.

FRÅN MÅNGA HÅLL ROPAS PÅ FÖRNYELSE

Efter gymnasiet blir det värre!
I den mån man nu kommer in på ett yrkesförberedande program och tar sig igenom trots
de svårigheter som bland annat kärnämneshanteringen innebär, så börjar de verkliga
svårigheterna efter gymnasiet. Den förberedande yrkesutbildning man fått innehåller
endast ca en tredjedel av den praktiska utbildning och träning som de flesta branscher
kräver för ett yrkesbevis i form av ett gesällbrev. Alltså ser man sig om efter den
färdigutbildning som skall följa på den förberedande utbildningen. Här var det nog tänkt
att företagen skulle ta över ansvaret genom att anställa och betala lön under utbildningen
som då skulle ske i så kallad lärlingsform. Detta är möjligt i stora branscher inom bland
annat byggsektorn och verkstadsindustrin, men i de flesta av de ca 300 hantverksyrken
som finns är inte detta möjligt. Elevernas grundutbildning i yrket är för dålig för att de
skall kunna sättas in i produktivt, debiterbart arbete.
De flesta mindre företag väljer idag av många skäl, inte minst arbetsrättsliga, att inte
anställa utan i stället samverka i olika former av nätverk. Att ta in en gymnasieutbildad
person som lärling innebär att man måste avsätta mycket tid till undervisning och det är
man inte beredd att göra utan ersättning. Varför skall den lille företagaren ta på sig och
betala för en likvärdig utbildningsinsats som den som samhället ansvarar och betalar för
när det gäller sjuksköterskor, civilekonomer och IT-konsulter. Det är ju förhållandet när det
gäller fortsättningsutbildningen efter de studieförberedande programmen, dvs. våra
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universitet och högskolor! I synnerhet som man dessutom i det lilla företaget ofta
genererar en konkurrent till sig själv genom sin utbildningsinsats. Utbildningsväsendet
skall väl inte bara vara till för att förse storföretag och offentlig sektor med kvalificerad
arbetskraft?
Svensk yrkesutbildning för vuxna sämst i europa!
Sverige ligger enligt EU:s samanställning sämst till i Europa med endast 1,7 % av
befolkningen mellan 20-29 år i yrkesutbildning. Detta kan jämföras med Finland där hela
21,5 % av åldersgruppen deltar i yrkesutbildning. I Tyskland är siffran 15,9 %. En av
förklaringarna är att Sverige snart inte har någon lärlingsutbildning kvar i brist på
fungerande finansieringssystem. Ändå har Sverige en omfattande vuxenutbildning i form
av kommunal vuxenutbildning runt om i landet. Denna verksamhet har under senare år
förstärkts väsentligt genom de möjligheter som kunskapslyftet ger. Mönstret från
gymnasieskolan går igen även på vuxensidan. En försvinnande liten del av Komvux och
kunskapslyftet handlar om praktisk yrkesutbildning. Merparten är studier för att nå
gymnasiekompetens i studieförberedande program.
I många av de flera hundra praktiska yrkena finns det, som vuxen fyllda 20 år, ingen
möjlighet att kunna få en utbildning i Sverige, vare sig man är beredd att själv betala för
utbildningen eller att studera med studiemedel. Praktisk yrkesutbildning är i de flesta fall
inte studiemedelsberättigad via CSN. Det har bland annat lett till att man i södra Sverige
lagt yrkesutbildning i Danmark för att på det sättet göra den studiemedelsberättigad,
eftersom regelverket om studier i utlandet gör det möjligt. På det sättet är det till och med
möjligt att göra sin praktik i Sverige och få rätt till studiemedel. Största möjligheten att få
en praktisk yrkesutbildning i Sverige om man är över 20 år är annars att delta i någon
arbetsmarknadsutbildning. Då måste man emellertid vara arbetslös. En väg som i dagarna
stängts eftersom AMS numera endast beviljar utbildning upp till 24 veckor och på den
tiden lär man sig inte till exempel ett hantverksyrke.
Förberedande utbildning, sen då…?
Efter såväl gymnasieutbildningen som vuxenutbildningen saknas färdigutbildning. I den
utredning om kvalificerad eftergymnasial utbildning som lämnades till regeringen i mars
1995 föreslogs en med universitet och högskola parallell yrkeshögskola och där betonades
att det inte skulle vara frågan om ett stadium mellan gymnasiet och högskolan. Resultatet
blev tyvärr en försöksverksamhet som idag permanentats och kallas KY, kvalificerad
yrkesutbildning. Den domineras av IT-utbildningar samt utbildningar som till exempel
ekonomi, miljöteknik och information, som redan har möjligheter på våra reguljära
högskolor. KY-utbildningen bedrivs till största delen av kommuner och av våra vanliga
universitet och högskolor. Anledningen till att KY-utbildningarna till största delen drivs av
kommuner och högskolor är ersättningen på 50 000 – 60 000:- per plats. Denna ersättning
gör det inte möjligt att arrangera utbildningen om man inte räknar lokal- och en del
personalkostnader som redan betalda av annan verksamhet. 50 000 kr motsvarar en
genomsnittsplats på ett studieförberedande gymnasieprogram medan el-programmet
kostar ca 75 000:- och en del restaurangprogram ända upp till 120 000:-.
Kostnadsvariationen i högskoleprogrammen är lika stora som på gymnasiet. Ett år på
samhällsvetenskaplig, juridisk eller humanistisk fakultet kostar ca 28 000:-, medan en
naturvetenskaplig kostar 70 000:- och en medicinsk utbildning 103 000:- om året.
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En försvinnande liten del av KY-utbildningen kan idag sägas vara den praktiska färdigutbildning som behövs efter gymnasiet. KY-utbildningen avsågs i de första förarbetena att
bli en utbildning med minst hälften av tiden ute på företag. När regelverket sedan spikades
bestämdes att högst en tredjedel får vara arbetsplatsförlagd. Detta förvånar inte, då man ser
vilka arrangörerna är. En yrkesförberedande utbildning som stympats på det praktiska
lärandet har alltså byggts på med en likaledes stympad färdigutbildning som sällan når
fram till det grundläggande yrkesbevis som de flesta yrkesbranscherna har som norm,
gesällbrev.
Vad behöver då göras?
Först och främst måste hela den yrkesförberedande delen av gymnasiet göras om.
Vid värdering och intagning till yrkesprogrammen måste praktiskt intellekt väga tyngre
än teoretisk studiebegåvning. Balansen mellan allmänteoretiska ämnen och
karaktärsämnen måste bli sådan att man efter utbildningen skall ha så mycket
yrkeskunnande att man kan avlägga ett gesällprov. För detta krävs i de flesta yrkena
sannolikt ett fjärde praktiskt gymnasieår. Kärnämnenas planering och utformning måste
anpassas till yrkesområdena och helst integreras med de teoretiska karaktärsämnena, dvs
den yrkesteori som är nödvändig i varje yrke.
Yrkesutbildning är inte billig att bedriva. Med det kommunala ansvaret och självstyret
har det visat sig att många kommuner lagt ner sina yrkesprogram då de blivit för dyra att
driva i traditionell form. Detta kombinerat med ambitioner att hålla kvar eleverna i
kommunen och inte bevilja studier i andra kommuner har inte gjort saken lättare för de
skolor som är beroende av riksintag, t.ex. guldsmedsutbildning, urmakarutbildning etc.
Utvecklingstakten i många praktiska yrken gör att det inte längre är ekonomiskt möjligt
att utbilda i institutioner i den vanliga skolformen. Enbart analysutrustning för ett enda
bilmärke inom fordonsutbildningen kostar miljoner och behöver förnyas ständigt, allt
eftersom nya modeller utvecklas. Inga skolor kommer att ha råd med de ständiga
investeringar i maskiner, material och lärarfortbildning som fordras för att utbildningen
skall hålla jämna steg med utvecklingen i arbetslivet. I många yrken är det heller inte
möjligt eller ens önskvärt att samla klasser på 16-24 elever. Yrkena är för smala för detta.
Att utbilda 20 stuckatörer årligen på en och samma ort skulle till exempel inte vara
försvarbart.
Sverige behöver en modern lärlingsutbildning!
För att klara framtidens yrkesutbildning måste den helt enkel bedrivas ute på företagen där
förutsättningarna finns. Mångfalden av små yrken gör att lärlingsmodeller måste utvecklas
på alla nivåer där branschkunniga yrkesutövare fungerar som yrkeslärare och handledare.
Den utbildningsinsatsen måste naturligtvis betalas på samma sätt som man betalar
lärarkrafter i andra utbildningar. Genom att växla mellan skolförlagd teori och teoretiska
karaktärsämnen å ena sidan, samt utbildning och träning i arbetsteknik ute i verkligheten å
andra sidan, är det möjligt att finansiera utbildning inom ramen för vad de dyrare
yrkesförberedande programmen på gymnasiet kostar idag. Man kan då snabbt skapa en
hög-kvalitativ yrkesutbildning som även kan hantera den generationsväxling som vi är
inne i och som annars gör att vi förlorar mängder av ovärderligt kunnande.
En praktisk yrkeshögskola måste till eftersom det behövs forskning, dokumentation
och utveckling av de praktiska yrkena och eftersom det praktiska intellektet och den tysta
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kunskapen måste få sin rättmätiga plats i vårt samhälle. Vi behöver även mer forskning
runt pedagogiken att föra över färdigheter från hand till hand och hur man i utbildning
skapar förtrogenhet med verktyg, maskiner, material etc. Det lilla praktiska företagets
affärsförutsättningar och affärslogik är en helt annan än andra företags, och är dessutom
dåligt belysta. Yrkeshögskolan måste också ha en närhet till företagen och en hel del av
forskningen måste ske i verkligheten.
Den stora frågan är. När skall någon börja bry sig om den praktiska yrkesutbildningen i
Sverige? Idag bollas den mellan näringsdepartementet, utbildningsdepartementet och
skolverket som en het potatis, som ingen verkar vilja ta i.
Lars Österlind
VD Stockholms Hantverksförening

ORÄTTVIST UTBILDNINGSSYSTEM, ETT HOT MOT MÅNGFALDEN I
SAMHÄLLET !
som råder inom utbildningsväsendet motverkar demokrati
och jämlikhet i dagens Sverige. Situationen ser sådan ut att en snickare kan omskola sig till
läkare medan en läkare inte kan omskola sig till snickare. Detta trots att marknadskrafterna
talar om skriande behov på hantverksområdet och att arbetsmarknadens parter är eniga
därom. Varför hindras människor med begåvning, lust och fallenhet att utbilda sig inom
vissa yrken? Varför motverkas den fria rörligheten på arbetsmarknaden? Varför hindras
Sveriges småföretagarexpansion? Och framför allt: vill vi ha ett samhälle som endast
premierar akademisk och teoretisk kunskap?
DEN ENSIDIGHET OCH LIKRIKTNING

Orättvisor, hur så?
Nog är det orättvist att inte alla kan få utbildning inom de yrken de önskar!
Om möjligheten till akademisk utbildning tidigare varit en klassfråga kan idag
detsamma sägas om hantverksutbildning. Är du över 20 år och vill gå som lärling för att bli
tillexempel billackerare, stuckatör eller något av de övriga 300 hantverksyrken som finns i
landet, måste du bekosta både din utbildning och ditt uppehälle under studietiden själv.
Detta trots att samhället skulle stanna utan hantverkare. Efterfrågan finns både från
marknaden och från de som vill utbilda sig, men finansiering saknas. Budet är hårt: inga
studielån och ingen ersättning till de hantverkare som utbildar. Är det då inte dags att
staten tar sitt ansvar och inrättar en ny utbildningsform, en modern företagsförlagd
lärlingsutbildning?
Bristen på lärlingsutbildning motverkar fri rörlighet
Fri rörlighet på arbetsmarknaden har blivit ett honnörsord, men hur ser egentligen
rörligheten ut? Inom vissa områden går det snabbt att konstatera att rörligheten inte gäller
överallt. Det finns i vårt land alla möjligheter att röra sig från ett praktiskt yrke till ett
akademiskt, till buds står Komvux, Kunskapslyft, Folkhögskolor, Universitet och Högskolor. För den som vill gå åt motsatt håll ser bilden annorlunda ut. De yrkesförberedande
programmen på gymnasiet, som i de flesta fall saknar möjlighet till färdigutbildning är
111

stängda för personer över 20. Kvar finns några få folkhögskolor och högre
utbildningsinstitut som erbjuder viss utbildning inom ett fåtal av alla de hantverksyrken
som finns. En modern lärlingsutbildning behövs i första hand för personer över 20 år
eftersom det för denna grupp i stort sett helt saknas andra alternativ.
Sverige riskerar att hamna i bakvattnet
Analytiker i EU spår att mikroföretagen framöver kommer att stå för den största
expansionen inom näringslivet. En stor del av dessa utgörs i dag av hantverksföretag. Vi
bör därför förbereda oss inför denna expansion genom att säkra yrkeskunnande och
rekrytering för denna sektor. Grunden för egenföretagande ligger i relevant
yrkesskicklighet. Inom flera områden är det också möjligt att erhålla den nödvändiga
kompetensen genom utbildning, dock inte inom hantverksområdet.
Utan en fungerande modern lärlingsutbildning kommer Sverige inte att kunna delta i
mikroföretagens expansion, eftersom det nödvändiga yrkeskunnandet inte kan tillföras
sektorn i den takt det kommer att efterfrågas.
Positiva influenser
Hantverk behövs på alla orter där vi vill ha ett blomstrande småföretagarklimat.
”Hantverk” i betydelsen ”kvalitet” efterfrågas allt mer och svenskt hantverk skulle återigen
kunna bli konkurrenskraftigt på en internationell marknad.
Hantverk behövs också i kulturlivet. Vi ser idag hur problemen blir många då hantverkskunskaper dör ut och ingen finns kvar som kan vårda kulturarvet och föra traditioner
på området vidare. Vi vana att se föremål som kulturbärare och dessa föremål är i de flesta
fall är vad vi menar med hantverk. Utan hantverksföremål i dag är risken stor att vi blir
utan kultur imorgon.
Dyrt att utbilda på institution
Det är idag ekonomiskt svårförsvarligt att utbilda i hantverksyrken på institution.
Kostnaderna för att hålla lokaler och maskiner marknadsmässigt uppdaterade är mycket
höga. Institutionaliserad hantverksutbildning är inte heller anpassad till marknadens
behov, då det i vissa yrken behövs ett fåtal hantverkare i hela landet och i andra krävs
betydligt fler. Med en lärlingsutbildning finns inte dessa problem eftersom man kan ha
många olika yrken i en ”klass” så att intaget av lärlingar kan matchas exakt mot behovet på
orten.
Ingen tar ansvar
När företagsklimatet förändras och industriarbeten krymper i antal är arbetsmarknadens
parter eniga: Sverige behöver lärlingsutbildning. Men vem skall ta ansvar för att en sådan
kommer tillstånd? Utbildningsväsendet med Skolverkets generaldirektör Mats Ekholm i
spetsen hävdar att näringslivet får ta ansvar för utbildandet av hantverkare, medan
näringslivet å sin sida slår ifrån sig och hävdar att det är ekonomiskt ogörligt. Applicerat på
andra områden skulle Mats Ekholms resonemang betyda att sjukvården får ansvara för
utbildandet av läkare, rättsväsendet bekosta utbildandet av jurister och så vidare. Låt oss en
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gång för alla slå fast att lärlingsutbildning är en utbildningsform och att den som sådan
måste vara utbildningsväsendets ansvar att finansiera.
Hantverk vad är det?
Det bör påpekas att ”hantverkare” inte utgör en homogen grupp. Inom hantverksområdet
ryms uppemot 300 yrken med sinsemellan mycket olika förutsättningar. Dessa yrken
återfinns i många branscher till exempel bygg, fordon, service, kulturvård och
konsthantverk. Gemensamt för dem alla är dock att de utan undantag lärs bäst ute i
arbetslivet av en erfaren yrkesman och att de av flera skäl fungerar dåligt att lära på
institution.
Vårt förslag till modern lärlingsutbildning
Nedanstående modell för lärlingsutbildning har arbetats fram och prövats av Stockholms
Hantverksförening inom ramen för Hantverksföreningens Skola och det EU stödda
projektet Handkraft. Den skiljer sig på väsentliga punkter från traditionell
lärlingsutbildning:
⋅ Modern lärlingsutbildning är en utbildningsform och inte ett anställningsförhållande.
80% av utbildningen är förlagd till företag, där en erfaren hantverkare undervisar i yrkets
olika moment.
⋅ Modern lärlingsutbildning förutsätter en statlig finansiering, med ersättning både till
lärling och utbildande företag.
⋅ Skolförlagda kurser ingår i utbildningen, både integrerat i den företagsförlagda delen och
som allmänna kurser på annan plats 1 dag i veckan.
⋅ Undervisningen bygger på individuella utbildningsplaner som skräddarsys efter de behov
som föreligger.
Vilket samhälle vill vi leva i?
Forskning visar idag att människan behöver använda hjärnans alla resurser för att kunna
utvecklas och fungera i enlighet med naturens lagar. I ett samhälle där barn och ungdomar
utövar våld, uppvisar psykiska och fysiska symtom på ohälsa och saknar förmåga att se hel
hetslösningar på problem, behövs mer praktiskt och konstnärligt arbete. Genom att
använda båda händerna skapas den blodtillförande förbindelsen mellan höger och vänster
hjärnhalva som är nödvändig för att vi skall kunna se helheter och samanhang i tillvaron.
Hur ser ett samhälle utan hantverkare ut? Risken är att mångfalden utarmas, en
mångfald som går snabbt att rasera men som tar hundratals år att bygga upp igen.
Om bara vissa typer av begåvning premieras i utbildningsväsendet kan tanken om lika
möjligheter för alla aldrig bli verklighet. En modern lärlingsutbildning skulle därför vara
till nytta inte bara för den enskilde utan för samhället i stort.
Anna Winbladh, Ansvarig utredare Stockholms Hantverksförening
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HANTVERKSYRKENA MISSGYNNAS UR ETT DEMOKRATISKT
JÄMLIKHETSPERSPEKTIV !
FÖR CA 250 AV DE 300 OLIKA HANTVERKSYRKENA finns

ingen färdigutbildning;, vilket är
en allvarlig rättvisefråga. Är elektriker, tapetserare, bagare och urmakare mindre värda
än präster, tandläkare och ingenjörer? Den förre skolministern Göran Perssons totala
fokusering mot att alla ska ha högskolekompetens och favorisering av teoretisk
utbildning medför att tusentals elever inte kan få färdigutbildning i de yrken de önskar.
Den pågående gymnasieutredningen verkar arbeta för att ytterligare försämra den
praktiska yrkesutbildningen.
är en helt felaktig föreställning. Det finns ca 300
levande hantverksyrken som t ex bagare, glasmästare, snickare, urmakare, optiker,
skräddare, snickare, tapetserare och tatuerare. Yrken som är nödvändiga för att samhället
ska fungera. Det finns ett även ett antal äldre traditionella hantverksyrken med få utövare
som t ex korgmakare. I dessa yrken behövs naturligtvis inte någon stor nyrekrytering, men
antalet yrken medför ett betydande antal hantverkare i alla fall. De flesta av
hantverksyrkena består av betydligt större yrkesgrupper som tex bagare, snickare och
målare. Inom dessa grupper är nyrekrytering en nödvändighet. Sammanlagt finns ca 225
000 yrkesarbetande hantverkare i Sverige.
ATT HANTVERKARE ÄR ETT UTDÖENDE SLÄKTE

Finns det behov av nya hantverkare?
En årskull 16-åringar består av ca 100 000 personer. Av dessa går ca 51 000 i de
studieförberedande programmen i gymnasieskolan och ca 41.000 elever går
yrkesförberedande program. Över hälften av yrkesprogrammen planeras leda till olika
hantverksyrken. Det är alltså ingen brist på ungdomar som vill bli hantverkare vilket inte
är konstigt eftersom hantverksbranscherna ligger på den övre halvan i lönsamhetsligan
med optikerbranschen som klart lönsammaste bransch.
Behovet av hantverkarnas tjänster finns också. Svenskarna vill naturligtvis även i
framtiden kunna köpa bullar och få nya el-kontakter installerade. Behoven varierar
naturligtvis i de olika delbranscherna. Ett antal branscher t ex bageri- och motorbranschen
har idag stor brist på arbetskraft.
Ett annat skäl till att det måste finnas hantverkare i Sverige är bevarandet av vårt
kulturarv. Hantverkarna renoverar, lagar, och vårdar. Särskilt nu i ”mögeltider” känns det
viktigt med omvårdnad av gamla produkter, möbler mm. Hantverkskunskapen är en
levande kunskap, som tar lång tid att lära.
Slutligen finns det arbetsmarknadsskäl till att få fram nya hantverkare. Sveriges
regering tror att framtidens arbetsmarknad kommer uppstå i de svenska småföretagen och
nästan alla av Sveriges 225 000 hantverkare arbetar i småföretag som finns över hela
landet. Inom EU spår man att mikroföretagen har den största tillväxtpotentialen av alla.
Anledningen till varför det är särskilt viktigt att göra något just nu är att medelåldern är
mycket hög inom många hantverksyrken. En hel generation hantverkare har förlorats på
grund av brister i utbildningssystemet. Inom en tioårsperiod behövs 100 000 nya
hantverkare. Det är nödvändigt med en snabb generationsväxling för att säkra
kunskapsöverföringen och för att svenska konsumenter i framtiden ska kunna få gamla
möbler reparerade, kakelugnar uppsatta, gjutjärnsspisar lagade och husen renoverade.
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Regeringen nedvärderar praktiskt arbete
Regering och riksdag prioriterar kraftigt den teoretiska utbildningen i gymnasieskolan och
utvecklingen av teoretiska universitet och teoretiska högskolor. De flesta tunga
institutionerna och organisationerna har under hela 1900-talet prioriterat teoretisk
utbildning och utveckling. Detta gäller tex LO, SAF, Näringsdepartementet,
Utbildningsdepartementet, Skolverket och CSN. Inriktningen har varit att göra en
gymnasieutbildning för alla och att utforma gymnasieutbildningen så att så många som
möjligt fortsätter in på universitet och högskolor. Målet för svensk utbildning har varit att
understödja industrin och den offentliga sektorn. Det visar sig att en stor grupp elever inte
vill följa den av regeringen utstakade vägen. Ca 20% hoppar av gymnasieskolan.
Det är allvarligt att så många hoppar av. Delvis beror det på att utbildningsformerna är
felaktigt uppbyggda. Många har börjat tala om att det saknas en del utbildningar i det
svenska utbildningssystemet och särskilt tydligt blir det inom de praktiska yrkena. Det
finns färdigutbildning för endast ca 50 av 300 hantverksyrken vilket pekar på att det
behövs en ny skolform.
Sverige har idag den lägsta andelen lärlingsutbildning inom EU-området. Samtidigt
visar ny statistik att Sverige har 1,7 % av åldersgruppen 20 – 29 år i yrkesutbildning,
Finland har 21,7 % och EU-genomsnittet ligger på 12 – 13 % inom samma åldersgrupp.
Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Men medan den gamla lärlingsutbildningen var ett
anställningsförhållande och inte gav behörighet till att läsa vidare, är det nu dags att ur ett
mer brett perspektiv satsa på en ny praktisk utbildning anpassad till vår tids förhållanden.
Lösningen finns i en ny företagsförlagd utbildning
Med dagens snabba tekniska utveckling är det omöjligt för skolor att klara kostnader för
nya maskiner och nya verktyg. Vi kommer heller aldrig att kunna ersätta alla de
yrkeslärare som snart går i pension. Därför är det inte möjligt att fortsätta utveckla
institutionaliserade utbildningsformer. Den enda fungerande vägen är att finna ny form av
företagsförlagd utbildning. I EU-projektet Handkraft har Stockholms Hantverksförening
utvecklat en modell för just en sådan ”modern lärlingsutbildning” som utvecklas på försök
fram till 2002. Det är en beprövad modell med en aktiv yrkesman/yrkeskvinna som lär upp
en lärling/elev, men med en rad nya inslag. Försöken har gått mycket bra med få avhopp
och de flesta som avslutat utbildningen har fått arbete.
Den moderna lärlingsutbildningen följer en individuell utbildningsplan och består av
teori och praktik varvat. Huvuddelen, ca 80 %, är praktik och yrkesteori som lärs ut i
företagen medan gemensamma teoriämnen lärs ut i traditionell skolform. I modern
lärlingsutbildning finns betydligt mer teori än i tidigare lärlingsutbildningar. Att utbilda
sig ute på företag innebär att övning och träning underlättar lärandet. Under en längre tid
samlas och bearbetas erfarenheter. Snabbheten att utföra svåra moment kommer
naturligtvis först efter en längre tids praktisering. Lärandet i hantverksyrken består både av
bekräftande lärande dvs att lösa tydliga uppgifter och ett upptäckande lärande där
hantverkaren med kreativitet och nyskapande spränger gränser. Det är bla detta som gör
att många hantverksyrken blivit populära.
Det är några centrala faktorer som gör att modern lärlingsutbildning kan bli den form
som hjälper yrkesutbildningen att återhämta sig och det är följande:
⋅ Det är frågan om utbildning och inte anställning
⋅ Utbildningen måste vara studiemedelsberättigad för eleverna
⋅ Hantverksföretagen måste få ersättning som arbetsplatslärare
115

⋅ En individuell utbildningsplan för varje elev som innefattar både praktik och teori
Det enda problemet med att omsätta modellen i stor skala är att det i Sverige saknas
skolformer som till fullo kan härbärgera modellen, eftersom all statlig- och kommunal
finansierad utbildning bygger på kraven för akademiska yrken. Medel måste avsättas även
på de praktiska yrkenas villkor, annars kommer Sverige aldrig kunna jämföra sig med
andra Europeiska länder.
Omöjligt för vuxna att bli hantverkare
Trots senare tids stora satsningar på vuxenutbildning i form av Komvux och
kunskapslyftet är bristen på utbildningsmöjligheter i hantverksyrken för vuxna över 20 år
stor. Komvux och Kunskapslyftet förbereder för akademiska studier på teoretiska
högskolor. Inte heller AMU-gruppen har kvar sina yrkesutbildningar.
KY, Kvalificerad Yrkesutbildning, som är tänkt att på sikt täcka in all vuxenutbildning
utanför universitet och högskolor kan inte heller matcha detta behov. Dels begränsas
praktiken, LIA, till en tredjedel av utbildningstiden vilket omöjliggör lärlingsmodeller. Dels
får inte näringslivet ersättas för sina utbildningsinsatser vilket innebär att inga små
branscher har råd.
De flesta svenskar byter yrken flera gånger under sitt arbetsliv. Vår erfarenhet är att
många människor, efter att ha prövat att ta sig fram via akademiska utbildningar, lite
senare i livet kommer på att de vill arbeta med ett kreativt yrke med sina händer. Deras
möjligheter till en utbildning har varit nästan obefintliga om de inte varit långvarigt
arbetslösa. Inte ens arbetsmarknadsutbildning, som trots allt varit en säkerhetsventil, finns
kvar som en möjlighet idag. AMS har beslutat att ingen yrkesutbildning utöver 24 veckor
skall bedrivas som arbetsmarknadsutbildning. Inget hantverksyrke kan klara sig med så
korta utbildningar eftersom genomsnittet ligger på 120 veckor.
Eftersom gymnasieutbildningarna bara är yrkesförberedande och vuxenutbildning
snart inte finns längre i hantverksyrken, utdelas också allt färre yrkesbevis i form av
gesällbrev. Konsekvenserna för svenskar som vill arbeta inom EU kan bli fullständigt
orimliga. En svensk plåtslagare som t ex vill arbeta i Tyskland har ingen chans utan
gesällbrev.
I vårt jämlika Sverige finns en allvarlig ojämlikhet. En snickare, rörmokare eller
silversmed kan omskola sig och studera på högskolor och bli läkare eller ingenjör men en
läkare eller ingenjör som vill byta arbetssätt och bli hantverkare kan inte göra detta. Någon
möjlighet att ta studielån för att gå en grundutbildning i ett hantverksyrke finns inte vilket
är en allvarlig orättvisa. Denna orättvisa bör rättas till. Det kan ju inte vara så att praktiska
hantverksyrken ska ha ett lägre värde.
För att få en fokusering på behovet av utbildning inom hantverksyrkena arrangeras
Stockholms Hantverksdagar den 27 december till den 6 januari på hela 15 museer på
Djurgården i Stockholm. Det genomförs omfattande hantverksutställningar på Aquaria
Vattenmuseum, Biologiska museet, Etnografiska museet, Handarbetets Vänner, junibacken, Museifartygen, Nordiska Museet, Skansen, Junibacken Sjöhistoriska museet,
Tekniska museet, Telemuseum Wasahallen och Wasamuseet
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Vilken samhälls utveckling vill vi ha i sverige?
Det börjar bli dags för våra politiker att visa var de står? Är det mer värt att utbilda präster,
ingenjörer och jurister än elektriker, optiker och rörmontörer. Alla yrken behövs och borde
ha samma värde.
Pär Sellberg och Torsten Tullberg för projektet Handkraft
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BILAGA 15

– SAMVERKANSPROJEKT OCH REFERENSGRUPPER
PARALLELLT MED PROJEKTET HANDKRAFT bedrivs

andra projekt inom hantverk som verkar för
liknande syften. Handkraft har knutit kontakt med följande projekt för att nå synergieffekter och utbyta erfarenheter.

1. FRAMSIKT 2001
av Stockholms Stads Socialtjänstförvaltning. Det hade
som vision att ge ungdomar som hamnat vid sidan av det officiella samhällsmönstret en
möjlighet att skapa ett normalt liv med utgångspunkt från ett fast jobb, egenförsörjning
och ett fungerande socialt beteende.
FRAMSIKT ÄR ETT PROJEKT SOM ÄGDES

Hantverksakademin tog på sig ansvaret att placera 3 av 10 ungdomar i lärlingsutbildning.
Innan ungdomarna placerades hade de genomgått arbets- och socialträning på Socialtjänstens Startverkstad. Projektet var uppbyggt så att komplettering av gymnasie-skolans
kärnämnen ges under lärlingstiden. Senare antogs ytterligare en elev till utbildningen och
läget var följande vid projektets slut.
En elev var placerad som byggnadssmed och efter att Framsiktsprojektet avslutadess
övergick han i Handkraftprojektet och är efter april 2004 anställd.
En annan elev har varit placerad som låssmedselev hos Täby Lås under ett par månader,
hon omplacerades under våren till Bromma Lås. Även för henne var planeringen att hon
skulle överföres till Handkraftprojektet efter att Framsikt är avslutet. Emellertid sprack den
planeringen då eleven ej hade viljan att fortsätta sin utbildning vid det tillfället. Kontakt
kvarstår med henne och förhoppningen är att färdigutbilda henne vid senare tillfälle.
En tredje elev har tidigare varit placerad hos Stockholms Vatten, en annan av
samarbetspartnerna i Framsikt, där har han haft varierande arbetsuppgifter. Det framkom
att det är målare han ville bli och därför placerades han i en målarfirma för en mer
målinriktad utbildning. Målarföretaget upphörde, men eleven är nu lärling i ett annat
företag.
En fjärde elev har visat stort intresse och förmåga för dataarbete. Med en viss tvekan
placerades han inom utbildningsförvaltningen där han skulle fördjupa sig i webteknik,
placeringen får anses som en validering och om det blir en fortsättning och i så fall i vilken
form får anses oklart.

SYFTE

Detta projekt har haft samma riktlinjer som Handkraftprojektet, det vill säga att ge
människor möjlighet till en yrkesutbildning utan krav på formell skolunderbyggnad. Det är
dessutom ett försök att påvisa att ungdomar utan fallenhet för teoretiska studier istället
kan ha praktiska begåvningar som kan tas tillvara om de får en möjlighet att utbilda sig i
linje med sina intressen. Vi tror också att i och med att ungdomarna får en utbildning där
deras speciella talanger beaktas, skall det vara - inte bara möjligt, men naturligt - att deras
118

sociala beteende förändras och att de genom att bli bekräftade kommer att höja sitt
egenvärde och självförtroende.
Projektet Framsikt är designat för en tid av 18 månader. De ungdomar som passar in i
Handkraftprojektet skall efter denna tid erbjudas möjligheter att fortsätta delta i detta.
Under vintern-05 startas ett nytt projekt ”Ungas yrkesrevansch” med inriktning att ge 100
ungdomar i Stockholms Stad en 2-årig yrkesutbildning. Elevernas studiefinansiering är i
huvudsak via CSN. Projektet är ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen,
Kompetensfonden, ESF-rådet och Stockholms Hanterksfrening

2. STARTA HANTVERK TILLSAMMANS
HANTVERKARNAS RIKSORGANISATION, KOOPERATIVA INSTITUTET,

Kooperativt Idécentrum och
Stockholms Hantverksförening har tillsammans under året arbetat med en ansökan om
medel från EU Växtkraft mål 3, insatsområde 2-4. Medverkande medfinansiärer har varit
Länsstyrelsen i Stockholms Län och Nutek. Projektansökan och medfinansieringen färdigställdes under senvåren 2001. Under hösten 2001 gjordes kompletteringar i ansökan som
beviljades i april 2002. Om projektet kommer att genomföras är i dagsläget ganska osäkert
och om det blir av, blir det i så fall med någon annan än Hantverksföreningen som
projektägare.

SYFTE

Projektet ska utreda huruvida en kombination av de nuvarande företagsformerna ekonomisk förening, servicebolag och handelsbolag/aktiebolag tillsammans med en handledare ska
kunna utgöra en modell som ska marknadsföras för unga hantverkare.

GENOMFÖRANDE

Basen i det nya modellen är att ta fram ett pedagogiskt koncept där mentorn/handledarens
juridiska status definieras och visar hur mentorn tillsammans med en grupp intresserade
kan starta ett gemenskapsföretag. Den stora nyttan med projektet är att koppla ihop ett utvecklings- och ett informationsprojekt så att den framtagna modellen också kan spridas.
Det finns redan en TV-serie och ett antal medaktörer som är beredda att sprida modellen.
Inom projektet finns även idéer om ett antal kringarrangemang för att ytterligare förstärka
genomslagskraften. Marknadsföring sker bl a genom olika webbsidor.

NULÄGE PER DEN FÖRSTA JAN -05

Förstudien är avrapporterad till ESF rådet och kan ligga till grund för ett projekt. För
närvarande finns ingen huvudman som har kapacitet att husera projektet och därför vilar
tanken på en fortsättning.
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3. INTEGRATIONSFABRIKEN- HANTVERK – DESIGN – JOBB
PROJEKTET INTEGRATIONSFABRIKEN HAR ERHÅLLIT medel

från EU Växtkraft mål 3 och Länsarbetsnämnden i Stockholms län för att utveckla en förstudie rörande validering, utveckling och anpassning av hantverkskunnandet företrädesvis hos invandrare med låg teoretisk
utbildning.

FÖRSTUDIE

Förstudien genomfördes av Pia Lundström, Lotta Hede, Cecilia Bengtsson och Torsten
Tullberg, de två senare från Tullbergs Kommunikationsbyrå AB. Först gjordes research och
ett analysarbete varefter ett omfattande kontaktarbete vidtogs. Projektet knöt under september och oktober 2001 kontakter med Botkyrka kommun vilka menade att projektet i
full skala är fullt möjligt att förverkliga där. Förstudien visar hur kontakter för ett samarbete med Länsarbetsnämnden i Stockholms län, Socialförvaltningen i Botkyrka kommun,
Integrationsverket, Arbetsförmedlingen, designskolor som t ex Beckmans skola samt
Stockholms Hantverksförening etablerats.
Förstudien innehåller också en projektplan och en beskrivning som presenterar projektets innehåll, budget och tidplan. Ett koncept för utbildning, valideringsupplägg, individuella åtgärdsprogram och samarbete med designers. Projektet Integrationsfabriken har
under arbetet med förstudien etablerat kontakter, ordnat medfinansiering samt lagt en
tidplan för att kunna starta och genomföra projektet omgående och 6 månader framöver.

AVSLAG

ESF-rådet tog emot förstudien och godkände den som inlämnad rapport men beslutade att
avslå allt vidare arbete.

UPPLÄGG

Projektet Integrationsfabriken planerades bestå av två huvuddelar. En del var framtagning
av modeller för validering och individuella åtgärdsprogram för att underlätta inträdet på
arbetsmarknaden. En ny modell är framtagen och inkluderar tester, upplägg för hur samarbete med branschorganisationer kan ske, upplägg av individuella åtgärdsprogram med
mera. En annan del planerades vara genomförandet av en provomgång med validering,
individuella åtgärdsprogram , utveckling och anpassning av hantverkskunnandet hos invandrare - med låg teoretisk utbildning - och att i samarbete med SFI anpassa och förbättra
i första hand yrkessvenskan, samt medverka till utslussning på arbetsmarknaden. Botkyrka
kommun ville åtaga sig att pröva modellen.

4. CENTRUM FÖR ERKÄNNANDE AV VUXNAS KOMPETENS
- ETT VALIDERINGSPROJEKT INITIERAT AV BOTKYRKA KOMMUN tillsammans med Länsstyrelsen i
Stockholms Län.
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SYFTE

Avsikten är att man skall kunna validera alla människors kunskaper mot vad som krävs för
att ha försörjningsförmåga inom det valda yrket. Valideringen skall kunna visa den aktuella yrkes/utbildningsstatusen och bekräfta om man är färdig yrkesman eller om det finns
områden inom yrket som behöver kompetenshöjas för att man skall bli anlitningsbar på
den svenska arbetsmarknaden.
Botkyrka kommun har fått ett EU-mål3 projekt för att undersöka hur en sådan verksamhet skulle kunna byggas upp. Målet skall vara att valideringsdokumentet skall ha acceptans
över hela landet och kunna utgöra ett underlag för att bedöma utbildningsinsatser och/eller
anställningsbarhet.

MÅLGRUPP

I första hand kommer validering att kunna bli aktuellt för vuxna invandrare som kommer
till Sverige med overifierade yrkeskunskaper. Ofta matchar deras yrkeskunskaper inte de
krav som ställs på den svenska arbetsmarknaden. Om man med traditionella metoder skall
ge dessa människor en yrkesutbildning får man ofta börja från ruta ett, utan hänsyn till
den kunskap som man redan bär med sig. Detta gör att utbildningen ofta blir onödigt lång
och att deltagaren inte orkar hela vägen fram.

VÄRDE

Det som här beskrivs gälla invandrare kan naturligtvis lika gärna appliceras på alla människor. De som har ett längre yrkesliv bakom sig arbetar sällan med just det som de
utbildats för. För många av oss skulle det säkert vara värdefullt att få ett officiellt papper
som beskrev den kompetens som vi har för att utföra just det arbetet som vi faktiskt gör.
För samhället finns stora vinster att göra genom att ta vara på de kunskaper som människor har skaffat sig på otraditionella vägar. För den enskilde finns det ett stort värde i att
kunna bevisa sina kunskaper på ett officiellt sätt, både inför utbildning och som arbetssökande.
SAMARBETE

Hantverksföreningens roll i detta projekt har varit att sitta med i en referensgrupp som har
givit tips på yrken som det har kunnat gå att ”provvalidera” i. Det konkreta resultatet
hittills har varit 2 skräddare och 2 målare. Där har Hantverksföreningens kontakter
validerat yrkeskunskaper mot marknadens krav och kunnat föreslå lämplig utbildning.
Värdet för projektet Handkrafts del är att det genom Framsikt kanaliseras människor
som skulle kunna vara lämpliga att utbilda genom Hantverksakademin.

5. REFERENSGRUPPER
Projektet Handkraft har representanter i följande organisationer, myndigheter och projekt:
Hantverksrådet
Hantverkarnas Riksorganisation
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CERK – Centrum för erkännande av vuxnas kompetens
Regionala Partnerskapet
Programkontorets referensgrupp för yrkeskunnande
Stockholmssoppan
Kompetensrådet i Stockholms Län
Start – Framsiktsprojektet
Skomakarprojektet
Tillskärarakademin
Stockholms Hembygdsförening
Svenska föreningen för byggnadsvård

122

BILAGA 16

– VALIDERING
att validering av hantverkskunskaper måste ske på
arbetsplats och ställas mot normen för gesällprov eller motsvarande yrkesexamen. Så har
det också sett ut historiskt. Projektets utbildningsverksamhet, inom Hantverksakademin,
bygger vidare på denna tradition. Utbildningssamordnaren kan i samarbete med handledare och bransch validera inom alla i utbildningsverksamheten förekommande hantverksyrken samt skräddarsy den kvarvarande utbildningen mot branschernas krav.
Lärlingens kunskaper och kompletteringsbehov i det sökta yrket samlas i den individuella
utbildningsplanen som därigenom blir ett valideringsdokument.

ARBETSGRUPPENS ERFARENHETER VISAR

VALIDERING I PRAKTIKEN

I arbetet med Hantverksakademin är valideringsproblematiken central. De antagna som
har valideringsbara kunskaper i sina yrken prövas under introduktionsperioden. I utbildningsplanen dokumenteras sedan de moment som lärlingen har kvar att lära sig innan han
eller hon är anlitningsbar. Utbildningsplanen blir på detta sätt ett dokument både över vad
lärlingen redan kan inom yrket och vilka kunskaper som saknas. Särskilt viktig och användbar har valideringen varit i förhållande till invandrade hantverkare med yrkeserfarenhet och/eller utbildning från ett annat land. Här har Hantverksakademin bara goda
erfarenheter av hur modellen fungerar.
Exempel:
Valideringen inom Hantverksakademin sker oftast för enskilda individer eftersom antagningen sker löpande och antalet representanter inom varje yrke är litet vilket innebär att
någon större organisation för validering sällan varit nödvändig. Vid ett tillfälle anordnades
dock ett gemensamt valideringstillfälle för sex invandrade guldsmeder. Provet genomfördes på plats i verkstad där olika stationer byggts upp. De sökande prövades i momenten
filning, sågning och lödning och varje resultat bedömdes sedan av en guldsmedsmäster
som betygsatte prestationerna enligt en skala från 1-10. Detta omdöme samt samrådande
mellan företag och utbildningssamordnare låg sedan till grund för vilka av de sökande som
antogs till utbildningen. Två av de antagna blev kvar som lärlingar på det företag där valideringen ägt rum.
Efter cirka sex veckor på utbildningsplatsen sammanträffade lärlingarnas mäster, Hantverksföreningens utbildningssamordnare och naturligtvis lärlingarna själva. Med Guldsmedsmästarnas gesällprovsbestämmelser i bakgrunden fastställdes att lärlingarna borde
ha cirka ett och ett halvt år kvar innan de var mogna att göra sina gesällprov. De olika utbildningsmomenten specificerades i utbildningsplanen och utbildningen startade.
Utan validering av lärlingarnas tidigare kunskaper och en noggrann utbildningsplan skulle
det varit svårt att få mästern att ta emot lärlingarna.
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BILAGA 17
SAMVERKANSMODELL FÖR SMÅ HANTVERKSBRANSCHER
ENLIGT SKOMAKARMÄSTARFÖRBUNDETS PROJEKT
Handkraft under året haft flera olika samarbetsprojekt knutna till sig. Ett av dessa är skomakarprojektet. Här nedan bifogas den handlingsplan och den utvecklingsmodell som skomakarna tagit fram efter analys av statistiken
som deras undersökning givit. Upplägget är intressant eftersom det utgör en tänkbar form
för att nå större samstämmighet och gemensamma referensramar i flera små hantverksbranscher. Arbetsgruppen för Handkraft kommer därför att fortsätta följa skomakarprojektet för att se hur resultatet av arbetet faller ut.
SÅ SOM VI SETT I BILAGA 13 HAR PROJEKTET

För mer information kontakta:
Sveriges Skomakarmästarförbund
Sandra Andersson
Telefon: 08-662 06 96
SKOMAKERIET - EN STRUKTUR I SAMHÄLLET

Under mötet 27 oktober, där skomakeriprojektets analys behandlades konstaterades att
skomakarna hittills varit dåliga på att titta framåt. Nu försöker vi se de potentialer som
yrkesmännen i branschen har och vilka outvecklade möjligheter/marknader som finns. Redan nu
görs en del ortopedarbeten hos skomakarna och genom att höja kompetensen inom ortopedi kan vi
möta den ökade efterfrågan som en allt äldre och aktivare befolkning har.
I dagens samhälle är motion en viktig del av vardagslivet. Människor ställer höga krav på att gå
skönt och bra. Många behöver hjälp med smärre justeringar såsom pelotter, inläggssulor och
hälsporrekuddar. Detta är tjänster som redan utförs men är dåligt marknadsförda. En
vidareutveckling på detta område fordrar mer kunskaper både yrkesmässigt och marknadsmässigt.

Profilering av branschen - den samhällsnyttiga skomakaren
För att nå de som behöver hjälp med ortopediska justeringar, för sitt välbefinnande, behöver
landets skomakare öka samarbetet med fotterapeuter (fotvårdare), sjukgymnaster och skobutiker.
En välutbildad skomakare kan även föreläsa för t.ex. ovan nämnda yrkesgrupper för att öka
deras medvetande om skornas inverkan på välbefinnandet. I vårt dagliga arbete ser vi att
medvetenheten om hur skorna påverkar hälsan är liten, både hos våra kunder och hos dessa
yrkesgrupper. Vi behöver träna oss på att bättre informera såväl kunder som närliggande nätverk
bestående av andra specialister.
Vi vill också öka samarbetet med våra grossister/materialtillverkare och delta i ett
utvecklingsarbete för att få fram bättre material till t.ex. vintersulor för att minska halkolyckorna
som ofta leder till lårbensbrott för många äldre.

KVALITETSSÄKRING AV SKOMAKARYRKET

Vår analys visade tydligt att branschen behöver arbeta för att få en hög och jämn kvalité på våra
tjänster. Vi tänker inleda ett arbete för att höja yrkeskunnandet på lite mer kvalificerade arbeten,
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något som ska leda till kvalitetssäkring/certifiering av medlemmarnas kompetens. Då detta arbete i
stor utsträckning handlar om ett färdighetskunnande som inte alltid går att förmedla med ord utan
kräver att momenten visas och demonstreras avser vi att göra detta genom att ta fram
distanskurser på CD/Video.

Distansutbildning CD/Video
Vi har inte någon utrustad lokal att genomföra praktiska utbildningar i. Närmaste utbildningslokal
finns i Köpenhamn. Genom att använda oss av kursmaterial på CD/Video kan vi nå samtliga
skomakare som behöver vidareutbilda sig. En stor del av vår yrkeskår består av invandrare som i
många fall har svårigheter med språket och ett visuellt kursmaterial underlättar inlärningen.
Kurserna skall innehålla:
⋅ Skoreparationsteknik
⋅ Mindre ortopediska justeringar
⋅ Anatomi
⋅ Övriga kurser
Utbildningen ska omfatta de 30 vanligaste arbetsmomenten. Till exempel: hur man slipar på rätt
sätt, hur en ovanlädersreparation ska se ut, hur man åtgärdar de vanligaste sko- och fotproblemen.

Seminarier
Skomakare är småföretagare som är utspridda över hela landet. Många skomakare har långt till
nästa kollega. För att motivera våra skomakare till att kompetensutveckla sig och för att stärka
nätverket behöver vi samla dem till seminarier.
I seminarieform ska vi ha föreläsningar inom olika områden, såsom marknadsföring,
företagande, butiksskyltning/exponering, annonsering, IT, fotens anatomi, olika fotproblem, varför
de uppstår och hur man åtgärdar dem mm.
Det är viktigt att man motiverar skomakarna till att utöka sitt utbud och sin marknad. Det kan
man göra genom att bjuda in föreläsare från olika leverantörer t.ex. Birkenstock, Scholls med flera.
Seminarierna skall leda till en medvetenhet hos skomakarna om vikten av att arbeta mot
samma mål och till att deras företag utvecklas i positiv riktning.

ORGANISATION

Konsulter
Vid vissa tillfällen kan det bli aktuellt att ”hyra in” personal med specialkunskaper. Detta gäller
såväl vid produktionen av materialet för distansutbildningen och under seminarierna.

Personal
För att ett projekt av denna storlek skall kunna genomföras krävs det att Skomakarmästarförbundets kansli förstärks på personalsidan. Vi beräknar den utökade kanslitjänsten till en
halvtid för att genomföra projektet.

Styrgrupp:
Sveriges Skomakarmästarförbund

Björn-Erik Andersson, ordförande
Mats Berggren, kassör
Sandra Andersson, kanslist/koordinator
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Stockholms Hantverksförening
ESF-rådet
Ortopedskotekniker
Fotterapeut
Skohandlare
Grossist

Lars Österlind, VD
Anders Höglund
Sanna Rockström
Willy Krantz, f.d. lärare Hälsohögskolan i Jönköping
Janeth Isdalh, diabetikerfotvårdare, Nacka- Närsjukhus
Rolf Sjöholm
Jim Johansson, PePe´s Lädervaror AB

Lokaler
Arbetet med nätverket kommer att behöva ta visst kansliutrymmen i anspråk.

Administration
Ekonomiredovisning. Telefon, porto mm.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

Efter att första seminariet och kvalitetssäkring/certifiering är genomförda är det dags att informera
om vilka tjänster vi kan erbjuda konsumenterna. Våra tjänster skall leda till ett väsentligt ökat kunnande, bättre affärer och en större livskvalité för våra kunder.
En väl genomförd konsumentupplysning ger en större insikt hos konsumenterna om de tjänster
vi kan erbjuda. Det kommer att leda till en större lönsamhet för skomakarna och gör att vi säkrar
branschens framtid genom att intresset för våra yrkeskunskaper ökar.
Ett sätt kan vara att i samarbete med andra branscher samlas kring t ex Skons dag och sprida
information via media. Ett annat att trycka upp broschyrer om modernt skomakeris tjänsteutbud
och produktsortiment, vilken skomakarna kan dela ut till sina kunder.
UPPFÖLJNING /UTVÄRDERING

Efter avslutat projekt skall en rapport skrivas som innehåller hela projektets resultat/effekt för de
medverkande skomakarna. Det kommer inte att gå att mäta hela resultatet förrän bokföringsåret för
de deltagande skomakarna är avslutat. Sista deklarationsdag för 2003 är den 31 mars 2004. Det är
rimligt att utvärderingen görs under våren 2004.

DELTAGARE /DELTAGARKOSTNAD

Sveriges Skomakarmästarförbunds styrelse beräknar att det finns ca 600 seriösa skomakare i
Sverige. Vi anser det rimligt att vi kan, i detta första steg, hantera ca en fjärdedel av dessa enligt
följande:
Distansutbildning: 175 skomakare (151 medlemmar samt de 24 intervjuade ickemedlemmarna)
beräknas lägga ner ca 18 h, dels på att gå igenom videoprogrammen/CD:n, dels på att öva på
arbetsmomenten.
Seminarium: de områden som skall ”betas av” är rätt omfattande, se ovan. Varje skomakare behöver
gå på två tvådagars seminarier. 100 skomakare beräknas lägga ned två ggr 16 h plus arbetstid med
hemuppgifter ca 12 h.
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BUDGET

Kostnad för video/CD
Kostnader för seminarium
Arbetsinsats distansutbildning
Arbetsinsats seminarium
Arbetsinsats hemuppgifter

430.000
750.000

1.180.000
504.000
512.000

192.000

Konsulter
Personal
Administration,
information och marknadsföring
Uppföljning

1.300.000
80.000
320.000
160.000
30.000

Totalt

590.000
3.070.000

TIDPLAN

2002
⋅ Januari: Styrgruppen samlas för sitt första sammanträde.
⋅ Februari – juni: Produktion av distansutbildningsmaterial på video och CD.
⋅ September: Första seminariet.
⋅ Hösten: Information och marknadsföring.
2003
⋅ Våren: Andra seminariet.
⋅ Hösten: Information och marknadsföring.
2004
⋅ Våren: Uppföljning och utvärdering.
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BILAGA 18

– EQUAL ANSÖKAN
A ANSÖKANDE ORGANISATIONER

Hantverkarnas Riksorganisation
KTH, avd yrkeskunnande och teknologi
Stockholms Hantverksförening
B. NAMN
DIDEROT

- Utveckling av systemförändrande åtgärder för ökad jämställdhet mellan praktiskt och teoretiskt
kunnande i utbildning och arbetsliv. Med fokus på hantverksyrken och småföretagande.
C. SAMMANFATTNING

Frågan om vem i vårt samhälle som skall ta ansvar för den praktiska hantverksutbildningens vara
eller icke vara är idag obesvarad. Politiker vid utbildningsdepartement och näringslivsdepartement
bollar problemet emellan sig. Mot denna bakgrund, som har rötter långt tillbaka i historien, vill vi
med gemensamma krafter göra en insats för att trygga fortlevnad och vidareutveckling av
hantverkskunnandet i Sverige och övriga Europa.
En av förutsättningarna för detta är att synen på värdet av praktiskt kunnande jämställs med synen
på teoretiskt kunnande så att utbildning i hantverksyrken kan ske på lika vilkor som utbildning i
akademiska yrken. Projektet ämnar därför verka för att få tillstånd mer forskning på området, som
kan visa på det praktiska kunnandets värde på olika nivåer i samhället.
En annan av förutsättningarna för att nå målen är att ett transnationellt samarbete kan komma
tillstånd. Detta eftersom problematiken berör hela västvärlden och det är angeläget att angripa den
från flera håll för att nå ett genomslag. Därför har vi valt Equal som projektform.
Den tredje förutsättningen är naturligtvis att berörda politiker får tillräcklig information för att
kunna fatta relevanta beslut på området. Vi inbjuder politiker både från utbildningssidan och
näringslivssidan att deltaga i projektets utvecklingspartnerskap.
De positiva effekterna av detta projekt, vilka innebär ett steg mot jämställande av praktisk och
akademisk utbildning och kunskap, får återverkning på alla nivåer i samhället. Från den enskilde
individen via utbildningsväsende, arbetsliv och näringsliv . Visionen är en samordning av framtida
gesällutbyten med övriga medlemsländer i EU.
Bakom ansökan står Hantverkarnas Riksorganisation, Kungliga Tekniska Högskolan och
Stockholms Hantverksförening.
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D. TEMA OCH UTVECKLINGSOMRÅDEN

Huvudtema
Tema 3: Att främja livslångt lärande och utveckla rutiner som motverkar utanförskap på
arbetsplatsen för att därmed uppmuntra rekrytering och kvarhållande av personer som utsätts för
diskriminering och ojämlik behandling i samband med arbetsmarknaden.
Utvecklingsområde
Utvecklingsområde: 3a: Mångfald i arbetslivet
Följande utvecklingsområden inom andra teman kommer också att beröras:
Övergången från skola till arbetsliv, Egenföretagande, Kartläggning av yrkes och
utbildningsbakgrund.
E. PROBLEM OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Behovet av färdigutbildade hantverkare är akut, inom den närmaste tio års perioden räknar vi med
att det kommer att behövas 100 000 nya hantverkare i landet bara för att kunna täcka
pensionsavgångar i branscherna.
Många av de traditionella hantverksyrkena håller därmed på att dö ut.
I dagens Sverige saknas möjligheter att utbilda sig till hantverkare i vuxen ålder därför att
en fungerande hantverksutbildning inte ryms inom rådande utbildningssystem. Detta gäller så väl
de ekonomiska förutsättningarna för elever och utbildningsanordnare som formerna för själva
utbildningen.
Kortfattat kan situationen beskrivas så att trenden i utbildningssystemet gått mot en alltmer
teorianpassad studiegång där institutioner sköter verksamheten. Samtidigt har näringslivet, som
tidigare ansvarat för en del av den praktiska utbildningen utanför institutionerna, inte råd med
detta längre för så vitt det inte rör sig om mycket stora företag. Den enskilde företagaren som vill ta
en lärlig idag får överhuvudtaget ingen ersättning för det produktionsbortfall som detta medför,
vilket gör situationen ohållbar. Inte heller institutionerna har råd att utbilda inom praktiska
områden, då kostnaderna för att upprätthålla maskinparker och vidareutbilda lärare i takt med
utveckling på området är orimlig.
Även för ungdomar är möjligheten att bli hantverkare begränsad eftersom gymnasieutbildningar på området per definition är yrkesförberedande och färdigutbildning inom flertalet
hantverksyrken saknas. Detta innebär att elever som tillexempel gått hantverksprogrammet på
gymnasiet blivit förberedda för sitt yrke men för att kunna bli anlitningsbar fattas för de flesta
(beroende på yrkesval) mellan ett och två års heltidsutbildning på företag.
Ungdomar blir ofta heller inte uppmärksammade på att denna misspassning mellan skola och
arbetsliv föreligger, varför situationen efter utbildningens slut blir problematisk då någon
färdigutbildning inte kan erbjudas. I och med att färdigutbildning saknas utestängs potentiella
hantverkare från arbetsmarknaden, vilket får negativa konsekvenser både för individen och
samhället.
Många individer (ca 50% av eleverna som söker gymnasiet söker yrkesförberedande linjer) både
ungdomar och vuxna får således inte möjlighet att verka inom områden som de har begåvning och
fallenhet för.
Det finns i vårt samhälle alla möjligheter till rörlighet från praktiska till akademiska yrken men
rörligheten från akademiska yrken till praktiska är stängd. Detta omöjliggör fri rörlighet på
arbetsmarknaden. Det första som måste göras för att åtgärda detta är att skapa ett fungerande,
jämställt utbildningssystem för hantverksyrken. För detta krävs att skolpeng, eller motsvarande,
följer med eleven så att ersättning för utbildningsinsats kan erbjudas till handledare, samt att elever
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som går som lärlingar får möjlighet att ta studielån. Vidare är det viktigt att möjliggöra
vidareutveckling för yrkesverksamma på hantverksområdet så att ett livslångt lärande kan bli
verklighet även i dessa sektorer.
Vid ett betraktande av utbildningssituationen ur ett genusperspektiv kan man snabbt
konstatera att det ser likadant ut för både män och kvinnor vad gäller möjligheterna till
studiefinansiering. Projektets verksamhet riktar sig därför i samma utsträckning till bägge dessa
grupper.
Risken på sikt om inget görs åt situationen är att allt hantverk i västvärlden kommer att utföras
av importerad arbetskraft vilket ger en segregerad arbetsmarknad och i värsta fall en uppdelning av
arbetsmarknaden i A och B-lag. Vi ser redan nu att tendensen finns.
Problemet ligger mycket väl i linje med Equal-programmets syfte att verka för systemförändringar och mångfald på arbetsmarknaden. Problemet ligger även rätt vad gäller motverkan
av diskriminering av vissa grupper då de personer som vill utbilda sig till hantverkare missgynnas i
förhållande till dem vilka väljer en teoretisk utbildningsväg, något som nu uppmärksammas alltmer
i olika sammanhang.
Genom det nu pågående projektet Handkraft 2001 (ett växtkraft mål 3 projekt) och dess
föregångare Handkraft 2000 har vi skaffat oss en bred erfarenhet och kunskap på området och
bland annat fått kontakt med andra projekt i linje med våra strävanden. Samt har vi erfarenhet av
att driva utbildning på området sedan 7 år tillbaka.
F. UTVECKLINGSPARTNERSKAPET

Vi kommer att sträva efter ett jämlikt och välrepresenterat partnerskap genom att involvera både
myndigheter, intresseorganisationer och representanter för målgruppen. Vi har för avsikt att
eftersträva en jämn könsfördelning och även en åldersmässig spridning.
Förberedande kontakt har tagigs med följande samarbetspartners:
Utbildningsdepartementet, direktiv till skolverket, fördelning av anslag till praktiska respektive
akademiska utbildningar, fördelning av ansvarsområde visavi Näringsdepartementet
Skolverket, tillämpning av rådande direktiv för studiefinansiering.
Näringsdepartementet, se ovan, utbildningsdepartementet
Svenskt Näringsliv, avtal och regler för lärlingsutbildning
LO, avtal och regler för lärlingsutbildning
Hantverksrådet, kompetensbevis inom hantverksyrken
Nordisk Hantverksforum, internationellt kontaktnät, främst Norden
Riksantikvarieämbetet, kunskap om behovet av kulturvårdande hantverk i samhället, internationellt
nätverk
Ovanstående grupp är sammansatt så att skilda fält inom området skall kunna bli belysta. Den
myndighet vi i första hand vill påverka genom systemförändring är utbildningsdepartementet,
varför vi ser deras deltagande som mycket viktigt.
Följande projekt är vi intresserade av att knyta till oss för att få belysning på viktiga utvecklingsområden som berör verksamheten:
⋅ Projektet. ”Handkraft 2001”, för att dra nytta av de erfarenheter som detta projekt påvisat och för
att på nära håll kunna följa de elever som deltar i försöksutbildningen och ta del av deras
synpunkter.
⋅ Projektet ”Starta Hantverk tillsammans”, för att få information om satsningar på alternativa
företagsformer för hantverkare som skall ut på arbetsmarknaden.
⋅ Projektet ”Komplex”, studie av rådande skattelagstiftning för entreprenörer och småföretagare, inte
minst ur ett genusperspektiv.
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⋅ Projektet ”Integrationsfabriken” för att kunna följa de satsningar som görs på valideringsområdet.
Vi vill även bilda en referensgrupp som är tänkt att vara större och till vilken UP kan återkoppla.
De svårigheter vi kan se vad gäller utformandet av utvecklingspartnerskapet rör viljan hos
berörda myndigheter att deltaga för att förändra sina egna villkor, men vi bedömer möjligheterna
som goda eftersom upparbetade kanaler redan finns.
G . UTVECKLINGSPARTNERSKAPETS VERKSAMHET

Systemförändrande aktiviteter
⋅ Arbete med politiker för att möjliggöra systemförändringar, i första hand genom möten,
information och seminarier.
⋅ Upprepade temamöten för olika målgrupper inom verksamhetsområdet. Det kan gälla t ex
forskare, politiker, press, SYV-ar, ledare för ungdomsverksamhet, yrkesverksamma hantverkare
osv.
⋅ Utökat samarbete med befintliga branscher på området, för att förankra systemförändringar,
aktiviteter och utbildningsförslag nationellt.
Orienterande utredningar
⋅ Undersökande av möjligheten att få fram en beskrivning av vad olika hantverks examina
innehåller i övriga EU länder. Detta för att underlätta validering och påbörja ett arbete med
framtagandet av på sikt mer enhetliga och jämförbara yrkesbevis.
⋅ Undersökning av det praktiska intellektets betydelse för den enskilde individen.
⋅ Studier av ungdomsskolan och dess förhållande till den praktiska kunskapen.
⋅ Studium av situationen på dessa områden i övriga Europa.
Initiering av ett forskningsprojekt
⋅ Diderot vill bidraga till att få igång forskning om hantverk och hantverkets betydelse på olika
områden i samarbete med KTH och en högskola i annat medlemsland. Exempel på sådan forskning
är studium av genusförflyttningen inom hantverksyrken i förhållande till respektive yrkets aktuella
status över tid.
⋅ Initiering av pedagogisk och metodologisk forskning inom området ”överföring av praktisk
kunskap”.
⋅ Samanförande av forskning inom hantverksområdet i Sverige och övriga medlemsländer.
Framtagning av konkreta åtgärdsförslag för ett permanentande av hantverksutbildning fram till
yrkesbevis

Spridning och information
⋅ Spridandet av verksamhetens resultat skall underlättas genom de deltagande nätverken, genom
utvecklingspartnerskapets breda sammansättning, samt genom informationsmaterial på flera
språk, möten, seminarier och via Internet.
⋅ Framtagningen av informationsmaterial omfattar både interninformation, (till exempel
nyhetsbrev,) och extern information (till exempel rapporter på flera språk) Informationsmaterialet
skall användas i kunskapsspridande syfte, för att höja det praktiska kunnandets status, samt för att
informera om dess betydelse på olika plan i samhället.
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⋅ Vi kommer i hög utsträckning att dra nytta av tidigare erfarenheter och kunskaper. Dels genom
den forskning som bedrivs på KTH och dels genom de projekt som drivs av Stockholms
Hantverksförening och branschorganisationerna. Projektets verksamhetsområden är således väl
förankrat hos de som närmast berörs av dess effekter. För detta borgar bland annat det faktum att
det drivs av en av landets största intresseorganisationer på området.
H. KOORDINATOR

Koordinator kommer att utses under ett tidigt skede av förberedelsefasen. Tills ordinarie
koordinator har identifieras står Lars Österlind, VD Stockholms Hantverksförening som ansvarig.
I. EFFEKT

Många av de nedan skisserade effekterna är sedda i ett längre tidsperspektiv än projektet kan
medge.
På individnivå
⋅ Att det blir möjligt för personer som så önskar att utbilda sig till färdiga hantverkare. Något som
kommer att minska utslagningen av individer med praktisk begåvning i utbildningssystemen och
på arbetsmarknaden. Detta gäller för såväl kvinnor som män.
På Arbetsplatser och organisationer
⋅ Att klimatet för de små hantverksföretagen förbättras genom möjlighet att erbjuda ersättning till
hantverkare som utbildar lärling. Större möjligheter att förse hantverksbranscherna med den
utbildade arbetskraft de efterfrågar.
⋅ Att branscherna får ett uppsving och en ökad status.
På samhällsnivå
⋅ Att formerna för utbildning skall vidgas till att omfatta även hantverk och lärlingsutbildning
genom att de ekonomiska och strukturella förutsättningarna ändras.
⋅ Att demokratiska värden tryggas genom en utökad mångfald på arbetsmarknaden då praktiskt
kunnande får jämställd status med akademisk.
I ett EU perspektiv
På sikt kan man tänka sig att projektet kan öppna för ett utökat samarbete och en större samsyn på
området. Vi ser gärna att Diderot blir ett program inom EU som förutom att samordna och ta
tillvara hantverkets intressen kan ge möjlighet till gesällvandringar i Europa som ett led i en
lärlingsutbildning.
Vi kan också tänka oss ett upprättande av ett europeiskt system för K-märkning av enskilda
hantverkare som är unika för skilda länder och traditioner liknande det system som finns i Japan.
Det vore även intressant att tala om en europeisk högskola för hantverksyrken där en
forskningsbas skulle kunna upprättas.
Vi bedömer att effekterna av arbetet är av sådan art att de kommer att komma till mycket stor
nytta inom många områden inte minst sett ur ett näringslivsperspektiv. Fri rörlighet och ökad
jämställdhet på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet genom likvärdiga möjligheter till
utbildning i akademiska och praktiska yrken.
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J . DET NYSKAPANDE

Projektets nyskapande tanke ligger i att för första gången möjliggöra likvärdiga utbildningsförutsättningar för hantverks- som för akademiska yrken, i Sverige så väl som i övriga EUländer.
K. TRANSNATIONELLT SAMARBETE

Den främsta anledningen till att verksamheten bör bedrivas transnationellt är att problematiken
som projektet avser berör hela västvärlden. Det är därför av stor vikt att ta ett gemensamt grepp för
att de nödvändiga systemförändringarna skall komma till stånd och genomslaget bli så stort som
möjligt. Vi ser gärna som samarbetspartners länder i vilka problematiken med uppdelning av
skolväsende och arbetsmarknaden i akademiska A-lag och praktiska B-lag tenderar att bli ett
problem. Inte minst vad gäller invandrad arbetskraft och valideringsfrågor.
Det transnationella samarbetet är påbörjat genom ett Avalon möte i London 4-5 juli.
Denna ansökan har översatts till engelska och skickats till några av deltagarna på ovanstående
möte, vilka visat intresse för projektet.
L. ÖVERGRIPANDE TIDPLAN

Förberedelsefas 15 november 2001 – 2 maj 2002
Förstudien tas fram och inkluderar
- Formulering av projekt, innehåll, mål och uppläggning
- Identifiering av koordinator
- Få med alla medaktörer
- Knyta upp medfinansiering
- Identifiera och få med transnationell partner
- Upprätta en budget för hela projektet
- Upprätta en tidplan för hela projektet
- Beskriva projektets organisation
Genomförandefas maj 2002 – dec. 2004

Spridningsfas sept. 2003 – maj 2005

M. UPPSKATTAD KOSTNAD FÖR VERKSAMHETENS GENOMFÖRANDE SAMT PLAN FÖR MEDFINANSIERING

Vi uppskattar i dagsläget de sammantagna kostnaderna för genomförande och spridning till 31 600
000:- under tre år. (maj 2002-maj 2005) Vilket innebär 15 800 000:- i EU-bidrag.
Tänkt fördelning:
Maj 2002- maj 2003
Maj 2003- maj 2004
Maj 2004- maj 2005

10 200 000:10 200 000:11 200 000:-

Under förstudien kommer detaljerade budgetar att utarbetas. Arbetet med medfinansiering
kommer att ske enligt intentionerna från EQUAL. Tillsammans med varje medverkande part görs
en analys över hur de kan medverka och vad som behövs för att delprojektet kan räknas som
medfinansiering. Finansiering kommer att göras av högkolor/Universitet, Stockholms kommun
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samt statliga institutioner. Genom de förhandskontakter som knutits ser vi goda möjligheter att
erhålla erforderlig medfinansiering.
N. PLAN FÖR FÖRBEREDELSEFASEN

Förstudien
Den planerade förstudien kommer att bli omfattande. Det gäller att knyta upp ett flertal stora
förvaltningar och institutioner med kommunala, landstingskommunala och statliga aktörer och
dessutom medverkan från näringslivet.
Medlen kommer att användas enligt följande:
- Formulering av projekt, innehåll, mål och uppläggning
- Engagera medaktörer
- Identifiering av koordinator
- Knyta upp medfinansiering
- Identifiera och få med transnationell partner
- Upprätta en budget för hela projektet
- Upprätta en tidplan för hela projektet
- Beskriva projektets organisation
- Problemområdesinventering, projektbeskrivning, idéskisser
- Etablering av nätverk lokalt, regionalt och internationellt
- Avstämningsmöten, seminarier för att förankra och revidera olika förslag
- Formulering, gestaltning och ifyllande av ansökan
O. BUDGET FÖR FÖRBEREDELSEFASEN

En timkostnad är beräknad till 600:- per timmer plus moms
Kostnader
Research, utredning och möten
Resor, inklusive transnationell partner
Summa

350 000:30 000:380 000:-

134

BILAGA 19

– S:T GÖRANS GYMNASIUM
sammanklippta dokument som rapporterar från implementeringsarbetet av modellen för modern lärlingsutbildning i gymnasieskolan. Samarbetet
kommer att fortsätta under hela projekttiden, men några nya elever kommer inte att tas in.
I DENNA BILAGA FINNS TRE

FORMATIV UTVÄRDERING JAN-02
AVSEENDE SAMARBETET MELLAN S:t

Görans Gymnasium och Hantverksakademin/Stockholms
Hantverksförening, kring lärlingsutbildning på hantverksprogrammet.
Samarbetet inleddes tidigt 2001 med ett par möten på Utbildningsförvaltningen där
representanter från S:t Görans gymnasium, Stockholms Hantverksförening och Utbildningsförvaltningen deltog.
Till mötena tog Hantverksakademin fram ett förslag till upplägg som låg till grund för
diskussionerna. Från Stockholms skolborgarråd hade indikerats att Stockholm skulle satsa på att ta
fram modeller för lärlingsutbildning. Hantverksakademins förslag låg därför väl till i tiden och S:t
Göran hade en gedigen tradition med hantverksutbildningar och lärlingsmodeller i bagaget. Flera
försöksverksamheter planerades parallellt på olika skolor.

BUDGETRAMAR

Angående budgetramarna blev det snabbt klart att den del av skolpengen som kommer de
kommunala skolorna direkt till del för utbildningsverksamheten var betydligt lägre än den nivå
som friskolorna disponerar. 80 000 kronor cirka var skolpengen för hantverksprogrammet medan
S:t Göran disponerade ungefär 46.000 av dessa. Resten går till lokal-hyror och overheadkostnader
för förvaltningen. Ett extra bidrag för LIA-verksamheten kunde sökas motsvarande 15 000 kronor
fördelat på tre år, vilket gör 51 000 per elevårsplats att disponera. De ursprungliga tankarna att dela
på skolpengen mellan skolan och handledarna på företagen försvårades därmed avsevärt.
Istället lämnade både S:t Göran och Hantverksakademin in varsitt kostnadsförslag för sin
respektive del av utbildningen till Utbildningsförvaltningen. Efter en prutning från 80 000 landade
Hantverksakademin på 70 000 per elevårsplats, varav EU bidrog med hälften, och S:t Göran på
31.500. Klart framstod att den totala budgeten översteg både de 51 000 S:t Göran kunde påräkna
och de c:a 80 000 som hantverksprogrammet betingar för en friskola.
I det läget meddelade Utbildningsförvaltningen att man från deras sida såg försöksverksamheten som så viktig att man var beredd att skjuta till mellanskillnaden, beräknad till 15 500
per elevårsplats, för att möjliggöra lärlingsutbildningen. Både S:t Göran och Hantverksakademin
fick intrycket att de var för sig hade Utbildningsförvaltningen som förhandlingspart och
uppdragsgivare avseende ekonomin. Uppdraget att utforma lärlingsutbildningen i detalj lämnades
däremot till S:t Göran och Hantverksakademin att utarbeta sinsemellan.
INFORMATION OCH PLANERING
S:t Görans gymnasium organiserade i samråd med Hantverksakademins representant de
informationsmöten som hölls för föräldrar och elever under våren. Men på grund av långtidssjukskrivning och personalbrist kunde inga möten om upplägg, organisation och
ansvarsområden hållas. Endast en representant från vardera S:t Göran och Hantverksakademin
deltog vid informationsmötena, och redan då stod det klart att S:t Görans representant inte skulle
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fortsätta med lärlingarna till hösten. I detta läge uttryckte Hantverksakademin sina farhågor inför
Utbildningsförvaltningen om start redan till höstterminen men antagningsprocessen fortsatte.

ANTAGNING

Antagningsprocessen kom inte igång förrän till omvalet i maj 2001. Samtliga som sökte in till
LLHV-SG kallades till intervju. Intervjuerna hölls både på S:t Görans gymnasium och på
Stockholms Hantverksförenings kansli. Tanken var att S:t Göran skulle bidra med en studie- och
yrkesvägledare och Hantverksakademin med en utbildningssamordnare på intervjuerna. På grund
av sjukskrivningar och personalbrist kunde ingen från S:t Göran delta vid intervjuerna utan de
genomfördes enbart med Hantverksakademins representant.
Samarbetet med intagningsenheten fungerade bra och kontakt hölls regelbundet för att stämma
av utfall av intervjuer och nya ansökningar. Innan S:t Göran stängde för semester blev det klart
vem som skulle ansvara för lärlingarna från S:t Görans sida, men pga. vederbörandes sjukskrivning
kunde inget samråd ske. Intervjuer och antagningar fortlöpte ända till och med slutet av juli då
Hantverksakademins representant avbröt för två veckors semester. De extra praoperioder som
aviserats under våren kunde ej genomföras pga. den starkt försenade antagningsprocessen som
kolliderade med hantverksföretagens semestrar.

GENOMFÖRANDE

När arbetet inför starten av höstterminen drog igång på S:t Göran och lärlingsutbildningen började
organiseras kunde ett antal problemområden definieras. Först hade några elever antagits till
utbildningen utan att vara behöriga. Sedan saknade nästan samtliga elever arbetsplatsplacering
eftersom antagningsprocessen var så försenad. Vidare fanns inget schema för undervisningen och
ingen genomtänkt plan för vilka kurser som skulle genomföras på skolan respektive vilka som
kunde förläggas till arbetsplatserna. Planerna på att läsa en del ämnen tillsammans i projektform
fick skjutas på framtiden eftersom man ansåg att eleverna ej var mogna för detta ännu.
Vidare framkom att de generella kursplaner som gäller för hantverksprogrammet ej skulle
erbjuda tillräckliga betygsunderlag och styrdokument för utbildningen, utan lokala kursplaner för
respektive yrke måste arbetas fram. Eftersom varje yrke kan ha upp till ett tiotal kursplaner med
yrkesmässiga anpassningar var det en stor arbetsuppgift som förelåg. Vid starten var det 19 elever i
13 olika yrken samt ytterligare en elev på väg in, vilket såg ut att fylla alla de 20 platser som fanns
tillgängliga.
Arbetsfördelning
För att lösa de arbetsuppgifter som förelåg hade S:t Göran avsatt 25 % av en heltidstjänst, vilket
motsvarar 10 timmar per vecka. Hantverksakademin hade en mer flexibel insats, men avsåg att
landa på motsvarande två dagar i veckan. Man kom överens om en arbetsfördelning där
Hantverksakademin skötte placeringen på företag, kontakt med branscher för att identifiera
kontaktpersoner och att bistå vid framtagandet av kursplaner. S:t Göran skulle förutom arbetet med
den skolförlagda delen jobba med kursplanerna och stämma av inför betygssättning. Besök på
arbetsplatserna planerades gemensamt.
Under antagningsprocessen och under igångsättningsfasen arbetade Hantverksakademins
representant periodvis heltid med lärlingarna vilket medförde att annat arbete fick skjutas på
framtiden. Placeringarna tog längre tid och krävde större resurser än planerat, delvis på grund av
att lärlingarna var yngre än tidigare elever som Hantverksakademin arbetat med, men också för att
en del av eleverna bytte yrkesinriktning efter att ha provat på det yrke de först var intresserade av
och att somliga hade allvarliga problem med närvaron. Situationen hann aldrig komma under
kontroll förrän det var dags för nya utryckningar varför arbetet med att definiera kontaktpersoner
för arbetet med kursplanerna kom i andra hand.
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S:t Göran fick ett växande problem när kursplanerna inte hade påbörjats fastän halva terminen
i princip hade förlöpt. De avstämningar gentemot kursplanerna som ska ske löpande fick skjutas
upp och problem kunde förutses för de elever som vill byta inriktningar utan att ha någon
validering på vad de hittills åstadkommit. Dessutom var det mycket klent med närvaron på
måndagarna i skolan. Närvarorapporteringen från dagarna på praktikplatserna var också bristfällig.
I kombination med att bortfallet av elever var högt fick det till effekt att det goodwillkapital
lärlingsutbildningen hade byggt upp och den förståelse som fanns inför utformningen av denna
försöksverksamhet krympte bland elever och föräldrar.

RESULTAT

Av de 19 elever som fanns med från början, fick tre stycken frisörer byta utbildning tämligen
omgående på grund av att frisörföretagarna och facket inte ville godta någon gymnasial
lärlingsutbildning vid sidan av den gängse gymnasieutbildningen. En konditor, som dessutom var
en av de få som hade färdig placering, kom på uppropet men hörde sedan inte av sig något mer.
Två elever som var ganska obestämda över vad de ville bli hoppade av/bytte program efter c:a en
månad. En tjej som var mycket målmedveten och ville bli tatuerare fick efter ett par veckors praktik
klart för sig att hon behövde mer teckningskunskap i botten och sökte till estetiska programmet
istället.
Till de återstående 12 eleverna sällade sig ytterligare 3 nya kandidater. En av dessa kom i stort
sett bara till antagningsintervjun och var sedan mycket svår att få tag på varför han skrevs ut. 14
elever blev det antal som lärlingsutbildningen landade på för höstterminen. Av dessa var 5
låssmeder, 2 bilplåtslagare, 1 billackerare, 2 guldsmeder, 1 silversmed, 1 skräddare, 1 vvs-tekniker
och 1 kläddesign/scenograf.
Under fortsättningen av höstterminen har en elev flyttat till annan ort och två har avbrutit pga.
osäkerhet i yrkesval och närvaroproblem. Ytterligare fem elever hängde i luften. Orsakerna var bla
byten till yrken som ej lämpar sig i lärlingsmodell, för lång väntan på praktikplacering,
familjeproblem, stor sjukfrånvaro och långtidssjukskriven handledare. När vårterminen började och
de elever som var tveksamma av olika anledningar hade hittat andra vägar återstod i stort sett sju
elever, 3 låssmeder, 1 billackerare, 1 bilplåtslagare, 1 guldsmed och 1 elektriker efter byte av
yrkesinriktning. Dessa trivdes mycket bra med utbildningen och med sina placeringar, men
fortfarande återstod många knutar att lösa. T.ex. var låssmedernas kursplaner de enda som började
ta form.

SLUTSATSER

Med ett visst mått av efterklokhet från alla inblandade parter kan konstateras att det hade varit
bättre att vänta ett år och ha all planering klar inklusive kontakter med branscher och
praktikplatser innan utbildningen startade. Men nu handlade det om att göra det bästa av
situationen.
För det återstående arbetet med kursplaner och utbildningsorganisation, samt för arbetet med
intaget och placeringarna för höstterminen -02 uppskattar S:t Görans och Hantverksakademins
representanter följande resursbehov: En ökning med ytterligare en arbetsdag per vecka från båda
samarbetsparter. Det skulle t.ex. kunna lösas genom att S:t Göran avsätter en halvtid för arbetet
med lärlingarna och Hantverksakademin anlitar en extra praktiksamordnare för ändamålet. Men
naturligtvis är det även en fråga om vilka ekonomiska och personella resurser som finns att tillgå
varför alternativ måste övervägas.
Budget
Om man räknar bort den dubbelbemanning av utbildningssamordnare som finns mellan S:t Göran
och Hantverksakademin under EU-projekttiden, borde kostnaden landa på c:a 100.000 kronor per
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elevårsplats om varje klass innehåller minst 16 elever. Samordnarrollen är beräknad till en
heltidsanställd per 50 elever. Ytterligare prutningar alternativt ekonomiskt tillskott är nödvändigt
för kontinuerlig drift av utbildningsformen när EU-bidragen tar slut.
Efter diskussion med S:t Görans ekonomiansvarige har ett förslag tagits fram där
Hantverksakademin prutar sina ersättningsanspråk för praktikdelen av utbildningen till en nivå
motsvarande 20 kronor per timma i handledarersättning för att möjliggöra en utökning av
personalresurser hos S:t Göran. Om Utbildningsförvaltningen fortsätter att bidra med extra medel i
samma storleksordning som tidigare skulle en elevbudget kunna se ut som följer:
Intäkter S:t Göran 2002
Elevpeng
Extra för LIA 5 000
Utbildningsförv.

50 000
15 500

Utgifter
Praktikplatser 22 500
Återstår
S:t Göran för drift

48 000

Tilläggas bör att det låga elevantalet i befintlig utbildning naturligtvis lägger extra ekon-omisk
börda på S:t Göran vilket medför att kalkylen ändå inte går ihop med bara 7 elever. EU-medel
bidrar därutöver med 22 500 till praktikplatserna samt motsvarande en halv-tidstjänst från
Hantverksakademins sida vilket ligger utanför denna budget.

NYTT MÖTE
Utbildningsförvaltningen den 8 februari 2002 deltog parterna för att diskutera
situationen för LLHV-SG. Följande framkom:

VID ETT MÖTE PÅ

⋅ Utbildningsförvaltningen tar lättare på behovet av kursplaner. Möjligen kan någon form av
kompromiss arbetas fram, oklart vilken för närvarande.
⋅ Antalet möjliga yrken bör begränsas med avseende på vilka utbildningar som redan finns och
vilka branscher som har resurser att samarbeta. Kanske 4-5 yrken räcker för att under-lätta arbetet.
⋅ Avgörandet för om ett nytt intag till höstterminen skall fullföljas eller ej, sköts fram till den 21
februari på Utbildningsförvaltningen. Till dess skulle ansökningsunderlaget granskas, lämpliga
yrken väljas ut, praktikplatser och kontakter identifieras så långt möjligt.

EFTER ETT MÖTE på

Utbildningsförvaltningen den 21 februari beslutades följande:
Det blir inget nytt intag av elever till höstterminen 2002 på S:t Görans gymnasium. An-ledningen
till detta är att alltför få elever har sökt till hantverksprogrammet lärling till hösten, underlaget
räcker inte till.
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För de sju elever som är kvar från förra höstterminen har man beslutat att i möjligaste mån
placera dessa på likvärdiga utbildningar i annan regi. Tanken fanns först att slå ihop
undervisningen med de nya lärlingarna för att få en större grupp och på det viset göra det
ekonomiskt möjligt att bedriva undervisningen framöver, men det upplägget föll av ovan nämnda
skäl.
Klassen kommer därmed att upplösas från och med vecka 13-02 och eleverna kommer att
spridas i andra klasser.
Stockholms Praktiska gymnasium kommer att ta över låssmeder och elektriker, totalt fyra
elever. De bedriver också lärlingsutbildning och upplägget skiljer endast marginellt ifrån S:t
Görans. Bilplåtslagare, billackerare och guldsmed kommer att vara kvar på S:t Görans gymnasium
men integreras i andra klasser, vilket kan medföra mindre förändringar i deras skolgång.
För alla elever gäller att Hantverksakademin och Stockholms Hantverksförening kommer att
finnas kvar i bilden och även följa de elever som flyttar över till Stockholms Praktiska gymnasium.
Eventuella justeringar beroende på anpassningen till Stockholms Praktiska kommer att aviseras och
förhandlas så att förhoppningsvis alla blir nöjda.
Ett eventuellt nytt intag till höstterminen-03 utreds av S:t Görans och Hantverks-akademins
representanter för beslut senast september-02.
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BILAGA 20

– STYRDOKUMENT FÖR HANTVERKSAKADEMIN
gett upphov till kontrolleras genom
några viktiga styrdokument. I denna bilaga kan du läsa förordningen bakom utbildningen
samt den utbildningsplan som tagits fram i samarbete med KY-myndigheten.
DEN FÖRSÖKSVERKSAMHET SOM PROJEKTET HANDKRAFT

FÖRORDNING (2004:167) OM STATLIGT STÖD TILL FÖRSÖKSVERKSAMHET MED LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA TILL VISSA
HANTVERKSYRKEN
INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 § Statligt stöd får lämnas till försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till
vissa hantverksyrken som anordnas enligt bestämmelserna i denna förordning.
2 § De hantverksyrken som kan ingå i försöksverksamheten anges i bilagan till denna
förordning.
3 § Statligt stöd lämnas till den huvudman som avses i 4 § och i den omfattning
regeringen beslutar särskilt.
ANSVARIG HUVUDMAN

4 § För lärlingsutbildning som genomförs med stöd enligt denna förordning skall det
finnas en ansvarig huvudman, som utses av regeringen.
LÄRLINGSUTBILDNINGEN

5 § Lärlingsutbildningen skall bedrivas så att deltagarna ges förutsättningar att få
gesällbrev eller motsvarande yrkesbevis efter ytterligare lärlingskap.
Utbildningen skall utformas i samråd med företrädare för berörda hantverk.
6 § Utbildningen får omfatta högst 80 veckor och skall bestå av dels teoretiska studier, dels
lärlingskap hos en hantverkare i yrket. Minst en femtedel av utbildningstiden skall bestå
av teoretiska studier.
7 § Regeringen beslutar särskilt om antalet årsstudieplatser.
UTBILDNINGSBEVIS

8 § Efter avslutad lärlingsutbildning skall deltagarna få ett utbildningsbevis som beskriver
utbildningens innehåll och deltagarens uppnådda mål.
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BEHÖRIGHET

9 § För tillträde till lärlingsutbildning krävs att sökanden har slutfört för hantverksyrket
relevant utbildning inom gymnasieskolan eller genom yrkesverksamhet har förvärvat
motsvarande kunskaper.
Den ansvariga huvudmannen får ställa särskilda krav på yrkeserfarenhet som är av
betydelse för utbildningens inriktning eller den yrkeskategori som utbildningen
förbereder för.
URVAL

10 § Om antalet platser är färre än antalet behöriga sökande, skall ett urval göras.
Den ansvariga huvudmannen skall fastställa urvalsgrunder som är godtagbara i
förhållande till lärlingsutbildningens inriktning. Huvudmannen bör härvid särskilt beakta
att det finns yrkesområden där det råder stor brist på hantverksutbildad arbetskraft.
Vid urvalet skall hänsyn tas till den sökandes möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen.
UTBILDNINGSPLANER

11 § Inom lärlingsutbildningen skall det finnas utbildningsplaner. En utbildningsplan får
omfatta flera yrkesområden. Utbildningsplanerna skall godkännas av Myndigheten för
kvalificerad yrkesutbildning.
12 § Av varje utbildningsplan skall framgå
1. utbildningens omfattning och uppläggning,
2. de kompetenskrav som finns för undervisande och handledande personal,
3. de krav på förkunskaper och andra villkor som gäller för utbildningen,
4. de urvalsgrunder som tillämpas för tillträde till utbildningen,
5. formerna för uppföljning och bedömning av de studerandes prestationer, och
6. hur utbildningen har kvalitetssäkrats.
INDIVIDUELL STUDIEPLAN

13 § För varje deltagare skall det finnas en individuell studieplan.
STUDIEMEDEL

14 § Studiemedel enligt studiestödslagen (1999:1395) får lämnas till den som deltar i en
lärlingsutbildning där den ansvariga huvudmannen beviljats statligt stöd enligt denna
förordning. Utbildningarna skall när det gäller studiemedel jämställas med utbildningar
som anges i bilagan, avdelning B 1, till studiestödsförordningen (2000:655).
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AVGIFTER

15 § Deltagaravgifter som tas ut skall vara skäliga med hänsyn till de kostnader som den
ansvariga huvudmannen har för lärlingsutbildningen, förutsatt att kostnaderna i sig kan
anses rimliga för utbildningen.
TILLSYN

16 § Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning utövar tillsyn över lärlingsutbildningar
som genomförs med stöd enligt denna förordning.
17 § Den ansvariga huvudmannen skall på begäran lämna de uppgifter som Myndigheten
för kvalificerad yrkesutbildning behöver för att utöva tillsyn enligt 16 §.
ÖVERKLAGANDE

18 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.
BILAGA

Förteckning över lärlingsutbildningar för vilka statligt stöd kan lämnas
Lärlingsutbildningar till någon av följande yrkeskategorier kan erhålla statligt stöd enligt
denna förordning:
Attributmakare
Juvelfattare
perukmakare
bildhuggare
kakelugnsmakare
rammakare
bilsadelmakare
kapellmakare
ridsportsadelmakare
bokbindare
klensmed
riggare
bonare
konstgjutare
segelmakare
borstbindare
konstglasmästare
silversmed
brodös
konstsmed
skeppstimmerman
brukssmed
konststoppare
skomakare
båtbyggare
korgmakare
skyltmakare

ciselör
krukmakare
tenngjutare
dekorationsmålare
listmakare
träsvarvare
dekormålare
låssmed
tygtryckare
djurkonservator
maskö
väskmakare
dockmakare
mattrestauratör
ädelstensslipare
emaljör
metallkonservator
etuimakare
metalltryckare
förgyllare
modellbyggare
gardindekoratör
modist
glaskonservator
musikinstrumentmakare
gravör
målningskonservator
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guldsmed
möbelkonservator
gördelmakare
möbelrestaurerare
handpressförgyllar
möbelsnickare
handvävare
papperskonservator
hattmakare
pappersmakare
hovslagare
parkettläggare
instrumentglasblåsare
patinör

Utbildningsplan för försöksverksamhet med lärlingsutbildning för vuxna till
vissa hantverksyrken

BAKGRUND

Modern lärlingsutbildning i hantverksyrken bygger på en mycket nära samverkan med
arbetslivet. Eftersom utbildningen innehåller många olika yrken i en och samma klass blir
det dessutom en naturlig anpassning till arbetsmarknaden och risken för överutbildning i
ett enskilt yrke föreligger inte. En nära samverkan med branscherna och en integrering i
utbildningen med kunskap om att starta och driva ett företag borgar också för ett utvecklat
entreprenörskap, något som särskilt gagnar svenskar med invandrarbakgrund och kvinnor
som bryter könsmönster i sina yrkesval och därför har svårare att komma in på
arbetsmarknaden. Utbildningsformen är vidare mycket framgångsrik avseende vissa
handikapp såsom t.ex. dyslexi. Kvalitetssäkringen bidrar branscherna med genom
gesällbrev och andra yrkesbevis av internationellt värde, något som har fått ökad betydelse
på den gemensamma europeiska arbetsmarknaden.

UTBILDNINGENS MÅL

Utbildningens övergripande mål är att ge de som söker ett hantverksyrke en komplett
yrkesutbildning. I de fall försöksverksamhetens utbildningstid om 80 veckor inte hinner
leda fram till en fullständig uppfyllelse av utbildningsmålen ska den kvarvarande vägen
vara väl kartlagd och möjlig att anträda för den studerande. För de som hinner uppnå det
valda yrkets utbildningskrav avslutas utbildningen med gesällbrev eller motsvarande
yrkesbevis.
Efter fullgjord utbildning ska deltagaren kunna:
-

arbeta som kvalificerad hantverkare med en hög grad av praktisk färdighet och en
mycket god kännedom om arbetstekniker och material

-

känna till principerna för kvalitetsstyrning och kunna tillämpa grunderna i sitt
eget arbete

-

känna till och ta ansvar för en god arbetsmiljö, både avseende ergonomi,
skyddsutrustning, gällande förordningar och miljömässiga aspekter inom sin
hantverksgren

-

känna till betydelsen av design, färg och form i det egna hantverket samt ha
grundläggande förståelse för stil- och kulturhistoriska sammanhang
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-

läsa och, i förekommande fall, själv upprätta en arbetsritning och/eller arbetsskiss
inom sin hantverksgren

-

utföra priskalkyler på kundarbeten med hänsyn tagen till lönekostnad,
materialkostnad, fasta kostnader och vinst samt kunna göra efterkalkyler på
utförda arbeten

-

känna till grunderna för att sköta bokföring och administration på data som egen
företagare

-

känna till grunderna för marknadsföring samt betydelsen av social kompetens och
kundvård

-

känna till betydelsen av nätverk inom hantverkssektorn samt ha inblick i de
möjligheter som öppnas för hantverkare på den gemensamma marknaden
avseende yrke och utbildning

-

känna till bestämmelserna för gesällbrev/yrkes-bevis inom det egna hantverket
samt ha avlagt arbetsprov enligt för varje bransch gällande föreskrifter

Utbildningen syftar till att ge goda förutsättningar för den studerande att, eventuellt efter
kompletterande utbildning, bli verksam inom det valda hantverksyrket, antingen som
anställd eller som egen företagare.

OMFATTNING OCH UPPLÄGG

Försöksverksamheten har 25 studieplatser i sammanlagt 68 möjliga hantverksyrken och
löper under 80 veckor vilket motsvarar två utbildningsår. Utbildningen fördelar sig på 80
% arbetsplatsförlagd utbildning under individuell handledning och 20 % teoriämnen
gemensamt i helklassformat med en hög grad av infärgning från hantverksbranscherna.
Räknat i veckor ser fördelningen ut som följer; 64 veckor arbetsplatsförlagd Arbetsteknik
och Yrkesteori; 2 veckor Orienteringskurs, Arbetsritning och Design, form och färg; 5,5
veckor Konst- och stilhistoria; 1 vecka Arbetsmiljö; 1 vecka Kvalitetsledning, Miljöteknik
och Arbetsjuridik; 4 veckor Data, Bokföring, Desktop publishing och Ergonomi; 1 vecka
Företagsekonomi; 1,5 vecka Starta eget, Priskalkyl och Marknadsföring.
Utbildningstiden delas in i tre olika faser; introduktion, utbildning och examination. Under
introduktionen placeras den studerande direkt hos den hantverkare där
lärlingsutbildningen planeras. En eventuell validering av tidigare yrkeserfarenheter som
kan vara relevanta för det valda hantverksyrket genomförs. Den individuella studieplanen
arbetas fram och fastställs av utbildningssamordnaren i samarbete med handledare,
studerande och bransch. När utbildningsförhållandet fungerar som det ska och
studieplanen är utarbetad övergår introduktionen i ordinarie utbildning. Introduktionen
kan vara mellan 4 och 8 veckor och har i övrigt samma upplägg som resten av
utbildningen. Om eleven under introduktionen upptäcker att yrkesvalet inte stämmer med
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elevens förväntningar, kan utbildningssamordnaren eventuellt rekommendera ett annat
yrkesval eller en annan utbildningsplats.
Den huvudsakliga utbildningen är arbetsplatsförlagd fyra dagar i veckan med gemensam
teori en dag i veckan. Utbildningsfasen varieras i längd individuellt allt efter elevens
förkunskaper och den enskilda branschens krav. För en elev som avslutat ett
yrkesförberedande program på gymnasiet och dessutom gått ett påbyggnadsår kan det
handla om ett färdigutbildningsbehov på 40 veckor.
Om sedan det valda yrkets utbildningskrav är uppfyllda övergår utbildningen i
examinationsfasen för att avsluta med avläggande av gesällprov eller motsvarande
yrkesbevis om gesällbrev inte finns. Tiden för att avlägga gesällprov varierar från yrke till
yrke, mellan 2 och 20 veckor kan förekomma. I den individuella studieplanen noteras
också alla fullgjorda moment och den blir ett personligt utbildningsdokument, helt
oberoende av om gesällprov hinner genomföras under utbildningstiden.
En ersättning utbetalas till handledarna för deras undervisning, motsvarande cirka hälften
av elevårskostnaden. Eftersom det endast går en studerande per handledare blir
ersättningen mycket blygsam, närmare bestämt fyrtio kronor i timmen, men den har ändå
avgörande betydelse för att möjliggöra utbildning i små branscher och för att kunna ställa
krav på utbildningens innehåll. Ersättningen är så avpassad att den inte påverkar
konkurrenssituationen på marknaden.

ORGANISATION

Ansvarig utbildningsanordnare är Stockholms Hantverksförenings Förvaltnings AB och
utbildningsverksamheten går under namnet Hantverksakademin. En styrgrupp granskar
och följer upp verksamheten i Hantverksakademin. Styrgruppens ledamöter representerar
branscherna genom Hantverkarnas Riksorganisation och Sveriges Hantverksråd, de
studerande via en elevrådsrepresentant, handledarna via en handledarrepresentant, lärare
via en representant från Stockholms Miljöcenter, därutöver ingår representanter för
utbildningsväsende och högskola.
Hantverksakademins organisation bygger vidare på att det, mellan den övergripande
ledningen å ena sidan och studerande och handledare å andra sidan, finns en samordnare.
Dessa utbildningssamordnare fungerar som yrkesvägledare, klassföreståndare, kurator,
pedagogisk rådgivare och nätverksbyggare gentemot branscherna. Det är också dessa
samordnare som sammanställer den individuella studieplanen, har kontakten med
handledarna och följer upp att alla kursavsnitt genomförs och valideras. Samordnarna har
en nyckelfunktion i organisationens struktur och bidrar till att organisationen lätt kan
anpassas till efterfrågan och lokalisering.
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LOKALER

Stockholms Hantverksförenings lokaler på Götgatan 61 i Stockholm. I övrigt kommer
utbildningen att bedrivas ute på olika hantverksföretag och vissa teorikurser hos
Stockholms Miljöcenter.

KOMPETENSKRAV FÖR UNDERVISANDE OCH HANDLEDANDE PERSONAL

Lärare och handledare skall genom utbildning eller erfarenhet ha kompetens för den
undervisning som de skall bedriva. Ämneslärarna har goda pedagogiska färdigheter för
undervisning i helklassformat. Handledarna har en kompetens motsvarande mästarbrev i
sina yrken.

FÖRKUNSKAPSKRAV OCH ANDRA VILLKOR FÖR ANSÖKAN TILL UTBILDNINGEN

Utbildningen bygger på de kunskaper som eleverna får på nationella eller specialutformade
program i gymnasieskolan, den gymnasiala vuxenskolan eller motsvarande kunskaper,
svenska och/eller utländska. Även s.k. 25:4 behörighet (25 års ålder, fyra års
yrkeserfarenhet och kunskaper i svenska och engelska motsvarande något fullföljt
gymnasieprogram) gäller.
Särskild kännedom om det valda hantverksyrket krävs vidare för antagning. Det kan vara
slutförd för hantverksyrket relevant utbildning inom gymnasieskolan, motsvarande
yrkeserfarenhet/hobbyverksamhet eller kunskap från annan utbildning, svensk eller
utländsk.
Ett visst överintag planeras som en gardering mot avhopp från utbildningen och därav
följande tomma utbildningsplatser.

URVALSGRUNDER FÖR TILLTRÄDE TILL UTBILDNINGEN

Urvalet bygger i första hand på ett matchningsförfarande där den sökandes önskemål om
ett valt hantverksyrke, inom ramen för de 68 yrkena i försöksverksamheten, matchas mot
tillgången på kvalificerade arbetsplatsförlagda utbildningsplatser. Eftersom det råder brist
på utbildade hantverkare i de listade yrkena eftersträvas att täcka in så många som möjligt
i försöksverksamheten. Om flera studerande söker samma yrke/utbildningsplats sker ett
urval där olika sökandes förkunskaper och möjlighet att uppfylla utbildningsmålen vägs
mot varandra.
Antagningen bygger på en bedömning av förkunskaper, intervjuer, matchning mot
lärlingsplats och i förekommande fall validering. Matchning och validering startar den 16
augusti 2004 och förutsätter att den sökande ställer erforderlig tid till förfogande.
Ansökningstiden för utbildningen är från den 24 maj till och med den 17 september 2004.
Kursen startar måndagen den 20 september 2004. Definitiva antagningsbesked lämnas inte
förrän den 17 september på grund av att matchning och eventuell validering måste vara
färdig först.
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TERMINSAVGIFTER

En terminsavgift för att täcka kostnader för skyddskläder, studiebesök och studiematerial
mm. kommer att debiteras den studerande med ett belopp av 3 300 kronor per termin.
FORMER FÖR UPPFÖLJNING OCH BEDÖMNING AV STUDIEPRESTATIONER

Under introduktionen fastställs den studerandes individuella studieplan. Studieplanen
innehåller en för lärlingsutbildning och det aktuella yrket anpassad kursplan med
timangivelser och löpande avstämningsmöjlighet. Avstämningar utförs av
utbildningssamordnaren varje termin tillsammans med handledare och studerande. Då
görs en genomgång av samtliga moment och bedömes procentuellt hur långt den
studerande hunnit. Studietakten är individuell, dvs. timmarna är bara riktvärden och inte
bindande. Däremot kan det finnas anledning att utreda orsakerna om någon studerande
presterar betydligt långsammare studietakt än planen. Det kan vara en indikation på att
något behöver styras upp i utbildningssituationen. Bruttolistan över utbildningsmoment
tjänar också som en checklista för att inte missa moment som är viktiga för yrket.
Studieplanen bifogas utbildningsbeviset när utbildningen är klar och utgör en specifikation
över innehållet. Den är även gångbar i branschen, både vid ansökan om gesällbrev och för
den som söker anställning.
Någon betygsbedömning görs inte under utbildningsfasen, utan endast en dokumentation
av genomförda utbildningsmoment. Under examinationsfasen däremot genomförs i
förekommande fall gesällprov eller motsvarande av branschen rekommenderad
yrkesprövning. Därvid lämnar branschen betyg på genomfört prov.

KVALITETSSÄKRING

I den moderna lärlingsutbildningen finns flera verktyg för kvalitetssäkring till förfogande.
Dessa är speciellt anpassade för utbildningsformen.
Godkänd utbildningsplats
Sveriges Hantverksråd har på förslag att ta fram regler för certifierad utbildningsplats
i samband med mästarbrevet. I väntan på detta bedöms varje utbildningsplats enligt
följande kriterier av utbildningsanordnaren:
-

Verkstadslokalen följer gällande normer för arbetsmiljö och arbetsskydd

-

Yrkesspecifik och relevant utrustning finns tillgänglig för utbildningen

-

Handledaren har kompetens motsvarande mästarbrev i yrket

-

Även studieobjekt utanför produktionen skall tillhandahållas

-

Branschens godkännande erhålles där så är möjligt
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Utbildningsavtal
Avtal tecknas mellan handledande företag och utbildningsanordnare som reglerar
respektives ansvar och befogenheter. En policy som specificerar rättigheter och
skyldigheter delges varje studerande. Där anmodas den studerande att dokumentera
utbildningsmoment i dagboksform både som en arbetsuppgift i utbildningen och för
eget bruk, eftersom kurslitteratur inte finns i samtliga yrken.
Individuell studieplan
Den individuella studieplanen är en yrkesspecifik individuellt anpassad kursplan som
upprättas för varje studerande. Här kan utbildningssamordnaren och andra berörda
parter, löpande stämma av de kunskaper som den studerande förväntas ha uppnått,
med de kunskaper som återstår att lära, samt jämföra resultatet med de tidsangivelser
som gjorts. Studieplanen upprättas av utbildningssamordnaren i samråd med den
studerande, handledaren och branschen efter eventuell validering av tidigare
yrkeskunskaper. Målet är gesällbrev/ yrkesbevis.
Gesällbrev / yrkesbevis
Gesällbrevet uppfyller branschernas krav på yrkeskunskaper och borgar därför för att
den studerande 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.
Utbildningssamordnare
Utbildningssamordnaren ansvarar för avstämning och uppföljning. Genom
fortlöpande kontakt med handledare och studerande har utbildningssamordnaren
därför goda möjligheter att på ett tidigt stadium identifiera och åtgärda eventuella
intressekonflikter. Utbildningssamordnaren är även kontaktperson för utomstående
tillsynsmän.
Styrgrupp
Styrgruppen för försöksverksamheten har endast en rådgivande och uppföljande
funktion, ansvaret för utbildningen ligger på den av regeringen utsedda
huvudmannen. Styrgruppen kommer kontinuerligt att informeras via
representanterna för studerande, handledare, lärare och utbildningssamordnare. Alla
möten kommer att protokollföras och ligger sedan till grund för utvärdering
tillsammans med synpunkter från branschföreträdare och representanter för
utbildningsväsende och högskola.
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
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yrkeskompetens. Detta problem försvinner när ett handledararvode utgår till företagen,
eftersom det då blir möjligt att ställa andra krav på hantverkaren som lärare.
En för samtliga studerande gemensam teoridel innehållande allt från företagsekonomi och
data till konst- och stilhistoria kompletterar yrkesutbildningen och utgör 20 % av
kurstiden. Den individuella studieplanen, 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.
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