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Förord
Under 2011 genomfördes en stor reform av gymnasieskolan i Sverige. Skolverket har fått i uppdrag att följa upp och analysera denna gymnasiereform
(Gy 2011). Uppdraget till Skolverket är mångfacetterat och löper över flera år.
För att hantera bredden i frågeställningen har Skolverket beslutat att genomföra flera olika tematiska delstudier. Denna rapport är en av de delstudier som
har gjorts inom ramen för uppdraget.
Den svenska gymnasiala yrkesutbildningen har sedan lång tid huvudsakligen skett i skollokaler av yrkeslärare och det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
har varit 15 veckor, vilket är en mycket låg andel i ett internationellt perspektiv. Ändå har myndigheterna upprepade gånger konstaterat att långt ifrån alla
elever får 15 veckors APL och att tiden ute på arbetsplats alltför ofta inte är
styrd av kursplanernas mål. Sedan 80-talet har det pågått flera försök att införa
gymnasial lärlingsutbildning för att förstärka kopplingen till arbetslivet men
försöken blev begränsade framgångar och upphörde av olika anledningar.
2008–2010 pågick en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning
som sedan permanentades med gymnasiereformen 2011 (Gy 2011) då det blev
fritt för huvudmännen att bedriva yrkesprogrammen som lärlingsutbildning.
I rapporten Gymnasial lärlingsutbildning de tre första åren 2008–2011 kunde
Skolverket konstatera att volymen på lärlingsutbildningen inte ökade som
regeringen hoppats och att avhoppen från lärlingsutbildningen var mycket
stora. Ny statistik, som redovisas i denna rapport, visar att antalet lärlingar
minskar kraftigt sedan Gy 2011 infördes, mer än för yrkesprogrammen
generellt och avhoppen fortsätter att vara stora. Genom intervjuer med skolor,
huvudmän och branscher diskuterar Skolverket i denna rapport tänkbara
förklaringar till att lärlingsutbildningen minskar i stället för att öka. Både bristande efterfrågan från eleverna och svårigheter för huvudmännen att anordna
lärlingsutbildning analyseras.
Jonas Sandqvist och Fredrik Lundholm har skrivit rapporten. Sven Sundin
och Lisa Hellblom har varit behjälpliga med det statistiska underlaget. Carolina
Ejdne medverkade också i projektets intervjustudie. Vi tackar för all hjälp
och synpunkter från kollegerna på Skolverket samt från Ingrid Berglund med
kolleger på Stockholms universitet.
Stockholm, oktober 2013

Anna Ekström		
Generaldirektör Skolverket		

Jonas Sandqvist
Projektledare
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Uppdrag, bakgrund och disposition
Inledning
Det råder sedan lång tid bred enighet om att den arbetsplatsförlagda delen
av den gymnasiala yrkesutbildningen inte fungerar tillfredsställande och
om att kopplingen till arbetslivet bör stärkas.1 I en kvalitetsgranskning från
Skolinspektionen 2011 konstateras att det arbetsplatsförlagda lärandet ofta är
bristfälligt organiserat och att många elever som går yrkesprogram inte får vara
ute 15 veckor på en arbetsplats, vilket är den miniminivå som anges i lagstiftningen.2 Skolinspektionens bild av den skolförlagda yrkesförberedande utbildningen överensstämmer i stort med tidigare myndighetsrapporter, utredningar
och forskning.
Den här rapporten handlar om den försöksverksamhet med lärlingsutbildning som infördes 2008 och sedan permanentades i samband med Gymnasieskola 2011 (Gy 2011). Lärlingsförsöket 2008 innebar att eleverna skulle
slippa läsa lika mycket teoriämnen (kärnämnen) som övriga elever och kan ses
som ett pilotförsök inför Gy 2011, där den grundläggande högskolebehörigheten inte längre var obligatorisk för elever på yrkesprogram.3 Från starten av
lärlingsförsöket 2008 avsåg regeringen att utöka antalet platser från år till år.
I budgetpropositionen 2009 angav regeringen:
Efterfrågan på platserna i försöksverksamheten har enligt Myndigheten för skolutveckling kraftigt överstigit de beräknade 4 000 platserna. Regeringen föreslog
därför i tilläggsbudgetpropositionen (prop. 2007/08:99) att försöksverksamheten
utökas från starten 2008/09 med 1 000 platser. Regeringen föreslår nu att en
ytterligare ökning görs från och med läsåret 2009/10 till 6 000 nya platser, vilket
innebär en ökad utgift med 50 miljoner kronor för 2009, 100 miljoner kronor för
2010 och 200 miljoner kronor 2011.4
I och med Gy 2011 var regeringens ambition att lärlingsutbildningen skulle
expandera ytterligare. I budgetpropositionen 2011 beskriver regeringen målsättningarna:
Under 2011–2014 vill regeringen satsa 794 miljoner kronor på att skapa 30 000
lärlingsplatser inom gymnasieskolan. Skolorna som anordnar lärlingsutbildning
får ett stimulansbidrag. Till övervägande del ska stimulansbidraget fördelas till

1.
2.
3.
4.

6

Skolverket 2000 s.56ff.
Skolinspektionen 2011.
SOU 2008:27 s. 690.
Prop. 2008/09:1.
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arbetsplatsen där lärlingen genomgår sin utbildning. Den stora satsningen på gymnasial lärlingsutbildning markerar ett systemskifte för svensk yrkesutbildning. Som
ett alternativ till att bygga upp kopior av bilverkstäder och bagerier i skolan ska de
resurser och den kompetens som finns i arbetslivet utnyttjas.
Lärlingssatsningen kommer att ge tusentals ungdomar, som kanske annars hade
hoppat av gymnasieskolan, en utbildning. Där får de en yrkesidentitet, ett socialt
sammanhang och ett kontaktnät som är ovärderligt när de efter avslutad utbildning ska gå ut i arbetslivet. Regeringen föreslår att 44 miljoner kronor avsätts för
gymnasial lärlingsutbildning i den nya gymnasieskolan under 2011. För 2012,
2013 och 2014 beräknar regeringen att 146 miljoner kronor, 277 miljoner kronor
respektive 327 miljoner kronor avsätts för ändamålet.5
Denna rapport är ett svar på ett regeringsuppdrag om att Skolverket årligen
senast den 1 oktober ska följa upp utvecklingen och kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning.6 I regeringsuppdraget ingår även att följa upp utvecklingen av
arbetsplatsförlagt lärande på samtliga yrkesprogram. Då det inte finns någon
nationell statistik för omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande är det en fråga
som Skolverket planerar att återkomma till i redovisningen 2014.
Skolinspektionen har nyligen genomfört en omfattande kvalitetsgranskning
av lärlingsutbildningen.7 Utifrån sitt uppdrag och sin regionala organisation
har inspektionen goda möjligheter att genomföra kvalitetsgranskningar i form
av skolbesök. Kvalitetsgranskningen omfattade 35 skolor och skolbesöken
varade 2–3 dagar. Granskningen baserades på dokument och intervjuer med
skolledare, yrkeslärare, elever och handledare på arbetsplatser. Dessutom har
Skolinspektionen inlett en koncerninspektion av den dominerande anordnaren
av gymnasial lärlingsutbildning, Praktiska Sverige AB.8 Samtliga skolor inom
Praktiska-koncernen har inspekterats och en huvudmannarapport planeras
under hösten 2013. 2011 inspekterades dessutom den näst största koncernen
som har lärlingar: ThorénGruppen AB:s Yrkesgymnasier.9 Därmed bedömer
Skolverket att regeringens behov av att granska kvaliteten i lärlingsutbildningen är väl tillgodosett.
Den här rapporten ska ses som ett komplement till Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Skolverket har det nationella statistikansvaret för skolan och
ansvarar också för att betala ut statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning till

5.
6.
7.
8.

Prop. 2010/11:1.
Skolverkets regleringsbrev 2013.
Skolinspektionen 2013 b.
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/Kontaktperson
er/#utbildningsforetag
9. http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Krav-pa-kraftfullaatgarder-i-Thorengruppens-Yrkesgymnasier/
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huvudmännen och därmed har Skolverket tillgång till relevant statistik för att
följa upp lärlingsutbildningen.
Rapporten ska sammantaget försöka svara på följande frågor:

••Hur har lärlingsutbildningen utvecklats sedan Gy 2011 infördes i relation
till försöksverksamheten och i relation till yrkesprogrammen generellt?

••Vad finns det för förklaringar till att lärlingsutbildningen inte expanderat
på det sätt regeringen hoppats utan minskat i samband med Gy 2011?

••Vilka hinder finns i regelverk och andra förutsättningar för huvudmännens
möjligheter att genomföra lärlingsutbildning?

Disposition
Rapporten har tre kapitel. Kapitel 1 i denna rapport är en uppföljning av Skolverkets rapport om försöksverksamheten med lärlingsutbildning 2008–2010.10
Eftersom uppgifter om vilka elever som fått statsbidrag för lärlingsutbildning
nu är tillgängliga till och med våren 2013 är det möjligt att ge en första bild
av hur det går med lärlingsutbildningen de första två åren i Gy 2011. Huvudresultatet är att den nedgång för lärlingsutbildningen som kunde skönjas i
försöksverksamheten har följts av en kraftig minskning av antalet lärlingar
sedan Gy 2011 infördes. Minskningen har varit kraftigare än den generella
nedgången för yrkesprogrammen. Andelen av eleverna på olika yrkesprogram
som går en lärlingsutbildning minskar för de flesta program. De omfattande
avhopp från lärlingsutbildningen som fanns i försöksverksamheten har fortsatt
när lärlingsutbildningen permanentats.
Kapitel 2 är ett försök att analysera tänkbara förklaringar till att eleverna i
allt lägre grad väljer lärlingsutbildning. Kapitel 3 handlar om olika problem
som skolorna har att genomföra lärlingsutbildning utifrån nuvarande regelverk
och förutsättningar. Både kapitel två och tre baseras på skolbesök, liksom Skolinspektionens kvalitetsgranskning. Även om Skolinspektionens kvalitetsgranskning var omfattande så var inte orsakerna bakom den kraftiga minskningen av
antalet lärlingar i fokus. Grovt sett kan skillnaden mellan Skolinspektionens
och Skolverkets skolbesök beskrivas som att Skolinspektionen granskat hur
huvudmännen och skolorna lever upp till regelverket medan Skolverket har
efterfrågat huvudmännens och skolornas syn på regelverket för lärlingsutbildningen och vilka hindren är för en utveckling.

10. Skolverket 2012.
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Metod
Kapitel 1 är baserat på elevstatistik och är till största delen en uppföljning av
Skolverkets tidigare rapport om försöksverksamheten.11 Statistiken visar att
lärlingsutbildningen inte expanderar utan tvärtom minskar i samband med
Gy 2011.
För att belysa tänkbara orsaker till den statistiska utvecklingen används olika
källor. Huvudkällorna är ett stort antal intervjuer, men utöver intervjuerna har
vi använt rapporter och aktörernas egna dokument och websidor. Intervjuerna
har genomförts hösten 2012 och våren 2013 i Stockholmsområdet, Gävle,
Linköping, Göteborg och Malmö. Urvalet av totalt 21 skolor har gjorts utifrån
vissa kriterier. Det har varit nödvändigt att i möjligast mån undvika överlappningar med Skolinspektionens pågående kvalitetsgranskning och koncerninspektion. Det är en blandning av skolor med sjunkande lärlingsantal
(de flesta), skolor med relativt oförändrade volymer samt skolor som slutat
med lärlingsutbildning.
Det var viktigt att ha med flera skolor från de stora koncernerna med
lärlingar, Praktiska och Yrkesgymnasiet, och intervjuer har även gjorts med koncernledningarna. Företrädare för regionala branschorganisationer, Byggnadsindustrins yrkesnämnd, VVS-företagen i Göteborgsregionen och Elbranschens
lokala yrkesnämnd i Östergötland har också intervjuats. Bland de intervjuade
personerna finns även ansvarig tjänsteman för samordning av lärlings- och
annan yrkesutbildning inom den största regionen med lärlingar: Göteborgsregionens kommunalförbund.12 Intervjuerna på skolor har varit gruppintervjuer med skolledare och de yrkeslärare som varit mest involverade i lärlingsutbildningen och i en del fall studie- och yrkesvägledare. Studien innehåller
inga intervjuer med elever om orsaker till varför de inte valt att gå lärlingsutbildning.13

11. Skolverket 2012.
12. Intervjuerna har oftast tagit ett par tre timmar, spelats in och transkriberats och kodats i
dataprogrammet NVivo
13. Det är svårt att intervjua även elever som går lärlingsutbildning, vilket bland annat visats
av endast hälften av lärlingarna svarade på den elevenkät Skolverket genomförde i försöksverksamheten (Skolverket 2012 s.40). Bara en bråkdel av eleverna som hoppat av lärlingsutbildningen svarade på enkäten. Forskaren Ingrid Berglund som genomför intervjuer med
lärlingar vittnar om stora svårigheter att få tag i lärlingarna (Berglund 2012). Skolinspektionen har dock genom sin myndighetsutövning större möjligheter att genom skolans försorg
få tillgång till eleverna.
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Förkortningar och begrepp
Nationella yrkesutbildningarna – förkortningar

APL – Arbetsplatsförlagt lärande (benämningen på den arbetsplatsförlagda
delen av yrkesprogrammen i Gy 2011)
APU – Arbetsplatsförlagd utbildning (benämningen på den arbetsplatsförlagda
delen av yrkesprogrammen före Gy 2011)
Förkortningar för programnamn – yrkesutbildningar före Gy 2011

BF – Barn- och fritidsprogrammet
BP – Byggprogrammet
EC – Elprogrammet
EN – Energiprogrammet
FP – Fordonsprogrammet
HP – Handels- och administrationsprogrammet
HV – Hantverksprogrammet
HR – Hotell- och restaurangprogrammet
IP – Industriprogrammet
LP – Livsmedelsprogrammet
MP – Medieprogrammet
NP – Naturbruksprogrammet
OP – Omvårdnadsprogrammet
SM – Specialutformade program
IV – Individuellt program – för elever som inte är behöriga till ett nationellt
program
Förkortningar för programnamn – yrkesutbildningar i Gy 2011

BF – Barn- och fritidsprogrammet
BA – Bygg- och anläggningsprogrammet
EE – El- och energiprogrammet
FT – Fordons- och transportprogrammet
HV – Hantverksprogrammet
HA – Handels- och administrationsprogrammet
HT – Hotell- och turismprogrammet
IN – Industritekniska programmet
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NB – Naturbruksprogrammet
RL – Restaurang- och livsmedelsprogrammet
VF – VVS- och fastighetsprogrammet
VO – Vård- och omsorgsprogrammet
RX – Riksrekryterande utbildningar
IM – Introduktionsprogram – ersätter det tidigare IV. 14

Lärlingsutbildningar – en kort historik
Lärlingsutbildning har sedan lång tid tillbaka haft en svag ställning i det
svenska formella skolväsendet. Men i form av eftergymnasiala färdigutbildningar, eller utbildningar helt separata från utbildningsväsendet, har det funnits lärlingsutbildning i vissa branscher. De mest omfattande finns i bygg- och
elbranscherna och regleras av kollektivavtal.15 Lärlingsutbildning har historiskt
sett varit mindre i Sverige jämfört med andra länder.16 När det gäller formell
koppling till gymnasieskolan har lärlingsutbildning sedan efterkrigstidstiden
främst gällt ett antal försöksverksamheter med början på 80-talet. I utredningar och beslut har det funnits en önskan om att knyta yrkesutbildning på
gymnasial nivå tätare till arbetslivet men trots upprepade initiativ har framgången uteblivit och elevantalet i utbildningarna förblivit litet.
Den nuvarande gymnasiala lärlingsutbildningen är en fortsättning på en
försöksverksamhet som inleddes 2008, och den föregicks i sin tur av ett antal
försöksverksamheter som pågått i omgångar sedan 80-talet. Det här avsnittet
ger en översiktlig bild av erfarenheterna från de tidigare försöken samt beskriver vilka skillnader som finns mellan dagens gymnasiala lärlingsutbildning
i Gy 2011 och försöksverksamheten som började 2008.
Lärlingsutbildningar i gymnasieskolan på 80- och 90-talen

Sedan 1980-talet har det pågått olika försöksverksamheter med en lärlingsutbildning knuten till gymnasieskolan. Under 80-talet testades en form av
lärlingsutbildning med delat huvudmannaskap. Till skillnad från senare försöksverksamheter och nuvarande gymnasial lärlingsutbildning behövde eleven
ha en anställning för att kunna delta. Ett statsbidrag utgick för att finansiera
den skattade utbildningstiden i företagen. Ungefär 70 procent av eleverna på
14. Fem varianter av introduktionsprogram ersätter de tidigare individuella programmen för
elever som inte har gymnasiebehörighet.
15. Utbildnings av säkerhetspersonal och Säkerhet/väktare har också i stor utsträckning bedrivits
i form av eftergymnasial lärlingsbaserad utbildning.
16. För en historisk översikt av lärlingsutbildning och yrkesutbildning i Sverige se SOU
2010:19 kap. 2.
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lärlingsutbildningen fanns i byggbranschen, totalt gick ungefär 3 000 elever
denna utbildning under 80-talet. Försöket permanentades och fortsatte fram
till reformeringen av gymnasieskolan vid 90-talets början.17
Från och med läsåret 1992/93 blev lärlingsutbildningen ett möjligt spår på
det individuella programmet. Ansvaret för utbildningen var även i detta system
delat mellan skolan och arbetsplatsen, men något statligt stöd till arbetsgivare
fanns inte. I samband med den ekonomiska krisen och en ökande ungdomsarbetslöshet vid 90-talets början blev antalet lärlingar i denna utbildningsform
mycket lågt. 1996 fanns endast 39 lärlingar på individuella programmet.18
Försöksverksamheten 1997–2000

När programgymnasiet introducerades 1992 infördes kravet på 15 veckors
arbetsplatsförlagd utbildning (APU) i alla gymnasiets yrkesprogram. Men det
kom snart kritik mot att 15 veckors APU var otillräckligt och en ny försöksverksamhet med lärlingsutbildning sattes igång 1997 på ett begränsat antal
skolor. En tredjedel av utbildningen skulle vara arbetsplatsförlagd och den
delen skulle genomföras under utbildningens senare hälft.19 31 skolor hade
begärt att få delta men år 2000 fanns bara 300 lärlingar på 18 skolor. Skolan
var huvudman för utbildningen och reglerna krävde att ett utbildningskontrakt upprättades mellan företag, elev och skola.
En utvärdering av försöksverksamheten visade på ett bristande intresse från
elever, företag och branschparter. Någon ekonomisk ersättning till företag
utgick inte. Utvärderingen visade också att skolor ofta utökade undervisningstiden eller genomförde programmets kurser i skolförlagd form innan man
skickade ut elever på arbetsplatser. Eleverna hade generellt bra studieresultat
och skolorna såg försöket som ett sätt att öka svårighetsgraden snarare än ett
sätt att utbilda mindre motiverade elever. Bilden var att framgångsrika elever
fick lärlingsplatser medan svagare elever blev kvar i skolförlagd utbildning.20
Försöksverksamheten LIA 2000–2003

Det svaga intresset i det föregående försöket gjorde att verksamheten inte
permanentades utan fortsatte under en modifierad form under namnet LIA
– lärande i arbetslivet. Även i LIA skulle en tredjedel av utbildningstiden vara
arbetsplatsförlagd, men hela utbildningen skulle inrymmas i en treårig gymnasieutbildning och bli en likvärdig studieväg med skolförlagd yrkesutbildning. Det skulle alltså inte ske genom utökade program som ofta var fallet i
17.
18.
19.
20.

Olofsson & Wadensjö 2011 s. 58.
SOU 2010:19 s. 62.
Olofsson & Wadensjö 2006 s. 36.
Ds 2000:62 kap. 8.2
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föregående försöksverksamhet. Skolorna fick en statlig ersättning på 15 000
kronor per elev för hela studietiden. Syftet med ersättningen var att underlätta
samverkan med näringslivet.21
Trots statsbidragen fanns som mest endast 1500 elever i LIA-utbildningen.
Budgetanslag fanns för 2000 elever. Försöksverksamheten förlängdes till
2006 utan något statligt bidrag. Syftet var att samla erfarenheter om arbetslivssamverkan inför dåvarande regerings planerade gymnasiereform 2007. Under
perioden sjönk elevantalet inom LIA. 22
Försöksverksamheten 2008 – och lärlingsutbildningen i Gy 2011

Lärlingsutbildningen i Gy 2011 skiljer sig från försöksverksamheten i vissa
avseenden. I försöksverksamheten, som reglerades i förordningen (2007:1349)
om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, skulle lärlingen
genomföra minst hälften av gymnasiepoängen på en arbetsplats, dvs. minst
1 250 poäng. Skolan kunde välja att låta eleverna genomföra APL-delen av
utbildningen genom en enda stor kurs: Arbetsplatsförlagt lärande inom lärlingsförsöket (ALF 1201). Ungefär en fjärdedel av eleverna läste ALF-kursen,
nästan alla av dem gick på kommunala skolor. I försöksverksamheten var det
inte obligatoriskt för lärlingarna att läsa lika många teorikurser som andra
elever, de fick en reducering med 250 poäng (av 750) av de obligatoriska kärnämnena. Men det tillkom en 50-poängskurs i historia för lärlingarna. Omfattningen av kärnämnen i försöket med lärlingsutbildning, där historia var ett
nytt ämne, låg till grund för Gy 2011.23

21. Skolverket 2007 s. 11.
22. Skolverket 2007 s. 11
23. SOU 2008:27 s. 690. Det var bestämt att historia skulle bli ett kärnämne redan i den
avblåsta gymnasiereformen 2007.
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Poängstruktur i jämförelse med nationella yrkesförberedande program
JÄMFÖRELSETABELL AV POÄNGPLANER

Ämnen
Svenska/svenska som andraspråk
Engelska
Matematik
Religionskunskap
Historia
Idrott och hälsa
Samhällskunskap
Estetisk verksamhet
Naturkunskap
Totalt
Karaktärsämnen (gemensamma, valbara)
Projektarbete
Individuellt val
Totalt antal gymnasiepoäng
Varav arbetsplatsförlagt (minst)

Lärling/minst
100
100
100
50
50
50
50

Nationell
200
100
100
50
100
100
50
50

500

750

1 600
100
300

1 350
100
300

2 500
(50 v) 1 250

2 500
(15 v) 375

Myndigheten för skolutveckling och sedermera Skolverket beslöt efter ansökan
vilka huvudmän som skulle få delta i försöksverksamheten med lärlingsutbildning och hur många elevplatser de skulle ha. Till en början var intresset
för att delta större än vad statsbidraget medgav, och regeringen utökade då
antalet platser. Men det visade sig sedan att ungefär 1 000 beviljade platser inte
utnyttjades.24 Huvudmannen skickade in klasslistor på vilka elever som deltog
i lärlingsutbildningen och statsbidraget betalades ut terminsvis för de elever
som deltog i lärlingsutbildningen vid tidpunkten för ansökan om statsbidrag.
Bidraget var 25 000 kronor per lärling och läsår, ett bidrag som skolorna i
princip kunde använda fritt, men huvudsyftet var att det skulle ges som ersättning till arbetsgivare som tog emot lärlingar.
Från och med våren 2011 fick huvudmännen behålla högst 10 000 av
25 000 kronor per elev och läsår i utvecklingskostnader, resterande medel
kunde lämnas som ersättning till arbetsgivare. Huvudmännen hade möjlighet
att lämna hela bidraget till arbetsgivarna och bidraget för utvecklingskostnader
begränsades till att omfatta sådana kostnader som syftade till att utveckla
lärlingsutbildningen. Huvudmannen skickade in klasslistor på vilka elever
som skulle gå lärlingsutbildning och fick ersättning för eleverna så länge de

24. SOU 2009:85 s. 58f.
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gick kvar på lärlingsutbildningen, oavsett hur mycket tid de tillbringade på
en arbetsplats en viss termin. Dessutom fanns under största delen av försöksverksamheten ett särskilt statsbidrag att söka för handledarutbildning på
3 500 kronor.25
När lärlingsutbildningen permanentades i Gy 2011 likställdes den med
andra skolförlagda yrkesförberedande utbildningar och den skulle innehålla
samma gymnasiegemensamma ämnen i samma omfattning som skolförlagd
utbildning. Det betydde att kraven på teorikurser sänktes i förhållande till
högskoleförberedande program medan det tillkom yrkeskurser (karaktärsämneskurser) och ALF-kursen togs bort. Kravet på omfattning av APL
ändrades från ”hälften av gymnasiepoängen” till att eleven skulle gå ”hälften av
utbildningen” på en arbetsplats.
Det blev fritt för huvudmännen att anordna yrkesprogram som lärlingsspår.26 Statsbidragen fortsatte som tidigare med förändringen att huvudmännen i sin bidragsansökan skulle intyga att hade upprättat ett utbildningskontrakt mellan skolan, lärlingen (samt vårdnadshavare) och arbetsgivaren.
Där skulle bland annat anges vilka yrkeskurser som skulle genomföras på en
given arbetsplats.

25. Förordning (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning.
26. Enskilda huvudmän får endast bedriva gymnasieprogram, och därmed även lärlingsutbildning, som ingår i deras godkännande från Skolinspektionen. Kommunala huvudmän
bestämmer själva vilka gymnasieprogram de anordnar.
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1.

1. Utvecklingen av
lärlingsutbildningen
– en kvantitativ bild

Utvecklingen av lärlingsutbildningen
– en kvantitativ bild
Utvecklingen av gymnasieutbildningen
Innan utvecklingen av lärlingsutbildningen beskrivs redovisas ett par generella
utvecklingsdrag för gymnasieskolan som har stor inverkan på lärlingsutbildningen.27 Vi inleder med elevutvecklingen.
Figur 1.1 Antal elever i gymnasieskolan åren 1996–2012 (blå linje)
samt prognos för åren 2013–2019 (svart linje).
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Antalet elever i gymnasieskolan har förändrats dramatiskt sedan sekelskiftet.
Först skedde en kraftig ökning fram till 2008/09 för att sedan övergå i en
snabb minskning. Nedgången motsvarar ungefär 80 000 elever och den
påverkar all gymnasieutbildning, men på små skolor och små program blir
konsekvenserna svårare. Lärlingsutbildningen, som ofta bedrivs på relativt små
skolor och i små undervisningsgrupper, tillhör därför de utbildningar som
drabbats hårdast av elevkullarnas nedgång.
En annan utvecklingstrend är att andelen elever i fristående gymnasieskolor
växer snabbt.

27. Nedanstående figurer om utvecklingen i gymnasieskolan är tagna från Skolverket 2013d.
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Figur 1.2 Fristående skolors andel av olika typer av gymnasiestudier åren 2001–2012.
Nybörjarelever i årskurs 1 respektive hösttermin.
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De fristående skolornas andel av gymnasieskolans elever har ökat mycket
snabbt – och det gäller i ännu högre grad för yrkesprogrammen. Men en liten
nedgång syns från och med höstterminen 2011 – i synnerhet för de fristående
skolornas yrkesprogram. Läsåret 2006/07 blev det tillåtet för enskilda huvudmän att anordna utbildning för elever som inte är behöriga för nationella
program. Men det är först i samband med Gy 2011 som andelen IV/IM-elever
också ökat snabbt.28 Lärlingsutbildning bedrivs i hög grad på fristående skolor.
På dessa skolor avspeglas mönstret med en nedgång för yrkesförberedande
program och en uppgång för elever på introduktionsprogram.
Övergången till det nya begreppet ”skolenhet” gör att det inte går att
jämföra antalet skolor 2012/13 med tidigare år, men tabell 1.1 visar att antalet
kommunala skolor minskar och antalet fristående skolor ökar varje år fram till
2011. Totalt sett har antalet skolor ökat markant. Ungefär två tredjedelar av
den kraftiga elevökning som skedde under 00-talet möttes av ett ökat platsutbud i fristående skolor.
Den kraftiga minskningen av antalet elever gör att det nu finns en överkapacitet av skolor och det råder en skarp konkurrens om eleverna för att
kunna ”överleva”. Både kommunala och fristående huvudmän har lagt ner
skolor under det senaste året.
28. Enskilda huvudmän får anordna introduktionsprogram från 2006/07. Ska man anordna
programinriktat individuellt val – PRIV måste man ha tillstånd att bedriva ett yrkesprogram
som PRIV är kopplat till.
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Tabell 1.1 Antal gymnasieskolor 2004–2011
Kommun och landsting

Fristående

Totalt

2004

516

247

763

2005

År

523

272

795

2006

518

300

818

2007

530

359

889

2008

531

414

945

2009

518

458

976

2010

526

489

1 015

2011

506

499

1 005

En central trend är förstås förändringarna av andelen elever som går på olika
gymnasieprogram. I figur 1.3 nedan har elever delats upp i yrkesförberedande
och studieförberedande program över tid, och ett problem blir då hur man ska
karaktärisera medieprogrammet (MP). Medieprogrammet tillhörde visserligen
de program som skulle ha minst 15 veckors APU, men i praktiken var det
många elever som inte fick tillräckligt med tid på arbetsplats.29 Dessutom var
det ytterst få elever som kunde börja arbeta inom sektorn direkt efter gymnasiet, en stor del av eleverna gick vidare till högskolestudier.30 I samband med
Gy 2011 upphörde medieprogrammet och innehållet fördelades i stället på
en inriktning på det samhällsvetenskapliga programmet (medier, information
och kommunikation) och en inriktning på estetiska programmet (estetik och
medier). Medieprogrammets tryckeriinriktning, med mycket få elever, ryms
numera inom det industritekniska programmet. På grund av dessa klassifikationssvårigheter redovisas medieprogrammet separat.

29. Skolinspektionen 2011 s. 16.
30. Skolverket 2002 s. 70ff.
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Figur 1.3 Nybörjarelever i årskurs 1 i gymnasieskolan hösten 2001 till hösten 2012.
Redovisning efter typ av studier.
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De yrkesförberedande programmens andelar av nybörjarelever i gymnasiet
ökade fram till höstterminen 2007 och började sjunka från och med höstterminen 2009. Sedan Gy 2011 infördes blev det en kraftfull minskning med
över fyra procentenheter som fortsatte hösten 2012.
Nedgången för de yrkesförberedande programmen sammanfaller med
minskande elevkullar och på många håll har detta skapat en svår situation för
skolorna. Följden har blivit små undervisningsgrupper. Särskilt svårt är det
för skolor som enbart bedriver yrkesförberedande utbildningar då de inte kan
kompensera med det ökade söktrycket till de studieförberedande programmen.
Huvudparten av lärlingsutbildningen bedrivs på just sådana skolor.
Det är i hög grad flickor som inte längre väljer yrkesprogram. Från 2007 till
2012 minskar andelen flickor på yrkesprogram från 36 till 23 procent medan
det för pojkar minskar från 42 till 32 procent.

Statsbidragslärlingar och CSN-lärlingar
– vem är lärling?
För att kunna beskriva utvecklingen för lärlingsutbildningen från hösten
2008 fram till våren 2013 måste det redas ut vilka data som ska användas för
lärlingar i Gy 2011.
Det finns två sätt som lärlingar registreras i statistiken. Det ena sättet är
genom data från statsbidragsansökningarna. Bidragen söks varje termin för
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varje elev som går en lärlingsutbildning (se vidare kapitel 3). I rapporten kallas
dessa elever ”statsbidragslärlingar”. Det andra sättet att få in uppgifter är genom
CSN:s insamling av uppgifter om elever den 15 oktober varje år – och som
ligger till grund för den officiella elevstatistiken. Huvudmannen eller skolan
ska då till CSN rapportera varje elev på skolan utifrån den studievägskod som
eleven går på, det finns studievägskoder för lärlingar kopplade till olika program. I fortsättningen kallas dessa elever ”CSN-lärlingar”.
Problemet är att dessa olika uppgifter om vilka som är lärlingar har visat sig
stämma dåligt överens. Tabell 1.2 nedan exemplifierar med uppgifterna från
hösten 2012. (Gul markering avser försöksverksamhet.)
Tabell 1.2 Lärlingsantal enligt olika rapporteringssätt
Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Totalt

Statsbidrag (HT 2012)

1 201

2 212

2 778

6 191

CSN (HT 2012)

1 400

2 044

2 398

5 842

Skillnad statsbidrag–CSN

−199

168

380

349

Tabellen visar ganska stora skillnader mellan hur skolorna rapporterar lärlingar
till statsbidrag och till CSN. Tyvärr går det ännu inte att jämföra rapporteringen på individnivå, det som syns är hur många lärlingar skolorna har
rapporterat för varje årskurs. Då blir skillnaderna mycket stora:
Tabell 1.3
Årskurs 2

Årskurs 3

Totalt

398

635

790

1 823

597

467

410

1 474

Årskurs 1
Skillnad: elever som beviljats statsbidrag som
lärlingar men inte rapporterats till CSN som
lärlingar (HT 2012)
Skillnad: elever som
rapporterats till CSN
som lärlingar men inte
beviljats statsbidrag
som lärlingar (HT 2012)

De är alltså mycket osäkert vilka elever som faktiskt går en lärlingsutbildning
en viss termin. Det finns skolor som rapporterar till CSN att de har många
elever som går lärlingsutbildning men inte söker statsbidrag för dessa elever.
Det finns skolor som söker statsbidrag för många lärlingar men som inte
rapporterar till CSN att dessa elever går lärlingsutbildning. Exempelvis har den
näst största friskolekoncernen som har lärlingar, Yrkesgymnasiet, inte registrerat
22
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några lärlingar alls till CSN före 2011 samtidigt som de fick statsbidrag för
370 elever. Det hela ger ett förvirrat intryck – i synnerhet eftersom rapporteringarna sker samtidigt på hösten. Varför rapporteringen skiljer sig så mycket
åt har inte varit möjligt att ge svar på i denna rapport.31
På grund av detta har Skolverket, för denna rapport, behövt välja vilka data
som är mest tillförlitliga. I denna rapport redovisas med ett fåtal undantag
statsbidragsstatistiken med argumentet att incitamenten att rekvirera medel
för lärlingarna rimligen är större än att placera eleverna i rätt studievägskod för
rapporteringen till CSN.
Sannolikheten är stor att varken statsbidragsstatistiken eller CSN-statistiken
kan ge en helt korrekt bild av hur många elever som verkligen genomför
hälften av tiden på en arbetsplats som lärlingar. Skolinspektionen har i flera
inspektioner intervjuat lärlingar som inte har APL-platser och inte haft det på
lång tid. När huvudmännen söker statsbidrag får man i utbildningskontrakten
ange vilken arbetsplats lärlingen ska befinna sig på. Men i Lärlingskommitténs
enkät till arbetsgivare hävdade flera att de aldrig haft någon lärling.32
Bidrag lämnas utifrån de uppgifter som huvudmännen lämnar till Skolverket och stickprovskontroller har genomförts. Skolverket har också låtit en
revisionsbyrå granska hur huvudmän använt statsbidraget utifrån kategorierna
ersättning till arbetsgivare, utvecklingskostnader och inköp för arbetsgivares
räkning. Granskningen omfattade sex huvudmän och 360 elever. Slutsatsen
revisorerna drar är att huvudmännen har svårt att visa att de har betalat till
arbetsgivarna i enlighet med de uppgifter som lämnats i ansökan.33
Det finns alltså inget entydigt mått på vilka som är lärlingar – men utbetalade statsbidrag är sannolikt det som ligger närmast det faktiska antalet
och därför kommer statsbidragsstatistiken att användas i rapporten. I ett par
tabeller, när man vill följa elever en period eller lägga till bakgrundsdata om
eleverna, måste dock CSN-statistiken användas eftersom det är den statistik
som är kopplad till personnummer. Men de stora trenderna i lärlingsstatistiken
är desamma oavsett om statsbidrags- eller CSN-uppgifter ligger till grund för
analyserna.

31. Skolverket kommer framöver att genomföra en stickprovsbaserad kontroll för att försöka
förstå hur dessa stora skillnader kan förekomma.
32. SOU 2010:75 s. 233. Endast hälften av företagen svarade på lärlingsenkäten och av dem
som svarade menade var femte att de aldrig haft någon lärling.
33. PA Consulting 2013. Granskning av huvudmäns användning av statsbidrag läsåret
2011/2012. Samtliga sex huvudmän som ingick i granskningen fick anmärkning för detta:
Majoriteten av huvudmän har haft svårt att styrka att erhållet bidrag betalats ut till arbetsgivare och det underlag som skickats in till granskningen har varit av varierande kvalitet.
Många huvudmän har därför endast lyckats styrka användning för delar av bidragsbeloppet
för ersättning till arbetsgivare.
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Lärlingsutbildningens utveckling
Figur 1.4 nedan visar utvecklingen för olika utbildningskullar dvs. elever
som har statsbidrag för lärlingsutbildning vårterminen olika årskurser. Kullarna
betyder inte att det är samma elever i varje årskurs, i realiteten är det stora förändringar med elever som hoppar av och kommer till. Redovisningen visar bara
hur många elever som går en viss årskurs ett visst år. Vi redovisar oftast antalet
lärlingar för vårterminen eftersom det nya regelverket för lärlingsutbildning i
Gy 2011 med krav på ett intyg om ett underskrivet utbildningskontrakt med en
arbetsgivare inneburit stora problem för skolorna att söka statsbidrag för eleverna
redan den första terminen (ett problem som diskuteras i kapitel 3).
Figur 1.4 visar att kullarna i försöksverksamheten var ungefär lika stora varje
år men att det sedan sker en kraftig minskning i samband med Gy 2011, från
3 684 elever i årskurs 1 sista året i försöksverksamheten till 2 265 elever 2012.
År 2013 var det ännu färre som gick lärlingsutbildning i årskurs 1, 1 873, det
är nästan en halvering jämfört med försöksverksamheten. Nedgången är ännu
större om man tittar på utbetalade statsbidrag den första terminen på gymnasiet. Höstterminen 2012 betalades endast statsbidrag ut för 1 201 lärlingar i
årskurs 1.
Jämför man elever i årskurs 2 är nedgången mindre sedan försöket, ungefär
en fjärdedel, men då finns bara ett år i Gy 2011 att jämföra med.
Figur 1.4 Elevantal i årskurser uppdelat på de 5 utbildningskullar som har statsbidrag
för lärlingsutbildning (vårterminen).
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Kull start
2010/11
Åk 2

Kull start
2011/12 (Gy 11)
Åk 3

Kull start
2012/13 (Gy 11)

Tabell 1.4 på nästa sida visar samma statistik som diagrammet ovan, uppdelat
på olika yrkesprogram. I samband med Gy 2011 ändrades innehållet i flera
yrkesprogram och vi har gjort en rimlighetsbedömning av vilka program som
motsvarar varandra i den tidigare och den nya gymnasieskolan. I de flesta fall
är detta inget stort problem – i synnerhet inte för de elever som går lärlingsutbildning. Men när det gäller (de tidigare) hotell- och restaurangprogrammet
(HR) och livsmedelprogrammet(LP) har det skett en uppdelning som motiverar att de slås ihop till en gemensam grupp för att få jämförbarhet. Det gamla
energiprogrammet (EN) och det nya VVS- och fastighetsprogrammet (VF) har
ansett vara jämförbara av skälet att de som går som lärlingar nästan uteslutande gör det inom VVS-inriktningen, vilket tidigare var den dominerande
inriktningen inom EN. Medieprogrammet (MP) upphörde i samband med
Gy 2011. De specialutformade programmen (SM) upphörde när Gy 2011
infördes och det fåtal lärlingar som var registrerade där samt elever i den nya
kategorin riksrekryterande utbildningar (RX) redovisas inte separat men finns
med i totalen.
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Tabell 1.4 Antal statsbidragslärlingar på program över tid (vårterminen)
Kull med start 2008/09 (försök)
Program

År 1

År 2

År 3

BF/BF

141

117

101

BP/BA

764

675

563

EC/EE

290

244

211

FP/FT

507

422

339

HP/HA

349

302

294

HV/HV

326

290

263

IP/IN

325

251

221

NP/NB

123

106

91

EN/VF

325

286

263

OP/VO

204

177

152

184

129

109

16

11

7

3 554

3 010

2 614

HRLP/RLHT
MP
Totalt

Kull med start 2009/10 (försök)
Program

År 1

År 2

År 3

BF/BF

147

105

98

BP/BA

755

635

531

EC/EE

322

242

163

FP/FT

462

381

336

HP/HA

399

385

318

HV/HV

380

351

287

IP/IN

285

226

177

NP/NB

174

131

119

EN/VF

366

321

284

OP/VO

272

236

205

200

164

149

22

19

17

3 784

3 196

2 684

HRLP/RLHT
MP
Totalt
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Tabell 1.4 Antal statsbidragslärlingar på program över tid (vårterminen), forts.
Kull med start 2010/11 (försök)
Program

År 1

År 2

År 3

BF/BF

162

135

109

BP/BA

804

736

636

EC/EE

283

204

159

FP/FT

384

323

280

HP/HA

427

384

362

HV/HV

508

372

307

IP/IN

193

138

130

NP/NB

165

123

104

EN/VF

319

258

204

OP/VO

256

213

191

HRLP/RLHT

153

100

95

17

15

10

3 671

3 001

2 587

MP
Totalt

Kull med start 2011/12 (Gy 2011)
Program

År 1

BF/BF

År 2

Kull med start
2012/13 (Gy 2011)
År 1

149

149

139

BP/BA

535

538

320

EC/EE

138

130

133

FP/FT

208

223

168

HP/HA

288

295

244

HV/HV

239

218

130

IP/IN

92

91

60

NP/NB

67

60

79

EN/VF

175

212

174

OP/VO

183

154

236

169

169

171

HRLP/RLHT
MP
Totalt

–

–

–

2 243

2 239

1 854

Kommentar: Det fåtal lärlingar som var registrerade på de tidigare specialutformade programen (SM) upphörde i och med Gy 2011 samt den nya kategorinriksrekryterande utbildningar (RX) redovisas inte men finns
med i totalen.
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Tabell 1.5 Utveckling statsbidragslärlingar. Årskursvis förändring.

Program
BF/BF
BP/BA
EC/EE
FP/FT

Årskurs 1
2008–2012

Årskurs 2
2009–2012

Årskurs 3
2010–2012

–1

27

8

–58

–20

13

–54

–47

–25
–17

–67

–47

HP/HA

–30

–2

23

HV/HV

–60

–25

17

IP/IN

–82

–64

–41

NP/NB

–36

–43

14

EN/VF

–46

–26

–22

OP/VO

16

–13

26

–7

31

–13

0

0

0

–48

–26

–2

HRLP/RLHT
MP
Totalt

Not: I kolumnerna redovisas den procentuella förändringen mellan den första utbildningskullen som gick
en viss årskurs (försöksverksamhet) och de elever som gick den aktuella årskursen under läsåret 12/13
(Gy 2011). Totalt inkluderar även elever på specialutformade program (SM) och riksrerkyterande utbildningar
(RX).

Tittar man på programmen i tabell 1.4 och tabell 1.5 ovan så är det i stora
drag en generell nedgång. Industriprogrammet har minskat mest men flera
andra program minskar också kraftigt. Men det finns ett par undantag, barnoch fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har hållit ställningarna i lärlingsutbildningen. Tabell 1.6 nedan beskriver lärlingsutbildningens
förändring i förhållande till yrkesprogrammen i stort. Den redovisar hur stor
andel av eleverna som går yrkesprogram som lärlingar.
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Tabell 1.6 Statsbidragslärlingars andel av totalt elevantal för respektive program i årskurs 1
(procent).
Program
(Försöksverksamhet)

2008/09

2009/10

2010/11

Program
(GY11)

4,3

BF

4

4,5

2011/12

2012/13

BF

3

3,4

BP

12,3

13,2

13,5

BA

9

6,2

EC

3,3

3,7

3,7

EE

2,4

2,5

FP

8,7

8,3

7,6

FT

5,1

4,4

HP

5,6

6,8

8,1

HA

8,6

8,6

HV

7,9

8,4

10,4

HV

6,1

4,2

IP

9

9

7,4

IN

4,5

3

NP

3

4,4

4,1

NB

2

2,7

EN

22,9

22,6

20,6

VF

11,6

12,5

OP

4,1

5,3

5,3

VO

5,5

7,5

HR och LP

3,8

4,5

-

-

5,4

5,1

3,2

3,9

3,4

RL och HT

MP

0,3

0,4

0,3

-

Totalt

5,8

6,5

6,7

HR

2,5

3,3

2,8

RL

4

4,7

LP

8,2

8

6,9

HT

3,3

4,6

Not: Totala antalet elever utgår från höstterminen i årskurs 1 medan lärlingsantalet utgår från statsbidragsberättigade lärlingar på vårterminen i årskurs 1.

Tabell 1.6 visar att andelen elever som gått ett yrkesprogram som lärlingar
varit mycket marginell, den har aldrig varit mer än 6,7 procent (våren 2011)
Andelen har minskat i och med Gy 2011 och är våren 2013 nere på 5,1 procent. Om man istället utgår från statsbidragslärlingar höstterminen årskurs 1 är
andelen lärlingar nere på 3,6 procent. Andelen lärlingar på olika yrkesprogram
varierar över tid mellan olika program. Barn- och fritidsprogrammet är det
enda program där antalet som börjar lärlingsutbildning i årskurs 1 är konstant
efter Gy 2011. Det är lika många lärlingar våren 2013 (139 elever) som det
var 2009 (141 elever) – medan antalet som går BF minskat kraftigt – vilket
alltså innebär att ungefär lika stor andel går BF som lärlingar våren 2013 som
våren 2011 i försöksverksamheten. Handels- och administrationsprogrammet
(HA) och vård- och omsorgsprogrammet (VO) har haft en liknande ökning av
andelen som går lärling men det beror på att antalet som går som lärling har
minskat relativt mindre än för programmet i stort.
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För övriga program har det varit en minskande andel elever som går lärlingsutbildning. VVS- och fastighetsprogrammet har fortfarande den klart största
andelen av eleverna som går som lärling – men det har varit en kraftig nedgång.
Som redovisades tidigare har det varit en kraftigare minskning för flickdominerande yrkesprogram i och med Gy 2011. Skolverkets rapport om
försöksverksamheten visade att lärlingsutbildningen var mer könssegregerad
än yrkesprogrammen i stort.34 Nedgången för lärlingsutbildningen i och med
Gy 2011 har varit något större för de pojkdominerande programmen varför
lärlingsutbildningen inte är fullt lika pojkdominerad som tidigare.35

Utvecklingen i olika delar av landet
Som visades i Skolverkets rapport om försöksverksamheten36 var det stora
skillnader i omfattningen av lärlingsutbildningen i olika regioner i landet. Så är
det även i Gy 2011.
Figur 1.5 Statsbidragslärlingar i årskurs 1 läsåren 2008/09–2012/13 (höstterminen).
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34. Skolverket 2012 s.27f
35. Se Skolverket 2013c bilaga 7 och 8 där en könsfördelning lärlingar på olika program redovisas för våren 2013.
36. Skolverket 2012 s. 30.

Det har varit en nedgång när det gäller antalet elever som börjat lärlingsutbildning över hela landet – vilket indikerar att man framförallt bör söka generella
förklaringar till nedgången – inte lokala. Flest lärlingar har fortfarande Västra
Götalands län, men nedgången har varit stor även i denna region. Östergötlands är det län som klarat sig relativt väl medan det är ytterst få som börjar en
lärlingsutbildning i norra delen av Sverige. Likaså bör den kraftiga nedgången
i Skåne noteras. De tre smålandslänen, med sin tradition av småskalig verkstadsindustri, har få lärlingar.
Hur ser då utvecklingen ut om man följer antalet skolor som anordnar
lärlingsutbildning? Först bör nämnas att det sker en mycket stor omsättning
över tid. Ett hundratal skolor har lagt ner sin lärlingsutbildning, på både kommunala och fristående skolor. Ett stort antal av JB-koncernens skolor hade
lärlingar, oftast några få på varje skola – men redan innan koncernen gick i
konkurs sommaren 2013 hade skolorna nästan upphört med lärlingsutbildning. Praktiskakoncernen la ner åtta av sina skolor 2012/13.
Samtidigt har det tillkommit ett antal skolor som startat lärlingsutbildning
under senare år, i en klass för sig är Yrkesgymnasiet som startat fem nya skolor
sedan 2011.
Tabell 1.7 visar antalet skolor som sökt statsbidrag för lärlingar höstterminen 2011 och 2012 i årskurs 2. Att år 2 valts ut beror på att det ger två jämförbara år för försöksverksamheten och Gy 2011. Som vi sett i figur 1.3 skedde
en kraftig nedgång av lärlingselever när Gy 2011 infördes – detta märks också
på att antalet skolor som har lärlingar sjönk från 186 till 177. Antalet fristående skolor minskade med tio skolor men det är inte exakt samma skolor som
har lärlingar 2011 som 2012 – det både upphör och tillkommer skolor mellan
åren.
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Tabell 1.7 Antal skolor med statsbidragslärlingar i årskurs 2
HT 2011 (försök)
Kommunala Fristående
Stockholms län

8

15

Uppsala län

4

Södermanlands län

HT 2012 (Gy 2011)
Totalt

Kommunala Fristående

Totalt

23

6

15

21

1

5

4

0

4

7

1

8

6

1

7

Östergötlands län

9

4

13

8

4

12

Jönköpings län

4

2

6

3

1

4

Kronobergs län

2

2

4

2

1

3

Kalmar län

6

1

7

6

1

7

Gotlands län

2

0

2

1

0

1

Blekinge län

2

1

3

2

0

2

11

7

18

12

10

22

4

8

Skåne län
Hallands län

4

4

8

4

24

12

36

24

10

34

Värmlands län

3

5

8

6

2

8

Örebro län

3

3

6

4

3

7

Västmanlands län

3

1

4

3

2

5

Dalarnas län

1

1

2

4

1

5

Gävleborgs län

4

2

6

2

2

4

Västernorrlands län

4

4

8

3

2

5

Jämtlands län

1

3

4

0

2

2

Västerbottens län

4

6

10

4

5

9

Norrbottens län

3

2

5

6

1

7

109

77

186

110

67

177

Västra Götalands län

Totalt

Antalet lärlingar per skola varierar kraftigt. Vi utgår här nedan från ht 2012 i
årskurs 2. Då var medelvärdet för de 177 skolorna 12 lärlingar per skola. För
fristående skolor var medelantalet 19 elever per skola och för kommunala skolor drygt 8. Många skolor har bara någon enstaka lärling – 56 skolor har under
5 lärlingar – och i den gruppen finns både kommunala och fristående skolor.
Av de skolor som har relativt många lärlingar dominerar Praktiska och Yrkesgymnasiet totalt. De enda fristående skolor förutom de två stora koncernerna
som har över 20 lärlingar är Hantverksakademin i Stockholm (54 lärlingar),
Lärlingsgymnasiet i Ale (32) och Carl Waren-gymnasiet i Hallstavik (23).
Det finns några enstaka kommunala gymnasier med många lärlingar:
32
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Uddevalla gymnasium (50), Carlsund i Motala (46), Bolandsgymnasiet i
Uppsala (35) och Nösnäsgymnasiet i Stenungsund (28). Några av de här
skolorna som hade många lärlingar ht 2012 i åk 2 har mycket få lärlingar
i årskurs 1 våren 2013. Det gäller till exempel flera Praktiskaskolor och
Hantverksakademin.

Praktiska och Yrkesgymnasiet
Lärlingsutbildningen var i försöksverksamheten i hög grad koncentrerad till
en enda fristående skolkoncern, Praktiska (f.d. Baggium). Ungefär hälften
av alla lärlingar gick på Praktiska i försöksverksamheten. Praktiska hade
23 skolor med yrkesförberedande program 2007 redan innan lärlingsförsöket
och expanderade sedan i en snabb takt till 49 skolor 2010. Sammanlagt har
det från 2008 till våren 2013 betalats ut 866 miljoner kronor i statsbidrag till
gymnasial lärlingsutbildning och nästan hälften har betalats ut till Praktiska:
416 miljoner kronor (se kap 3 för en diskussion om statsbidragen).
Figur 1.6 visar en kraftig nedgång för lärlingar inom Praktiskakoncernen
vårterminen i årskurs 1, från 2197 lärlingar sista försöksåret 2010/11 till
754 lärlingar 2011/12 och 552 lärlingar 2012/13. Även kommunerna har
gått ned från 1 109 läsåret 2012/11 till 728 lärlingar 2012/13. Övriga fristående
huvudmän har minskat något. Men samtidigt har Thoréngruppen med
Yrkesgymnasiet ökat i och med Gy 2011, från 191 elever 2010/11 till 462
elever 2012/13. Yrkesgymnasiet expanderade från 2 skolor 2009 till 10 skolor
2011.
Figur 1.6 Antal lärlingar på vårterminen i årskurs 1 redovisat för olika huvudmän läsåren 2010/11 till 2012/13
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Tabell 1.8 visar att Praktiskakoncernen tappat elever i och med Gy 2011.
Under läsåret 2012/13 lades åtta skolor ned.
Tabell 1.8 Antal elever (höstterminen) som går inom Praktiska-koncernen.
Totalt antal elever på koncernens skolor (lärlingar och skolförlagt)
Totalt

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

2008

3 467

1 716

1 186

565

2009

4 813

2 164

1 574

1 067

2010

5 898

2 473

1 969

1 456

2011

6 258

2 230

2 268

1 760

2012

5 699

1 774

1 916

2 009

Understrukna värden är elever i Gy 2011.

Den största förändringen är ändå inte att Praktiska tappar elever utan att färre
elever på Praktiska får statsbidrag för lärlingsutbildning. Praktiska har också
i och med Gy 2011 kraftigt ökat intaget av elever som går introduktionsprogram. Läsåret 2011/12 i årskurs 1 var det ungefär 18 procent (396 elever) som
gick ett introduktionsprogram på Praktiska och 2012/13 hade det ökat till hela
cirka 26 procent (465 elever) av eleverna.37 Elever på introduktionsprogram
kan inte gå som lärlingar och räknas därför inte med i tabell 1.9 nedan.
Under försöksverksamheten var nästan alla elever på Praktiska lärlingar men
tabell 1.9 visar att redan före Gy 2011 så minskar andelen elever på Praktiska
som får statsbidrag. Av sista kullen som var lärlingar i försöksverksamheten var
det 87 procent i årskurs 2 för 2011 och sedan 69 procent i årskurs 3 för 2012
som fick statsbidrag för lärlingsutbildning. Men med Gy 2011 händer något
dramatiskt, av nybörjarna i Gy 2011 har endast 15 procent statsbidrag. Det
ökar sedan i år 2 till 42 procent men för nybörjarna 2012 är det återigen bara
17 procent av eleverna som får statsbidrag för lärlingsutbildning.

37. 280 av eleverna gick på introduktionsprogram i årskurs 2 läsåret 2012/13.
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Tabell 1.9 Statbidragslärlingars andel av elever på Praktiska (antal lärlingar i parantes)
Statbidragslärlingars andel av elever på Praktiska
Årskurs 1
HT 2011
HT 2012

Årskurs 2

Årskurs 3

15 % (272)

87 % (1 984)

93 % (1 642)

17 % (221)

42 % (683)

69 % (1 384)

Not: I beräkningen av andelarna är elever på introduktionsprogram/individuella program exkluderade
från totala elevantalet. Understrukna värden är elever i Gy 2011.

För Yrkesgymnasiet sker också en drastisk minskning av andelen elever som
får statsbidrag för lärlingsutbildning i samband med övergången till Gy 2011
(visas inte i tabell). Andelen av nybörjarna som fick statsbidrag 2011 sjönk ner
till drygt 23 procent, men sedan skiljer sig utvecklingen åt gentemot Praktiska.
För årskurs 2 hösten 2012 är det 84 procent av eleverna som har statsbidrag.
För nybörjarna 2012 är det återigen en mindre andel som får statsbidrag men
inte lika liten som året innan, och inte så liten som för Praktiska – 40 procent
av nybörjarna på Yrkesgymnasiet 2012 fick statsbidrag. Yrkesgymnasiet har,
till skillnad från Praktiska, inte haft några elever på introduktionsprogram
2011/12 och bara några enstaka elever 2012/13 varför det inte påverkar statistiken ovan. Från 2013/14 erbjuder även Yrkesgymnasiet introduktionsprogram
på sina skolor.

Lärlingarnas programinriktningar
Eftersom programinriktningar inte samlades in med statsbidragsuppgifterna
under försöksverksamheten med lärlingsutbildning har de heller inte tidigare
redovisats. I tabell 1.10 redovisas antalet lärlingar på inriktningar i årskurs 2
på vårterminen utifrån statsbidragsstatistiken. Tabellen visar också andelen av
lärlingarna som går en viss inriktning och slutligen jämförs detta i den tredje
kolumnen med samtliga elever som går ett visst yrkesprogram. Det går (ännu)
inte att separera ut lärlingarna i denna statistik varför även lärlingarna ingår i
den tredje kolumnen – men andelen elever som går ett visst yrkesprogram som
lärlingar är liten.
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Tabell 1.10 Statsbidragslärlingar på program och inriktningar vårterminen 2013 årskurs 2
jämfört med all yrkesutbildning höstterminen i årskurs 2.
Lärlingar
(antal)
Barn- och fritid
Okänd inriktning
fritid och hälsa
pedagogiskt arbete
socialt arbete
Bygg- och anläggning

Lärlingars
andel av
program (%)

149

Samtliga
Samtliga
elevers andel av
elever (antal) program (%)
3 456

2

1

169

5

12

8

1 124

33

127

85

1 781

52

8

5

382

11

538

5 556

0

0

418

8

23

4

455

8

husbyggnad

328

61

3 413

61

måleri

114

21

306

6

Okänd inriktning
anläggningsfordon

mark och anläggning

21

4

733

13

plåtslageri

52

10

231

4

El- och energi

130

5 193

Okänd inriktning

0

0

automation

10
4

dator- och
kommunikationsteknik
elteknik
energiteknik
Fordons- och transport

414

8

8

511

10

3

1 584

31

115

88

2 551

49

1

1

133

3

223

3 887

Okänd inriktning

0

0

231

6

godshantering

1

0

57

1

karosseri och lackering

24

11

207

5

lastbil och mobila maskiner

21

9

366

9

personbil

156

70

1 344

35

transport

21

9

1 682

43

Handels- och administration
Okänd inriktning
administrativ service
handel och service
Hotell- och turism

1

0

312

10

6

2

340

11

286

98

2 584

80

48

1 463

0

0

212

14

hotell och konferens

36

75

520

36

turism och resor

12

25

731

50

Okänd inriktning

36

3 236

293
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Lärlingar
(antal)
Hantverk

Lärlingars
andel av
program (%)

220

Samtliga
Samtliga
elevers andel av
elever (antal) program (%)
3 479

0

0

79

2

finsnickeri

13

6

249

7

florist

54

25

252

7

frisör

77

35

1 328

38

textil design

12

5

239

7

övriga hantverk

64

29

1 332

38

Okänd inriktning

Industritekniska

91

Okänd inriktning

1

1

273

14

11

12

176

9

0

0

53

3

produkt och maskinteknik

31

34

772

39

svetsteknik

48

53

724

36

driftsäkerhet och underhåll
processteknik

Naturbruk
Okänd inriktning
djur

1 998

60

3 064

0

0

192

6

44

73

1 834

60

lantbruk

1

2

473

15

skog

9

15

487

16

trädgård

6

10

78

3

Restaurang- och livsmedel
Okänd inriktning
bageri och konditori
färskvaror, delikat o. catering
kök och servering
VVS- och fastighet

121

2 702

0

0

219

8

42

35

461

17

2

2

51

2

77

64

1 971

73

212

1 412

1

0

132

9

17

8

78

6

kyl- och värmepumpsteknik

9

4

115

8

ventilationsteknik

2

1

34

2

183

86

1 053

75

Okänd inriktning
fastighet

VVS
Vård- och omsorg
Riksrekryterande utbildningar
Flygteknik

154

3 078

19

302

19

100

124

41
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Mönstret som går att utläsa ur tabell 1.10 är att de inriktningar som är störst
för lärlingsutbildning också är de som är störst när det gäller den skolförlagda
utbildningen. Men det finns en del förhållanden att uppmärksamma.
Hantverksprogrammet innehåller en rad yrken som kan uppfattas som
starkt kopplade till idén om lärlingsutbildning. Men det är enbart 13 elever
som går lärlingar inom finsnickeri och endast 64 elever som går i gruppen
övriga hantverk där en rad mindre hantverksyrken ryms. För samtliga yrkeselever på hantverksprogram är övriga hantverk en lika stor inriktning som frisör
– när det gäller lärlingar domineras programmet av frisör- och florist-inriktningarna. De 64 lärlingar som gick övriga hantverk är framförallt låssmeder,
smeder och hårstylister. Endast tre lärlingar är registrerade som guld- eller
silversmeder och en elev är (möjligen) registrerad som hovslagare. Sammanfattningsvis är det en ytterst liten del av eleverna på små hantverksyrken går
lärlingsutbildning i lagens mening.
Det finns även andra inriktningar som skulle kunna passa väl för lärlingsutbildning men där statistiken ger en annan bild. Processteknik inom industriprogrammet är ofta beroende av dyra och moderna maskiner – som är svåra att
tillhandahålla på en skola. Bara 53 elever i årskurs 2 i hela landet var registrerade på processinriktningen 2012/13 – ingen av eleverna gick en lärlingsutbildning.

Lärlingarnas utbildningsbakgrund
I rapporten om försöksverksamheten jämfördes lärlingarnas bakgrund med
övriga elever på skolförlagda yrkesförberedande program.38 Bilden som kom
fram var att lärlingarna hade med sig betydligt sämre förutsättningar in på
utbildningen än eleverna på skolförlagda yrkesutbildningar. Inget tyder på att
bilden av lärlingarnas bakgrund från försöksverksamheten skulle förändrats
på något avgörande sätt i och med Gy 2011 även om bara vissa av bakgrundfaktorerna finns med i nedanstående analys.
En stor andel av eleverna som börjar lärlingsutbildningar har gått på
gymnasiet tidigare. Av de som började lärlingsutbildning 2012 (CSN) var det
en tredjedel (33 procent) som redan gått minst ett år i gymnasiet. Bland eleverna på skolförlagda yrkesprogram hade var femte gått i gymnasiet tidigare
(21 procent). Dessutom är det vanligare att lärlingarna redan gått på ett individuellt program eller introduktionsprogram innan de börjar som lärlingar.
Det är precis samma mönster som fanns i försöksverksamheten.
Tabell 1.11 visar att meritvärdena från grundskolan för de som börjar på
lärlingsutbildningen är totalt sett väsentligt lägre för lärlingarna än för elever
38. Skolverket 2012 kap. 5.
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på skolförlagda yrkesprogram, cirka 19 meritvärdespoäng. Det finns en variation mellan programmen men eftersom siffrorna är så osäkra, särskilt vad gäller
CSN i årskurs 1 som är utgångspunkt för tabellen, ska man inte fästa för stor
uppmärksamhet vid olika program. Det viktiga att konstatera är att mönstret
är mycket likartat jämfört med försöksverksamheten.
Tabell 1.11 Meritvärde från grundskolan för årskurs 1 elever hösten 2012
Program

Skolförlagd utbildning

Lärlingsutbildning

BA

175,7

149,2

BF

174,7

170,3

EE

180,5

162

FT

159,6

140

HA

172

156,1

HT

183,6

168,8

HV

184,9

162,8

IN

177,3

152,1

NB

193,7

175,4

RL

179,2

176,8

RX

204,8

182,4

VF

172,4

164,2

VO

179,5

157,8

Totalt

177,7

158,7

Flera avhopp från lärlingsutbildningen i Gy 2011
Ett centralt resultat från rapporten om försöksverksamheten var de omfattande
avhoppen och de dåliga studieresultaten för de som gick lärlingsutbildning.39
Avhoppen och studieresultaten hänger förstås delvis ihop med att lärlingarna
har sämre förutsättningar när de börjar utbildningen. Den första kull elever
som går ut lärlingsutbildningen i Gy 2011 går ut våren 2014 – därför går det
ännu inte att säga något om studieresultaten. Däremot går det att säga något
om avhoppen men då måste vi (än så länge) hålla oss till CSN-statistiken för
2011 och 2012 där det finns möjlighet att koppla följa eleverna över tid.

39. Skolverket 2012 kap. 7.
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Tabell 1.12 Elever som går kvar, tillkommer eller avbryter mellan årskurs 1 och 2
Antal

Andel

HT-11 årskurs 1

1 619 (lärlingar)

HT-12 årskurs 2

630 (ej lärling)

av 1 619

38,9 %

989 (lärling som går kvar)

av 1 619

61,1 %

1 064 (nytillkomna lärlingar)

av 2 053

51,8 %

Av de elever som startade som lärlingar på hösten 2011 är 38,9 procent inte
registrerade som lärlingar året därpå. Av dessa 630 elever hade 129 (8 procent)
helt avbrutit gymnasiestudierna, 501 elever (30,9 procent) gick en annan
skolförlagd gymnasieutbildning och av dessa var det 185 elever (11,4 procent)
som gick om årskurs 1.
Vidare kan man se att av lärlingarna i årskurs 2 var hälften (51,8 procent)
nya lärlingar. En del av dessa tillkom säkert redan under våren i årskurs 1.
61,1 procent av lärlingarna som skolorna registrerade som lärlingar på hösten
i årskurs 1 gick kvar som lärlingar hösten 2012.
Det är osäkerheter i de här siffrorna, men ingenting tyder på att avbrotten
har minskat sedan Gy 2011 infördes, snarare tvärtom. I försöket var det
25 procent som hoppade av lärlingsutbildningen mellan årskurs 1 och 2,
i Gy 2011 är det 40 procent.
Det är också stora förändringar under läsåret – mellan hösten och våren.
Av de ursprungliga 1 201 elever som fick statsbidrag för lärlingsutbildning på
hösten 2012 är det 214 (18 procent) som inte återfinns som lärlingar på våren
2013. Samtidigt har 884 nya statsbidragslärlingar tillkommit till våren 2013,
hälften av de 1 872 elever som fick statsbidrag våren 2013 i åk 1 hade alltså
inte bidrag på hösten. Det är inget specifikt för årskurs 1. Avhoppen var 2012
lika stora (17 procent) mellan hösten och våren i årskurs 2.40 Och det tillkommer även många nya lärlingar till våren i åk 2 (18 procent, 414 elever). Dessa
elever kan förstås ha haft APL-tid tidigare men för många måste det bli svårt
att klara ”halva utbildningstiden” på en arbetsplats om man startar lärlingsutbildningen när halva gymnasietiden gått.

Sammanfattning
Antalet och andelen elever som går lärlingsutbildning har inte utvecklats
enligt regeringens intentioner. Redan från början blev det inte den volym som
förväntades. Från en toppnotering våren 2009 på 3 853 lärlingar i årskurs 1 så
40. Uppgifterna baseras på antalet elever som har utbildningskontrakt under hösten men inte
har detta under våren.
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är det våren 2013 endast 1 873 lärlingar som skolorna fått statsbidrag för på
våren i årskurs 1. Hösten 2012 i år 1 var det endast 1 201 elever som fick statsbidrag. Den stora nedgången i antalet sökande kom i samband med Gy 2011.
Elevkullarna har minskat och söktrycket tillyrkesprogrammen har minskat
sedan Gy 2011 infördes men nedgången för lärlingsutbildningen är betydligt
större. Andelen av eleverna på yrkesprogram som får statsbidrag för lärlingsutbildning årskurs 1 är nu nere på 5,1 procent vårterminen 2013 (3,6 procent
på höstterminen 2012).
Eftersom de flesta lärlingarna går på relativt små skolor som enbart har lärlingsutbildning har utbildningsformen drabbats särskilt hårt av nedgången av
antalet elever som går yrkesprogram. Hela fristående skolor med lärlingar läggs
ner och på många kommunala skolor blir antalet lärlingar så litet att huvudmännen inte tycker att man kan fortsätta erbjuda lärlingsutbildning. Många
skolor erbjuder inte längre lärlingsutbildning.
Nedgången för lärlingsutbildningen är till stor del kopplad till Praktiskakoncernen. Den hade under försöksverksamheten över hälften av alla lärlingar
och har erhållit 416 miljoner kronor i statsbidrag 2008–2013, nästan hälften
av statsbidragen till lärlingsutbildning. Praktiska har tappat elever och lagt ner
skolor men den största förklaringen till nedgången är att betydligt färre elever
på Praktiska nu är lärlingar i lagens mening. 2012 var endast ungefär 17 procent av eleverna på Praktiska lärlingar i årskurs 1 och 42 procent i årskurs 2.
Situationen för lärlingsutbildningen skulle varit än mer kritiskt om det inte
vore för Yrkesgymnasiet som expanderat de senaste åren från 2 skolor 2009 till
10 skolor 2011 och till skillnad från Praktiska fortfarande söker statsbidrag för
den största andelen av sina elever.
Det råder osäkerhet när det gäller att avgöra vilka elever som egentligen
går en lärlingsutbildning. Det är betydande skillnader mellan vilka elever som
skolorna rapporterar som lärlingar till CSN och vilka elever som huvudmännen söker statsbidrag för. Men volymen och utvecklingen är likartad oavsett
om man väljer CSN-lärlingar eller statsbidragslärlingar.
Nedgången för lärlingsutbildningen gäller nästan alla yrkesprogram men
det finns ett par program som haft relativt oförändrade volymer. Barn- och
fritidsprogrammet och hotell/restaurang/livsmedel/turism har inte minskat,
men volymerna i årskurs 1 varje termin ligger bara på cirka 150–170 elever för
att sedan sjunka ner mot cirka 100 i årskurs 3.
Störst andel av eleverna går utbildningen som lärlingar inom VVS- och
fastighetsprogrammet. Andelen VVS-tekniker som går som lärlingsutbildning
var våren 2013 cirka 12 procent medan det innan Gy 2011 var över 20 procent av eleverna på programmet. Det finns tre program där andelen som går
som lärlingar har ökat. För två av dessa – vård- och omsorgsprogrammet och
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handels- och administrationsprogrammet – beror det på att andelen elever som
går skolförlagd utbildning har minskat ännu mer än lärlingarna.
Att de flickdominerande programmen på lärlingsutbildningen minskar
mindre än de pojkdominerande programmen innebär att lärlingsutbildningen
blivit något mindre pojkdominerad än den var tidigare i förhållande till skolförlagd yrkesutbildning.
För länen har mönstret inte förändrats sedan försöksverksamheten. Det
starkaste fästet för lärlingar är fortfarande Västra Götaland och i viss mån
Östergötland. Det finns mycket få lärlingar i Norrlands- och Smålandslänen.
För första gången redovisas statistik över vilka programinriktningar lärlingarna går på. Mönstret är att lärlingarna går ungefär samma inriktningar
som elever på skolförlagd yrkesutbildning. Även om registreringen av elever
på olika studievägskoder är osäker är det svårt att dra någon annan slutsats än
att lärlingsutbildningen inte i någon större omfattning har blivit inriktad på
så kallade nischyrken där skolorna kan ha svårt att själva tillhanda lokaler och
utrustning för få elever. Samma sak gäller mindre hantverksyrken. Ett mycket
litet antal elever går som lärlingar inom småyrken inom hantverksprogrammet.
Statistiken indikerar att avhoppen från lärlingsutbildningen har ökat med
Gy 2011. Av de lärlingar som började hösten 2011 är 40 procent inte kvar
på lärlingsutbildningen hösten 2012. I försöksverksamheten var motsvarande
avhopp 25 procent.
När det gäller bakgrunden för de elever som börjar lärlingsutbildning ser
det ut ungefär som i försöksverksamheten. En tredjedel av dem som är nybörjare som lärlingar i årskurs 1 har redan gått minst ett år i gymnasiet tidigare.
Meritvärdena från grundskolan är betydligt lägre för lärlingarna än för med
elever som börjar en skolförlagd yrkesutbildning.
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2. Varför väljer inte
eleverna lärlingsutbildningen?

Varför väljer inte eleverna
lärlingsutbildning?
Rekryteringsproblematiken och elevernas intresse för lärlingsutbildningen
uppmärksammades redan under försöksverksamheten. Så här skriver Lärlingskommittén i sitt slutbetänkande 2011:
Outnyttjade platser hos skolhuvudmännen – varför började inte alla elever?

Även om intresset att starta lärlingsutbildning varit stort har inte alla tilldelade
utbildningsplatser blivit utnyttjade. Eftersom planeringsläget var ganska oklart
för huvudmännen vid den tidpunkt då ansökan om platserna skulle lämnas till
Skolverket finns skäl att anta att många huvudmän sökt platser med råge för att
ha i beredskap om sökandetrycket skulle öka. Det visade sig att över 1 000 beviljade platser aldrig fylldes hösten 2008 och även hösten 2009 och 2010 fanns färre
elever i försöksverksamheten än det antal platser som Skolverket beviljat. I Skolverkets uppföljningar har huvudmännen tillfrågats om de anser att det är svårt att
rekrytera elever till lärlingsutbildningen. Nästan samtliga huvudmän besvarade
frågan. Hälften av huvudmännen uppgav att det är svårt att rekrytera elever.
Dessa huvudmän har i en öppen fråga beskrivit vad de tror att det beror på att
färre elever deltar än vad huvudmannen har fått beviljat.
Huvudmännens svar har kategoriserats i fyra olika förklaringar till varför lärlingsutbildningen enligt dem inte är lika populär som de trodde när de ansökte om
lärlingsplatser. Ett återkommande skäl är att lärlingsutbildningen fortfarande är
ny och att elever inte känner till den. En del huvudmän menar att skolan måste bli
bättre på att marknadsföra lärlingsutbildningen. Drygt en fjärdedel uttrycker att
lärlingsutbildningen kan upplevas som negativ för att elever saknar gemenskapen
att tillhöra en klass. En del av huvudmännen beskriver att lärlingsutbildningen
fått låg status därför att den ibland ses som ett alternativ för omotiverade elever.41
Svårigheten att rekrytera elever nämns inte i lärlingskommitténs huvudsakliga
resultat, bedömningar och förslag.42 När lärlingskommittén skrev sitt slutbetänkande fanns dock inte statistik från det första gymnasievalet efter Gy 2011
– man hade ännu inte sett den kraftiga minskningen av antalet ansökningar
som redovisats i rapportens statistiska del.

41. SOU 2011:72 s. 81.
42. SOU 2011:72 Sammanfattning samt kap. 8.
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Betydelsen av elevernas val
Den svenska skolan och i synnerhet gymnasieskolan är i en internationell jämförelse kundens marknad där utbildningsanordnarna anpassar sig till elevernas
önskemål.43 Det är i hög utsträckning eleverna själva som avgör vilken typ av
utbildning de vill gå. Skolpengssystemet gör att gymnasieutbudet anpassar sig
till det eleverna söker – vill inte elever gå lärlingsutbildning så blir det ingen
lärlingsutbildning. Så här uttrycker sig en företrädare för en av skolkoncernerna om skolvalsprocessen:
Problemet är ju att vi har en annan elevkategori i dag, som på ett helt annat sätt
bestämmer vad de vill läsa och inte vill läsa. De är rörliga, de har ett annat utbud.
Det är bara att se på antalet utbildningsplatser kontra antalet elever, du väljer ju
vad du vill i dag. När jag kom till gymnasiet så fick man en gymnasieplats och den
tackade man ja till och sedan så gick man på den. I dag är det ju så att när du får
en gymnasieplats i dag så går du hit och provar soffan lite, tittar lite: ”jaha, vad är
det för folk i den här korridoren, nej, ja men då provar jag en annan skola”.
Det är en helt annan mentalitet bland eleverna i dag.
I Gy 2011 finns vidare ett strängare krav än tidigare på att eleverna ska kunna
gå kvar utbildningen på en skola om de väljer att avbryta lärlingsutbildningen.
I flera intervjuer framgår också att skolorna snabbt tillmötesgår elevernas önskemål om att få avbryta en lärlingsutbildning och gå ett skolförlagt alternativ.
Den här studien innehåller av metodologiska skäl inga intervjuer med elever
om orsaker till varför de inte valt att gå lärlingsutbildning.44 Huvudslutsatsen är
trots detta att det grundläggande problemet med den nuvarande lärlingsutbildningen handlar om en efterfrågebrist mer än om ett utbudsproblem – eleverna väljer att inte söka till de platser som erbjuds.45 I kapitlet diskuteras rimliga orsaker
till elevernas vikande intresse som framkommer i intervjumaterialet.
43. Vlachos 2012.
44. Att försöka få tag i elever som inte valt en lärlingsutbildning är en svår uppgift och tiden har
inte heller funnits för att få ett tillräckligt elevunderlag för att kunna dra generella slutsatser.
Det är svårt att intervjua även elever som går lärlingsutbildning, endast hälften av lärlingarna svarade på den elevenkät Skolverket genomförde i försöksverksamheten (Skolverket
2012 s. 40). Bara en bråkdel av eleverna som hoppat av lärlingsutbildningen svarade på
enkäten. Skolinspektionen har genom sin myndighetsutövning större möjligheter att genom
skolans försorg få tillgång till eleverna.
45. Sedan Gy 2011 gjorde det möjligt har det vanligaste sättet att ta in elever till lärlingsutbildning
varit genom direktsök – eleverna väljer redan i årskurs 9 om de vill gå lärlingsutbildning. Men
skolorna är inte tvungna att använda direktsök, enligt skollagen (16 kap. 11 §) kan lärlingsutbildning påbörjas första, andra eller tredje året. Hur många platser på ett visst program som en
skola erbjuder är inget fastlåst. Skolan beräknar hur många platser man kan klara att erbjuda
och anpassar sig sedan till hur man tror att eleverna ska söka. Skolorna kan sedan anpassa
platserna utifrån de preliminära ansökningarna. De senaste åren kompliceras saken av en
överkapacitet på gymnasieutbildning i många regioner på grund av vikande elevkullar.
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Vilka väljer lärlingsutbildningen?
Möjligheterna att välja skola och program beror i hög grad på individens
meritvärden från grundskolan. Höga meritvärden ger många valmöjligheter,
låga meritvärden få valmöjligheter. Förändringar i valmöjligheter har haft en
stor betydelse för lärlingsutbildningen 2008–2013. När försöksverksamheten
startade var elevkullarna som allra störst och många skolor och program var
fyllda till bristningsgränsen. På många håll kom inte elever med låga betyg in
på den skola eller det program de önskade. I intervjuerna framkommer många
exempel på att elever blir hänvisade till lärlingsutbildningen som en sista chans
– inte för att de själva verkligen önskar att gå en sådan utbildning. Statistiken
visar också att ungefär en tredjedel av eleverna redan gått en annan gymnasieutbildning innan de börjar en lärlingsutbildning.
Det händer fortfarande, men var vanligare i början av försöksverksamheten, att lärlingsutbildningen blir en väg in på ett visst program och en viss
inriktning när betygen inte räcker för att gå på det mer attraktiva skolförlagda
alternativet. I enkäten till lärlingarna i försöksverksamheten svarar ungefär var
fjärde elev att de gick på lärlingsutbildningen för att det var vad deras betyg
räckte till och många elever med särskilt låga betyg blir rekommenderade att gå
lärlingsutbildningen av sina lärare.46 Det var inte en önskan att gå en lärlingsutbildning utan en önskan att gå programmet och inriktningen som gjorde att
en hel del elever hamnade på lärlingsutbildning. Det finns i intervjuerna flera
uttalanden om att detta kan var en delförklaring till de många avhoppen från
lärlingsutbildningen: när det blir en plats över på den utbildning man egentligen velat gå byter man till denna utbildning.
Den stora förändringen av elevkullarna har dock ändrat förutsättningarna
för elevernas val av utbildning. Från ett tillstånd där det var svårt att komma
in på skolor och program med låga betyg har det blivit lättare även för dessa
elever. Detta syns mycket tydligt i ansökningsstatistiken. På Praktiska och
Yrkesgymnasiet som bara erbjudit lärlingsutbildning är det många andrahandssökande som till slut börjar utbildningen. På kommunala skolor med huvudsakligen skolförlagd utbildning blir lärlingsutbildningen ibland ett sätt att
skapa extraplatser för elever med låga betyg. Detta är naturligtvis en generalisering med en hel del lokala undantag, men likväl något som har stor betydelse
för den generella förståelsen av utvecklingen.
På de orter som besökts i intervjustudien är detta mönstret ofta tydligt. För
flertalet yrkesförberedande program i Göteborg är det tydligt att vissa skolor är
betydligt populärare än andra.47 I slutantagningen till hösten 2013 fanns

46. Skolverket 2012 s. 42.
47. http://indranet.se/
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15 reserver som inte kommit in på de 54 erbjudna platserna på VVS- och
fastighetsprogrammet på Lindholmens tekniska gymnasium. Det fanns 20
reserver på väntelistan till de 50 erbjudna platserna på fordons- och transportprogrammet på Motorbranschens tekniska gymnasium. På Praktiska Göteborg
var 88 platser lediga av de 160 platser som erbjöds. För lärlingsutbildningen
inom fordon (personbil) var det 6 behöriga och 3 obehöriga som sökt i första
hand till de 12 erbjudna platserna, 4 personer hade kommit in på andrahandsval. För VVS-lärling var det 5 behöriga och 3 obehöriga som sökt som förstahandsval till de 10 erbjudna platserna, 2 hade kommit in på sitt andrahandsval. För lärlingsutbildning på fastighetsinriktningen var det bara en behörig
som sökt de 6 erbjudna platserna.
Statistikgenomgången i kapitel 1 bekräftar att ungdomarna som går lärlingsutbildning hade betydligt sämre studieresultat från grundskolan och även
under gymnasietiden. De flesta av de skolor som i princip enbart erbjuder
lärlingsutbildning, varav nästan alla är fristående, har således i hög grad elever
med svaga skolresultat från grundskolan. På de skolor som har både skolförlagd yrkesutbildning och lärlingsutbildning, de flesta kommunala, är det oftast
så att de som går lärlingsutbildning har svagare resultat från grundskolan.
I intervjuerna uppmärksammas att detta får flera olika konsekvenser. Dels
har de elever som kommer till lärlingsutbildningarna sämre motivation. De
har kanske sökt andra program men inte kommit in, många har redan gått
något år på gymnasiet och hänvisats till lärlingsutbildningen som en sista
chans. Dels är elevgruppen sämre förberedd – både när det gäller kunskaper,
självförtroende och ansvarstagande. Kraven på just mognad är i praktiken ganska höga i lärlingsutbildningen. Men i intervjustudien anser utbildningsanordnare och lärare att bristande mognad och ansvarstagande också är en förklaring
till att eleverna inte väljer lärlingsutbildning.

En utbildning för skoltrötta eller motiverade elever?
Det faktum att det till stor del är elever med sämre grundkunskaper och
motivation som hamnat på lärlingsutbildningen ska ses i kombination med att
lärlingsutbildning av många uppfattas som något som just passar skoltrötta, för
elever som misslyckats i grundskolan och inte vill eller kan klara av att läsa så
många teoretiska ämnen. Denna bild har också förts fram vid lanseringen av
de tidigare försöksverksamheterna.48 I intervjustudien framförs synpunkter att
detta inte har varit gynnsamt när det gäller att locka elever till lärlingsutbild-

48. Det finns dock ett undantag för den (begränsade) lärlingsutbildning som förekom mellan
1997–2000, se rapportens inledande historik.
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ningen. Till viss del har detta också ett samband med hur reformen lanserades
och vilka behov den skulle fylla.
Jonas Olofsson och Eskil Wadensjö menar att under andra hälften av 1900talet marginaliserades lärlingsutbildningen alltmer och kom att uppfattads som
ett slags undantagsmodell som kunde lämpa sig för mindre studiemotiverade
elever.49 Jonas Olofsson beskriver att en av de faktorer som skiljer svensk lärlingsutbildning från liknande utbildningar i länder med lång lärlingstradition
är just detta: ”betoningen i Sverige på att det ska vara en utbildning med socialpolitiska mål (utbildning för dem som är skoltrötta), vilket kan göra utbildningen
mindre attraktiv för arbetsgivarna men också för dem som inte är skoltrötta”.50
Det finns en rad exempel över tid på hur lärlingsreformen kopplats till
gruppen skoltrötta.51
Kopplingen mellan lärlingsutbildning och skoltrötta har ifrågasatts av andra
aktörer – exempelvis branschorganisationer och skolor – och det har också förts
fram att detta i sig kan bidra till svårigheten att få fler sökande. Som exempel på
detta kan nämnas Hantverkarnas riksorganisation som motsätter sig föreställning
att den gymnasiala lärlingsutbildningen skulle vara ett huvudalternativ för elever
som ”av olika skäl är skoltrötta”. I stället betonas att ”den gymnasiala lärlingsutbildningen ska vara en utbildning för alla som vill förkovra sig inom ett yrke
och ska kännetecknas av engagerade och motiverade elever som vill förkovra sig
i ett yrke”. Våra förväntningar på lärlingarna kommer att avspegla sig i elevernas
resultat.52 Det finns också andra exempel på detta förhållningssätt.
Intervjumaterialet styrker dock att kopplingen till skoltrötthet kan ha
skapat problem. Vid åtskilliga intervjuer påpekas att lärlingsutbildningen är en
särskilt krävande utbildning – på flera vis mer krävande än den skolförlagda
utbildningen. Eleverna ska ofta klara av att gå upp tidigt på morgonen, gå
långa dagar, klara av att sköta sig på arbetsplatsen och samtidigt klara av lika
många teoretiska kurser som de elever som går skolförlagd utbildning. Det
finns skäl att tro att det kan vara svårare att klara av de teoretiska kurserna på
en lärlingsutbildning. Det är inte säkert att detta avskräcker elever från att söka
lärlingsutbildning, men att det kan vara en delförklaring till den dåliga genomströmningen vilket i sin tur kan ge lärlingsutbildningen dåligt rykte.

49. Olofsson & Wadensjö 2011 s. 35.
50. Olofsson 2013 s. 5. Olofsson & Wadensjö 2011 s. 85.
51. När försöksverksamheten lanserades: http://www.dn.se/nyheter/yrkeslinje-ska-locka-skoltrotta/
När lärlingsutbildningen permanentades: http://www.dn.se/nyheter/sverige/larlingsutbildning-permanentas/
När utbildningen diskuteras i utredningar: SOU 2008:27 s. 250, SOU 2010:19 s. 36
När arbetsförmedlingen informerat om utbildningen: Platsjournalen nr 22 2011
52. Hantverkarnas riksorganisation remissvar SOU 2010:19 Lärling – en bro mellan skola och
arbetsliv.

48

Utvecklingen av lärlingsutbildningen

På delvis samma tema framkommer i intervjuerna en kritik om att de elever
som väljer lärlingsutbildning många gånger blivit felinformerade, bland annat av
studie- och yrkesvägledare, om vad utbildningen kräver av eleverna. Flera menar
att bilden av utbildningen för skoltrötta har förstärkts i informationen som nått
elever inför deras gymnasieval. Elever har börjat utbildningen med tron att det
ska bli lättare, att man ska slippa plugga så mycket – men att det i själva verket är
det tvärtom. Man ska redan vara mogen och självgående för att klara en lärlingsutbildning. Så här uttrycker sig en företrädare för byggbranschen:
Speciellt under försöket så upplevde jag som att man lite slarvigt sålde in det till
dem som var studietrötta, vilket är helt fel. Man borde ha promotat det mot dem
som är arbetspigga utan att för den skull vara studietrötta, för att en gymnasial
lärlingsutbildning kräver jättemycket av eleven. Först ska de jobba hela dagen och
sedan ska de göra sina teoretiska studier också. Man sa att: är du trött på att sitta
i skolbänken? Då är gymnasial lärling något för dig. Väldigt många hoppade på
det och det fungerade inte alls utan du var tvungen att vara väldigt motiverad
i din utbildning för att kunna klara av det och då tror jag gymnasial lärling fick
dåligt rykte för att man inte klarade av utbildningen och man hoppade av.
Och är det dessutom de som är minst studiemotiverade eller dom som är skoltrötta
som väljer en utbildning så blir det ofta väldigt låga meritvärden på intagen.
I synnerhet företrädarna för Praktiska och Yrkesgymnasiet beskriver hur deras
elever har mycket stora stödbehov. De har accepterat att det är de här eleverna
de har och att deras uppgift är att arbeta med dem. En lärare på ett Yrkesgymnasium menar att 60 procent av deras elever har olika former av ”utredningar”
i form av bokstavskombinationer och dyslexi. En koncernföreträdare för
Yrkesgymnasiet beskriver hur svårt många av deras elever har för teoriämnena:
De kan sköta sin APL fantastiskt bra, de kan ligga i och vara hur duktiga som
helst. Och så bara struntar de i ämnena inne i skolan. Då får vi använda handledarna att försöka övertala, men du behöver det här, och ta dem den vägen in i
skolan. Ofta är det ju, om vi tittar på våra elever på Yrkesgymnasiet, jag tror vi
ligger på 25–30 procent diagnoser någonstans, på alla våra utbildningar i snitt.
Och det är ju elever som har misslyckats i nio år.
På några håll berättar skolpersonal att de haft högre förhoppningar på studiemotivationen hos de elever som sökte till lärlingsutbildningen. På en av de
kommunala skolorna uttrycker en mycket erfaren lärare som varit ansvarig
för marknadsföringen av lärlingsutbildningen att de ”lurade sig själva” när de
tänkte på vilka som skulle söka lärlingsutbildningen:
Om vi börjar med eleven, så vi får ju inte de elever som vi trodde vi skulle få.
När vi diskuterade det här försöket så var det de starka eleverna som skulle vara
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drivande i det här. Men de vi har nu är ju de svaga eleverna som kommer in på
alla möjliga bakvägar. Och det ställer ju till bekymmer med kontakten med företaget och deras engagemang. Och så blir det lite svårt socialt för dom, att jobba bara
med vuxna, de har ingen kontakt med sin klass.
Utifrån de elever som faktiskt börjar lärlingsutbildningen har samme lärare fått
tänka om när det gäller ambitionerna. Han funderar över om man inte kunde
göra en snävare utbildning för dessa elever som inte omfattar lika många och breda
kursmoment, mer anpassad till vad som faktiskt görs på ett specifikt företag. Och
att man kunde dra ner på ambitionerna när det gäller de teoretiska kurserna.
Att så många skoltrötta elever börjar lärlingsutbildningen leder sannolikt
till svårigheter med att attrahera ungdomar som inte är skoltrötta. Eftersom
huvuddelen av lärlingarna finns på Praktiska där man i princip enbart rekryterar till lärlingsutbildning innebär det att en hel skola kan få en stämpel av
att vara till för skoltrötta. Dessutom är det så att de Praktiskaskolor som har
rekryteringssvårigheter i ökad utsträckning fyller upp platserna med ickegymnasiebehöriga elever på introduktionsprogram (26 procent av eleverna
i årskurs 1 läsåret 2012/13) – det gör att skolorna får ännu fler elever med
studiesvårigheter. Så här beskriver man det på Praktiska Linköping:
Jag vet inte om det har blivit en statusfråga också. I samma andetag som man
säger: lärlingsutbildning, så säger man: introduktionsprogrammen. Jag vet inte
om det är så, men det är en uppfattning jag fått.
– Och ni har ökat den andelen också, introduktionsprogram på skolan?
Ja.
– Varför har ni gjort det?
Egentligen för att öka på, elevantalet. Med vikande elevkullar så behöver vi ha
fler inriktningar för att kunna hålla personal och resurser och så.
I flera intervjuer framkommer också en problematik kring att ryktet om att det
går många skoltrötta elever vissa skolor spiller över på andra skolor, i synnerhet
gäller detta skolor inom en koncern. En lärare på Praktiska Göteborg beskriver deras situation, där koncernen just meddelat att de lägger ner flera skolor,
bland annat skolan i Kungälv där en del av eleverna nu erbjuds gå vidare på
Praktiska Göteborg:
Jo, som i Kungälv då, jag har ju jobbat där innan. Det är ju en del elever som
söker till en lärlingsutbildning i tron att de inte behöver jobba, att det inte är
en riktig skola. Får man in några stycken i en sådan liten skola som är riktiga
värstingar, så sprider det sig fruktansvärt snabbt.
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På flera håll beskrivs också att huvudmän och skolor lagt ner betydande
ansträngningar på att ändra bilden av lärlingsutbildningen för de elever som
ska söka – och varna för att utbildningen är krävande. Ett tydligt exempel på
detta är att man i lärlingsbroschyren som tagits fram inom Göteborgsregionens
kommunalförbund skriver så här:
Att vara lärling innebär att du som elev måste vara beredd på att delta i arbetsplatsens förutsättningar, vilket innebär att du kan börja 07.00 eller att arbetsdagen startar vid 12.00 och slutar först vid 20.00. Det kan också innebära längre
resor än till skolan. Du ska dessutom vara beredd på att lägga ner tid på dina
skolförlagda ämnen.53
På Praktiskas webbplats finns en särskild ingång för SYV och där möter man
studievägledaren med den uppfordrande rubriken Praktisk och lika ambitiös.54
Men det är långt ifrån entydigt att alla tycker att ”fel” elever börjar lärlingsutbildningen. Det finns exempel på ansvariga för lärlingsutbildning på skolor som
accepterat att många lärlingselever inte kommer att klara en fullständig utbildning men att de ändå gör insatser för elever som har mycket dåliga förutsättningar och räddar dem från något ännu värre. Rektorn på Praktiska Malmö City
är en företrädare för detta synsätt. Varken Skolinspektionen eller ens den egna
huvudmannen kan rätt värdera de insatser som görs med de elever man har:
De vi har som lärlingar fungerar som lärlingar. Sedan så är det klart att vi
har elever här som inte fungerar på en arbetsplats, som har svårt att komma på
morgonen och som har förfärliga bromsar. De kan ha ett hem som man inte kan
vara i och med dem jobbar ju vi med på ett annat vis. Men nu pratar vi ju bara
lärlingar. Och om man ska prata om: vad anser man är en bra lärling? En bra
lärling det är ju den som känner att: jag vill jobba! Jag är trött på skolan och jag
vill jobba, det är en bra lärling.

Tvekan inför att ta steget från skolans värld
Också andra orsaker till ett sjunkande intresse framkommer i olika källor och
i intervjuerna. Svenska ungdomar har fått en svagare koppling till yrkeslivet
innan de börjar gymnasiet. Även om det inte finns några systematiska utvärderingar tyder mycket på att den Praktiska arbetslivsorienteringen inom grundskolan minskat.55 Men viktigare och mer tydligt är den dramatiska minsk53. http://www.grkom.se/download/18.51c1fe4013b37bc094e8000939/1354606070744/
L%C3%A4rling+2013.pdf
54. http://praktiska.se/praktisk-och-lika-ambitios
55. Skolinspektionen genomför för närvarande en kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen i grundskolan.
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ningen av elever som haft någon form av sommarjobb när de börjar gymnasiet.
En studie som Socialstyrelsen genomfört visar att vid mitten av 1970-talet
hade mer än 60 procent av högstadieleverena sommararbete, i slutet av 1980talet cirka 30–40 procent och i början av 2000-talet cirka 20 procent. Även
när det gäller sommararbete bland gymnasister syns en förändring. I början av
1970-talet hade nästan alla gymnasieelever sommararbete, i början av 2000talet bara två av tre.56
Mycket tyder på att bristen på sommarjobb sedan dess blivit än större.
Naturligtvis beror denna utveckling i huvudsak på stora och snabba förändringar på arbetsmarknaden – den typ av sommarjobb som fanns en gång i
tiden finns inte längre. Därför pågår en diskussion om extra statsbidrag till
kommunerna för att anordna sommarjobb.
Bristen på kontakter med yrkeslivet är ett starkt argument för lärlingsutbildning – men det är inte säkert att yrkeslivet uppfattas som något lockande för
ungdomar när de som 15–16-åringar ska välja gymnasieutbildning. Yrkeslivet
kan i stället upplevas som något främmande och kanske ibland skrämmande.
Det kan kännas tryggare att gå en yrkesutbildning som är förlagd på skolan
med stöttande lärare och övningslokaler. Den sociala faktorn är också viktig
– går man en i huvudsak skolförlagd utbildning får man gå med sina kompisar. Denna faktor har uppmärksammats av Lärlingskommittén redan efter det
första försöksåret, där man citerar ett svar på en enkät från en skola som hade
ansökt om att få delta i försöksverksamheten:
Vi hade under våren 2008 ett tiotal elever som var intresserade av att gå lärlingsutbildningen. När sedan hösten kom och de tog sitt beslut var det många av dessa
som valde att gå det ordinarie IT-programmet. En stor anledning till detta var nog
att tryggheten inom skolans normala ramar var stark.57
I många av intervjuerna framförs den sociala gemenskapen mellan eleverna
som ett avgörande skäl att välja bort lärlingsutbildning. Så här uttrycker sig en
lärare på en skola med en väl fungerande lärlingsutbildning inom vård- och
omsorg – men där huvuddelen av eleverna går en skolförlagd utbildning:
Sedan tror jag kanske inte att lärlingsutbildning just kan bli jättestor, för att för
många tonåringar så är ju en väldigt viktig sak med att gå till skolan och träffa
sina kompisar. Och det gör man ju väldigt lite när man är lärling. Man måste
vara ganska mogen för att tycka att det är kul att vara på en arbetsplats så mycket
tid. Så jag tror inte att vi kan räkna med att det ska bli en enormt stor utbildning,

56. Socialstyrelsen 2013 s. 17. Antalet sommarjobb har sannolikt inte ökat sedan början av
2000-talet, se LO 2013.
57. SOU 2009:86 s.61.
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för det är inte så många tonåringar som är där än, som vill vara på en arbetsplats
på det viset. Det förklarar ju inte tappet just med Gy 2011, men det är ändå en
del av det.
Så här svarar en rektor på en skola som slutat anordna lärlingsutbildning på
frågan om varför eleverna inte vill gå lärlingsutbildning:
Jag har i dag bekymmer med några elever som är inskrivna i skolan för att här är
alla andra ungdomar. Man är här därför att man vill kunna hänga i ljusgården,
man är här därför att man vill vara med på skolans fotbollsturnering, för man vill
höra lunchkonserterna, för man vill vara en del av en gemenskap.
När vi går ut till våra 16-åringar då möter vi ungdomar som inte har någon
arbetserfarenhet. De har varit en vecka eller två på någon arbetsplats, om de nu
har gått på en skola med prao. De har ingen erfarenhet alls utav detta. Det är ju
också en del i på något vis det här: du måste ju vara socialt väldigt väl fungerande
och tycka att det är jättetrevligt att vara på ett ställe där du är absolut yngst och
den enda tonåringen och alla andra är äldre. Det finns några få som tycker om det
men de är inte så många. De flesta vill faktiskt ha den här närheten alltså, kompisarna. Jätte, jätteviktigt.
En närliggande problematik som den som beskrivs ovan kan ha att göra med
att eleverna i ett tidigare skede måste göra yrkesorienterade val. Med några
undantag innebär inte valet av ett yrkesprogram att eleven också väljer en
yrkesinriktning. Den första terminen eller det första läsåret brukar innebära en
prövoperiod där eleverna kan testa de olika inriktningar som skolan erbjuder
innan man bestämmer sig. Inriktningsvalet görs normalt till årskurs 2 och ibland
till årskurs 3. Undantagen är estetiska programmet, hantverksprogrammet, industritekniska programmet och naturbruksprogrammet där det är tillåtet, men inte
nödvändigt, att eleven börjar sin inriktning redan det första läsåret.58
Det vanligaste är att skolorna erbjuder lärlingsutbildningen med start från
årskurs 1.59 I normalfallet ska alltså eleven ha bestämt sig redan i årskurs 9
vilken inriktning och därmed vilken yrkesbana hon eller han vill gå. Det finns
flera faktorer som driver på att skolor med lärlingsutbildning startar utbildningen redan i årskurs 1. Ska eleven klara av att få ihop hälften av utbildningstiden på en arbetsplats måste en del av undervisningen i årskurs 1 vara
arbetsplatsförlagd och då måste eleven ha bestämt inriktning från början. En
annan faktor är rent ekonomisk – huvudmännen kan söka statsbidrag för en
elev redan från årskurs 1 under förutsättningen att det finns ett utbildningskontrakt för eleven.
58. 4 kap. 2 § gymnasieförordningen.
59. Se i tabell 1.4 i kapitel 1. Det är fler lärlingar i årskurs 1 än i årskurs 2 för varje kull elever.
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Det är möjligt att kravet på att lärlingarna ska välja programinriktning redan när
de väljer till gymnasiet har gjort lärlingsutbildningen mindre attraktiv.

Kvalitetsbrister påverkar elevernas val
Problem med anordnandet av lärlingsutbildningen kommer att tas upp i kapitel 3. Men eftersom faktorer såsom kvalitetsproblem har betydelse för elevernas
intresse för lärlingsutbildning finns det skäl att belysa dessa frågor också i detta
kapitel.
Innan försöksverksamheten lyftes Praktiskaskolor fram som goda exempel
på ett lärlingsliknande arbetssätt av både ledande skolpolitiker, fackliga företrädare och av skolmyndigheterna. 2002 blev Göteborgs Praktiska gymnasium
utsett till ”lärande exempel” i Skolverkets utvecklingsarbete med de yrkesförberedande programmen (YKSA-projektet) för sitt arbete med elever som är
annars skulle gått på individuella programmet. År 2006 används Göteborgs
Praktiska gymnasium som modellskola av Myndigheten för skolutveckling
genom sitt arbete med LIA (lärande i arbetet) för relativt små yrkesutgångar
samt vård- och omsorgsprogrammet.
Ganska snart efter att försöksverksamheten startade 2008 började det komma
kritik för kvalitetsbrister i lärlingsutbildningen. Kritiken riktades i synnerhet
mot de stora koncernerna Praktiska och Yrkesgymnasiet och till en början också
JB-koncernen innan de i praktiken upphörde med att ha lärlingar. Intervjuerna
bekräftar att detta kan ha påverkat utbildningsformen i stort.
Kvalitetsbristerna berör olika delar av verksamheten. Som vi såg i den
statistiska genomgången hade Praktiska expanderat mycket snabbt redan före
försöksverksamheten, man hade redan 23 skolor igång 2007 med ett lärlingsliknande arbetssätt och hade de i särklass bästa förutsättningarna att sätta igång
med den nya lärlingsutbildningen i stor skala. På bara ett par år startade man
sedan dubbelt så många skolor och 2009 hade koncernen 49 skolor med elever
– en unik expansion.
Att starta så många skolor på en gång medför naturligtvis problem – exempelvis råder ju sedan länge brist på utbildade yrkeslärare.60 På ett par av Praktiskaskolorna medger man att verksamheten inte alltid varit av bra kvalitet. En rektor resonerar om att det under försöksverksamheten inte fungerade bra, varken
med förutsättningarna för att bedriva lärlingsutbildning eller själva verksamheten
på skolan, att det nu blivit bättre, men att man dras med det dåliga ryktet:
Jag skall säga så här att min upplevelse av försöksverksamheten det var någon form
av försök. Vi testar. Inte riktigt genomtänkt, ja, man gör det och sköt ifrån höften

60. Skolverket 2013e.
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lite grann. Och på något vis så visste man att faller det här dåligt ut, så är det fortfarande ett försök. Och de som gick ut som i somras, som började sommaren 2009,
har ju fått stå ut med väldigt mycket förändringar. De är ju mitt i försöksverksamheten och fått faktiskt vara med om det här att: ”ja, okej, vi fick en dålig kurs
här”. Men de som börjar året efter, för dem var den mycket, mycket bättre. Men
det tror jag har gett en dålig klang. Pratar jag med de eleverna som tog examen i
somras, och frågar dem, ”skulle du rekommendera din utbildning till en som går
i nian nu?” Då skulle dom säga ”nej.” Skulle jag fråga varför, så skulle de säga,
”det var för flummigt”.
En kritik som framkommer i Skolinspektionens granskningar är att alla elever
på lärlingsutbildningen inte kommer ut på APL-plats i den omfattning de ska.
Att det är ett problem medges också av koncernledningen för Yrkesgymnasiet:
Det mest uppenbara är väl att vi som företag, Thoréngruppen, och även Praktiska,
och till viss del även Göteborgs kommun, som är störst, vi har väl haft kvalitetsproblem med det här. I den aspekten att vi inte har lyckats få ut våra elever på
alla program, och vi har hamnat i media på grund av att vi inte fått ut dem.
Det stärker ju självklart inte lärlingsutbildningen.
En ytterligare kritisk fråga gäller hanteringen av statsbidragen där de fristående
skolorna i försöksverksamheten inte betalade ut nästan någonting av bidragsmedelen som ersättning till företagen, trots att det var regeringens intention
med bidraget. En lärare på Praktiska reflekterar över hur detta påverkar intresset för lärlingsutbildningen:
…att man läser i tidningen och man har barn som eventuellt ska söka och ja, det
verkar lite osäkert, vart går pengarna och vart tar dom vägen? Det är klart att det
blir ju en dålig marknadsföring för oss som skola i långa loppet.
Kritiken mot utbildningen på Praktiska har fortsatt. Skolinspektionen har
under den pågående koncerntillsynen under våren 2013 publicerat rapporter
för 19 Praktiskaskolor.61 Samtliga får kritik av olika slag, sammantaget riktas
omfattande kritik mot hur huvudmannen sköter utbildningen. 18 skolor
får kritik inom området ”Undervisning och lärande” och i synnerhet inom
delområdet ”Utbildningen är systematiskt inriktad på målen i läroplanen och
övriga författningsbestämmelser”. 12 skolor bedöms inte arbeta tillräckligt
för att eleverna ska få tillräcklig stimulans att nå så långt man kan enligt sina
förutsättningar. Till samtliga skolor riktas förelägganden när det gäller bristen

61. www.skolinspektionen.se Regelbunden tillsyn halvårsstatistik 2013.
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på stödåtgärder. Samtliga får också föreläggande när det gäller innehåll och
omfattning av utbildningen.
Thoréngruppen startade sina första yrkesgymnasier 2009 och skolorna blev
föremål för Skolinspektionens första så kallade koncerninspektion. I juni 2011
publicerade Skolinspektionen sin granskning av koncernens fem dåvarande
skolor och framförde mycket allvarlig kritik.62
Trots den kraftiga kritiken från Skolinspektionen mot de fem skolorna startade Yrkesgymnasiet fem nya skolor på nya orter. De två nya inspektioner på
Yrkesgymnasiets skolor som genomförts sedan 2011, i Linköping och Malmö
2013, har visat på fortsatt omfattande kvalitetsbrister.63
Även vissa av branschorganisationerna har riktat kritik mot kvalitetet på
lärlingsutbildningen. Branschorganisationers inflytande sker först och främst
genom att de kan påverka förutsättningarna för att genomföra utbildningen.
Vissa branscher har möjlighet att påverka utbildningsanordnare genom kvalitetscertifieringar. Branschernas stöd är för många utbildningar ett viktigt argument
för att sälja in utbildningen till eleverna. Har en skola lyckats bli branschrekommenderad så står det ”Branschrekommenderad skola” med väl synliga rubriker,
gärna i form av en stämpel för att förstärka kvalitetsintrycket. I intervjuerna
menar koncernföreträdare att de ibland haft svårt att få branschrekommendationer och det kan ha påverkat skolornas attraktionskraft på elever.
Kvalitetsbristerna har uppmärksammats i media och med stor sannolikhet
bidragit till att elevernas intresse minskat.

Oro för behörighet till högskolan
Liksom när det gäller frågan om ”rätt” elever verkligen går lärlingsutbildningen
finns en stark kluvenhet hos elever och anordnare av lärlingsutbildning när
det frågan om högskolebehörighet. Å ena sidan vill man inte stänga dörrar till
högskolan å andra sidan finns en acceptans att lärlingsutbildningen inte ska
behöva vara så teoretisk. Denna starka kluvenhet kommer till uttryck i broschyren: Lärling 2011 – en inspirationsskrift från Företagarna. På omslaget står
rubriken: ”Lärlingsprogrammet – en skola för dig som är trött på skolan.”
En av intervjuerna i broschyren görs med en representant för Praktiska:
Jag tycker att samhället har fokuserat för hårt på att alla ska gå en teoretisk utbildning, säger Bo-Åke. Alla ungdomar har inte viljan eller drivkraften att gå på
högskola, många är skoltrötta och vill komma ut i arbetslivet snabbt. Modellen

62. http://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/Krav-pa-kraftfullaatgarder-i-Thorengruppens-Yrkesgymnasier/
63. Inspektionsrapporterna finns i http://siris.skolverket.se
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med lärlingsprogram är mycket framgångsrik: ca 90 % som går ut härifrån har
jobb direkt!
Samtidigt finns det på inte mindre än på tre ställen i broschyren rekommendationer om att välja att läsa in de behörighetsgivande kurserna till högskolan.
En studievägledare:
Vilka ämnen är viktiga att ha med sig i framtiden? Om man väljer yrkes- eller
lärlingsutbildning bör man utnyttja möjligheten att läsa in grundläggande
behörighet i svenska och engelska. Det är smart att hålla ﬂera dörrar öppna, så
att man kan läsa vidare efter gymnasiet.
Eleven Monnia:
Om jag skulle ändra mig framöver och vilja skaffa mig ett annat yrke så har jag
högskolekompetensen. Jag kan bygga vidare på utbildningen. Det gör att jag kan
jobba som elektriker så länge jag vill och sedan byta till något annat. Men jag
kommer alltid ha ett yrke. Det är skönt att veta.
Och under rubrikerna, ”Nyttig information för föräldrar” och ”Hallå föräldrar!”:
Högskolebehörighet
Alla elever ska ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet, oavsett
yrkesprogram eller lärlingsutbildning. Det är dock elevens eget ansvar att komplettera behörigheten med de kurser som behövs. För att få högskolebehörighet krävs
godkänt i svenska, engelska och matematik samt minst 9 andra ämnen. Vilka dessa
ämnen är varierar i förhållande till vad du vill söka på högskolan. Prata med
syvaren för att få tips och råd.64
Det finns skäl att tro att nedgången av andelen elever som går yrkesprogram i
Gy 2011 har att göra med att en del elever känner att ett val av yrkesprogram
i högre grad än tidigare stänger dörren till högskolan. I Skolverkets återkommande attitydundersökning Attityder till skolan framgår att andelen elever som
tror att de kommer att läsa en högskoleutbildning ständigt ökar – från cirka
75 procent av eleverna 2009 till cirka 80 procent 2012. Bland gymnasieeleverna anger nio av tio på studieinriktade program att de absolut eller troligt-

64. Obs. att beskrivningen i citatet av grundläggande högskolebehörighet till högskolan inte
är korrekt. Det korrekta kravet är att man ska ha lägst betyget Godkänt i minst 2 250
gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i ämnena svenska A och B eller svenska som
andraspråkandra språk A och B, engelska A och matematik A.
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vis kommer att läsa vidare på högskola eller universitet. Hela sex av tio elever
på yrkesinriktade program anger detsamma.65
I intervjuerna finns det olika uppfattningar om förändringen i Gy 2011 att
eleverna på yrkesförberedande program inte längre skulle få automatisk högskolebehörighet om man läste och klarade de obligatoriska kurserna. Även om
det finns intervjupersoner som menar att det kan vara bra att inte alla elever
ska behöva läsa de högskolebehöriga kurserna – verkar nästan samtliga intervjuade överens om att signalvärdet att inte längre ge obligatorisk högskolebehörighet till yrkesförberedande program har bidragit till ett minskat söktryck till
yrkesförberedande programmen. Frågan är om samma oro för stängda dörrar
kan vara en delförklaring till att lärlingsutbildningen inte blev så omfattande
under försöksverksamheten, samt att det minskade ännu mer än den skolförlagda yrkesutbildningen i Gy 2011?

Högskolebehörighet i försöksverksamheten
I försöksverksamheten fick lärlingarna en reducering av kärnämneskurserna.
Detta innebar att dessa elever, till skillnad från elever på skolförlagda yrkesförberedande program, inte automatiskt fick en allmän högskolebehörighet
om de hade godkänt i 90 procent av kurserna för ett fullt program på
2 500 poäng.66 Men att locka elever till lärlingsutbildningen för att de skulle
slippa läsa till högskolebehörighet verkar inte ha varit en framgångsrik strategi
– tvärtom var det under försöksverksamheten vanligt att skolorna såg till att
lägga upp utbildningen så att lärlingarna normalt skulle läsa in behörighet
– och aktivt välja bort kurser om de inte mäktade med.67 Så här sammanfattar
Lärlingskommittén:
Utbildningen inom lärlingsförsöket har i likhet med ett vanligt nationellt program
totalt omfattat 2 500 poäng. Kursplanen utgår från att eleven läser en mindre
andel kärnämnen än vid ett nationellt program. Obligatoriskt är 500 poäng bestående av kurserna svenska A, engelska A, matematik A, religionskunskap A samt
ämnena idrott och hälsa, samhällskunskap och historia med 50 poäng vardera
enligt särskilda kursplaner för just försöksverksamheten. Flertalet av eleverna har
utnyttjat rätten att utöka kärnämnesstudierna till att omfatta totalt 850 poäng

65. Skolverket 2013a s. 47. Huvuddelen av gymnasieeleverna som svarade gick enligt den
tidigare läroplanen, det går inte att dra slutsatser om attityderna hos yrkeselever som går
Gy 2011.
66. Från 1 januari 2010 ändrades reglerna för grundläggande behörighet till att kravet att ha
lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive lägst betyget Godkänt i
ämnena svenska A och B eller svenska som andraspråkandra språk A och B, engelska A
och matematik A.
67. SOU 2009:85 s. 88f, SOU 2010:75 s. 155f, SOU 2011:72 s. 152f.
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och därmed i likhet med de nationella programmen få möjlighet till allmän högskolebehörighet. Studierna omfattar då även kurserna Svenska B, Naturkunskap
och Estetisk verksamhet samt att man byter ut Idrott och hälsa och Samhällskunskap enligt ovan till ordinarie kärnämneskurser inom nationellt program. Den nya
kursen om 50 poäng i Historia tillkommer också.
För eleverna i försöksverksamheten har Verket för Högskoleservice (VHS) i en
promemoria den 25 juni 2008 meddelat Skolverket att för eleverna inom försöksverksamheten krävs utöver det lägre omfånget av kärnämnen enligt ovan endast
Svenska B/Svenska som andraspråk B för att uppnå grundläggande behörighet.
Denna information har sedan dess funnits tillgänglig på Skolverkets hemsida och
dessutom har verket informerat om detta på sina lärlingskonferenser. Skolorna har
dock varit försiktiga att ta till sig detta och genomför i stället den större kursen om
850 poäng.
Skolorna har alltså tagit det säkra före det osäkra när det gäller behörigheten
till högskolan och lagt in samma kurser till lärlingar som för de elever som går
skolförlagd utbildning. Det har sannolikt delvis att göra med att grundläggande behörighet till högskolan inte räcker för så många utbildningsprogram
på högskolan, det krävs ofta särskilda behörigheter. Dåvarande Verket för
högskoleservice har nämligen gjort tolkningen: ”De kurser som elever i lärlingsprogrammet läser enligt särskilda kursplaner bedöms inte motsvara de nationella
kurser som kan krävas för särskild behörighet.” 68 Om en elev som går lärlingsutbildning senare kompletterar med att läsa de särskilda behörighetskurserna
inom vuxenutbildningen så hamnar de i en annan kvotgrupp som kan göra det
svårare att komma in på den högskoleutbildning de önskar.
Lärlingskommittén har dessutom lyft en annan relaterad fråga. Det har rått
en osäkerhet kring i vilken utsträckning gymnasial lärlingsutbildning kvalificerar till utbildningar på Yrkeshögskolan. Redan i sin första rapport 2009
varnade Lärlingskommittén för risken att lärlingsutbildningen skulle bli en
återvändsgränd även när det gällde att fortbilda sig inom sitt yrkesområde.69
Först från och med den 1 januari 2013 klargjordes att en yrkesexamen från
gymnasiet gav behörighet till Yrkeshögskolan.70
De flesta skolor lägger alltså in de behörighetsgivande kurserna i utbildningen,
de flesta lärlingar läser dessa kurser men bara en mindre del klarar kurserna.
I den enkät som gjordes till lärlingarna i årskurs 2 och 3 i försöksverksamheten framgår att ungefär hälften av de svarande lärlingarna menade att
de planerade att läsa in grundläggande behörighet och att det ”ingår i min
68. http://www.vhs.se/sv/Startsida-for-SYV/Vanliga-fragor1/Fragor-om-svenska-betyg/Fragorom-behorighet/
69. SOU 2011:72 s. 153.
70. https://www.myh.se/Nyhetsrum/Nyheter/Andrade-behorighetsregler-fran-arsskiftet/
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lärlingsutbildning” (13 procent planerade att skaffa behörighet ”på annat sätt
t.ex. Komvux”). Men det var stora skillnader mellan elever på olika program.71
I analysen av slutbetygen från försöksverksamheten för den första kullen
lärlingar var det bara 30 procent av eleverna som verkligen nådde kraven på
grundläggande högskolebehörighet (jämfört med 56 procent för elever på
skolförlagda yrkesförberedande program).72
Osäkerheten om behörigheten till högskolan är bara en del av förklaringen
till att skolor med lärlingsutbildning i försöksverksamheten lade in samma kärnämneskurser som för den skolförlagda utbildningen. En annan förklaring är
att man ville att lärlingsutbildningen skulle ha samma status som den skolförlagda utbildningen. Huvudmännen ville inte förstärka bilden av att lärlingsutbildningen skulle vara något för skoltrötta elever. Det var inget ”säljargument”
att eleverna skulle slippa läsa så mycket teorikurser. På skolor vars huvudsakliga
verksamhet är skolförlagd yrkesutbildning finns också organisatoriska skäl till
att lärlingarna läste samma kärnämneskurser.

Högskolebehörighet i Gy 2011
Även i Gy 2011 är det vanligt att skolorna lägger in högskolebehörighetskurserna så att eleverna aktivt måste välja bort kurserna om de inte vill gå dem.
Den intervjuade representanten inom Göteborgsregionen bedömer att 80–90
procent av skolorna med lärlingsutbildning har gjort på det viset. Alla huvudmän med lärlingsutbildning är mycket noggranna med att informera om
att skolan erbjuder eleverna att läsa kurser för att få högskolebehörighet.
I åtskilliga intervjuer vittnas det om att detta är en av de vanligaste frågorna
på gymnasiemässor och öppet hus och liknande. Flera menar också att det
ofta är föräldrarna som trycker på om högskolebehörighet – mer än eleverna
själva.73 De vill att barnen ska ha alla dörrar öppna:
Föräldrar har ju mycket synpunkter på det här, de ställer ofta frågor om de här
sakerna. De tycker att det är bra att höra att ”du är garanterad en högskolegrund”.
Men eleverna mäktar ju inte med det där. Men det kan vara olika.
Att skolorna tagit till sig föräldrarnas oro visar sig också på Praktiskas webbplats där man har en ingång för föräldrar som möts med rubriken ”Praktiska
öppnar dörrar” och där skolan intygar att man kan få högskolebehörighet om
man vill.74

71.
72.
73.
74.

Skolverket 2012 s. 56f.
Skolverket 2012 kap. 7.
Denna iakttagelse görs även i Skolverket 2013b s.120ff.
www.praktiska.se
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Eftersom inga lärlingar gått ut från Gy 2011 ännu går det inte att säga exakt
vad som hänt med kurserna för högskolebehörighet. Men intervjuerna ger
en bild som överensstämmer med resultaten i försöksverksamheten – många
elever försöker läsa till behörighetskurserna – men många slutför dem inte.

Högskolebehörighet och branschorganisationerna
Flera branschorganisationer har en tydlig linje när det gäller högskolebehörighet. Den uttrycks exempelvis i reglerna för deras ”branschrekommenderade”
skolor. Alla skolor måste enligt lagstiftningen erbjuda alla elever möjligheten
att läsa kurser för att få grundläggande högskolebehörighet men för att få bli
en rekommenderad byggskola så måste skolan visa att de ”aktivt verkar” för att
skolans elever läser in kurserna för behörighet och de ska också visa hur stor
andel som gör det. Allra tydligast blir branschernas linje inom Sveriges större
verkstadsindustri. På de så kallade industrigymnasierna, som ägs av industriföretagen, läser elever på industriprogrammet utökat program med flera hundra
poäng – och då ingår behörighetskurserna till högskolan.
I intervjustudien är borttagandet av den obligatoriska högskolebehörigheten
en av de mest genomgående förklaringarna till nedgången för de yrkesförberedande utbildningarna – men har lärlingsutbildningen drabbats extra hårt?
Ja, det finns en hel del som talar för det. Som vi sett ovan uppfattas lärlingsutbildningen som ett mer definitivt yrkesval och dessutom som en utbildning
för skoltrötta. Det är rimligt att tro att ungdomarna och deras föräldrar då
uppfattar att lärlingsutbildning innebär att man i högre grad stänger dörren till
högskolan.
Huruvida det faktiskt är svårare att få högskolebehörighet på en lärlingsutbildning diskuteras i kapitel 3, där problem med genomförandet av lärlingsutbildningen diskuteras.

Sammanfattning
– varför väljer inte eleverna lärlingsutbildning?
Det här kapitlet lyfter fram några faktorer som skulle kunna förklara varför
ungdomarna inte väljer lärlingsutbildning.
Det finns svårigheter för skolorna att skaffa lärlingsplatser men eleverna
söker inte på långt när de platser som faktiskt erbjuds. Elevernas bristande
intresse är sannolikt en avgörande övergripande förklaring. Det bristande
intresset kan delas upp i flera delförklaringar.
En faktor är bilden av lärlingsutbildningen som något för skoltrötta som är
etablerad sedan långt tillbaka. Det är uppenbart att bilden till stor del också
stämmer om man ser på elevernas bakgrund, lärlingarna har sämre betyg från
grundskolan och cirka en tredjedel har redan gått minst ett år på gymnasiet
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innan lärlingsutbildningen blir en andra chans. Eftersom lärlingsutbildningen,
genom dominansen för Praktiska och Yrkesgymnasiet, till stor del förekommer
på skolor dit alla elever antingen söker till lärlingsutbildning blir lärlingsutbildningen i hög grad en studiemiljö med elever med stora stödbehov. Det
förstärks när både Praktiska och Yrkesgymnasiet tar in allt fler elever på introduktionsprogram. Detta påverkar troligtvis elevernas benägenhet att söka till
dessa skolor. Det finns en frustration över denna situation hos en del branscher
och hos vissa huvudmän som gärna såg att det var mer studiemotiverade elever
som gick lärlingsutbildningen.
En annan faktor som även andra har lyft fram är ungdomarnas sociala
behov. Svensk gymnasieskola ger på många håll i landet eleverna stora valmöjligheter, särskilt för elever med goda grundskolebetyg. Även för elever med
låga grundskolebetyg har valmöjligheterna ökat under de senaste åren till följd
av en kraftig överkapacitet på skolor och utbildningar – som en konsekvens
av minskade elevkullar och en kraftig expansion av fristående skolor. Det är
sällsynt att lärlingsutbildning är det enda alternativet om man vill gå ett yrkesprogram. I många av våra intervjuer beskrivs hur många elever ofta väljer att
gå med klasskompisar på en skolförlagd utbildning i stället för att vara ute med
vuxna på en lärlingsplats – oavsett vad som skulle vara bra för dem utbildningsmässigt och socialt.
Den stora förändringen kom med Gy 2011 där det skedde en tydligare
uppdelning mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Elever
på yrkesprogram fick inte längre automatiskt grundläggande högskolebehörighet inom ramen för sina 2 500 poäng – på fem program måste de läsa utökat
program för att få till högskolebehörighet. Intervjustudien tyder starkt på att
detta minskade antalet sökande till de yrkesprogrammen – det är i vart fall alla
intervjuade överens om, och det finns de del som talar för att det drabbade
lärlingsutbildningen extra hårt. Det går inte att utesluta att eleverna inför sitt
gymnasieval funderar över om det kanske är svårare att läsa in de kurser som
krävs för högskolebehörigheter till olika utbildningar om man går en lärlingsutbildning.
För att välja en lärlingsutbildning måste man göra ett tydligare yrkesval
tidigare – de flesta måste välja programinriktning (i praktiken yrkesinriktning)
redan i årskurs 9 när de väljer till gymnasiet. På skolförlagda yrkesprogram är
det vanligare att man väljer till programmet och under det första året väljer
programinriktning. Man kan fundera på om den grupp elever som på olika vis
har misslyckats i grundskolan i högre grad känner att de är mogna att göra ett
tidigt yrkesval än elever med höga betyg från grundskolan.
Lärlingsutbildningen har kantats av kvalitetsproblem som också uppmärksammats i media. Det gäller i särskild grad de stora koncernerna, Praktiska och
Yrkesgymnasiet. Praktiska (f.d. Baggium) var före försöksverksamheten med
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lärlingsutbildning 2008 ett framgångsexempel när det gäller arbetsplatsförlagd
gymnasieutbildning. Expansionen under försöksverksamheten gjorde att det
på rekordkort tid etablerades ett stort antal skolor över landet. Sedan dess har
ett flertal skolor inom koncernen fått negativ uppmärksamhet. Kritiken har
ett tydligt samband med Skolinspektionens granskningar och branschorganisationers kritik och en allmänt ökande kritik mot vinstdrivande friskolor, i
synnerhet de som var drivna av riskkapitalbolag. Yrkesgymnasierna, som också
gjort en snabb expansion av lärlingsutbildning, blev föremål för Skolinspektionens första koncerngranskning. Kritiken blev omfattande och förmedlades
i både riksmedier och på de orter där koncernen var verksam. Ändå fortsatte
koncernen att expandera i motsats till Praktiska som tappat många elever, lagt
ner skolor och i hög grad lämnat lärlingsutbildningen. Det är svårt att tro att
denna omfattande kritik för bristande kvalitet inte skulle ha gjort att elever
drar sig för att söka sig till dessa skolor och intervjuerna visar att alla skolor
drabbats av en negativ bild av lärlingsutbildning, även skolor som inte fått
kritik från Skolinspektionen eller skolor som fått goda omdömen från branschorganisationer.
Att lärlingsutbildningen inte har stöd från flera branschorganisationer gör
också att de blir mindre attraktiva. Det har varit svårt för koncernskolorna
med lärlingsutbildning att bli ”branschrekommenderade” eller komma med
i vård- eller teknikcollege. Det är sannolikt viktiga kvalitetskriterier för elever
när de ska välja mellan skolor som erbjuder samma utbildning.
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3. Problem med att
anordna lärlingsutbildningen

Problem med att anordna
lärlingsutbildningen
Detta kapitel redogör för ett antal olika problem som begränsar skolors förutsättningar för att etablera, behålla eller utöka lärlingsutbildningar. Vissa av
problemen är kopplade till det låga söktrycket men intervjuerna styrker att det
även finns problem med själva genomförandet. Problembilderna här utgår
från ett anordnarperspektiv, de intervjuade är främst lärare, lärlings- och
APL-samordnare, rektorer och representanter för olika huvudmän.

Samverkan med det lokala arbetslivet
Svårigheter i samarbetet mellan skolor och arbetsplatser som ingår i det lokala
arbetslivet tas upp som hinder i arbetet med lärlingsutbildning. På grund av
betydande skillnader i lokala förutsättningar och skillnader mellan olika branscher kan inte intervjustudien tjäna som en helhetsbild av skolors och lärares
problem med genomförande av lärlingsutbildning.

Tillgången på lärlingsplatser och utmaningar med matchning
Intervjustudien tyder på att brist på APL-platser uppstår under vissa förutsättningar men det stora problemet handlar om att tidigt matcha elever med
arbetsplatser. Detta har en tydlig koppling till uppfyllandet av kraven för statsbidrag. Att arbeta med elever och arbetsplatser upplevs av lärarna som mycket
krävande.
I Skolverkets enkätstudie med elever i försöksverksamheten var det vanligaste svaret (50 procent av de svarande) att man varit ungefär hälften av
utbildningen på arbetsplats. Av de svarande angav 40 procent att de varit
betydligt mer än hälften av sin utbildning på arbetsplats och 10 procent
betydligt mindre än hälften.75 I Skolinspektionens kvalitetsgranskning av
lärlingsutbildningen konstateras att de elever som går lärlingsutbildning i regel
har tillgång till APL av den föreskrivna omfattningen. Man har dock tidigare
under året rapporterat att ”För elever på lärlingsutbildningen har det noterats att
elever som inte får tillgång till APL i den föreskrivna omfattningen i vissa fall förs
över till den skolförlagda varianten av utbildningen i stället.” 76

75. Skolverket 2012 s. 47. Enkätundersökningen hade en svarsfrekvens på 51,2 procent.
76. Skolinspektionen 2013a s. 4.
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APL-platser som en begränsande faktor

Många av de besökta skolorna ser bristen på lärlingsplatser som en begränsande faktor för möjligheterna att expandera lärlingsutbildningen. Företrädare
för Praktiskakoncernen nämner svårigheterna att få tillgång till APL-platser
som en bidragande orsak till att deras lärlingsantal har minskat.
Många av skolorna som besökts i undersökningen har även annan yrkesutbildning med kortare APL-perioder än lärlingsutbildningen. I många fall anser
den intervjuade personalen på dess skolor sig ha svårigheter även med kortare APL-placeringar inom skolförlagda yrkesprogram. Många av lärarna och
rektorerna som intervjuats arbetar i varierande grad även med elever som inte
kan definieras som lärlingar enligt kriterierna som ger rätt till statsbidrag. Det
kan röra sig om allt från i huvudsak skolförlagd utbildning med 15 veckors
APL till utbildning med utökad APL som inte uppnår lärlingsutbildningens
krav på halva utbildningstiden. Vissa av problemen med tillgång till APL som
beskrivs i kapitlet kan därför anses vara av en för generell art för gymnasiets
yrkesutbildning. Men det finns även problem som är mer specifika för lärlingsutbildningen.
Ett grundläggande dilemma som är ett återkommande tema i intervjuerna,
både med skolpersonal och med koncernföreträdare, är en ovilja från arbetsgivare att ta emot lärlingselever. Processen bakom APL-platser innehåller två
väsentliga moment, att hitta nya samarbeten med arbetsgivare samt att behålla
platser från tidigare samarbeten. Att många typer av företag har svårt att få
sina anställda att ställa upp som handledare är ett problem som tas upp även
av företrädare för branschorganisationer. Detta kan, enligt både branschföreträdare och skolpersonal, bero på att arbetsgivare tröttnar på att ta emot elever
av anledningar såsom låg mognadsgrad och misskötsel bland tidigare elever.
De kan också ha förväntat sig högre förkunskaper hos eleverna, koncernrepresentanter för Yrkesgymnasiet menar att arbetsgivare ibland förväntar sig samma
prestationer av en lärlingselev i år 1 som av en skolförlagd elev som går ut på
APL i årskurs 3.
Ytterligare en möjlig anledning till ovilja från företagen är deras uppfattning om skolors utbildningskvalitet och motiv bakom användningen av
utökad APL. Rektorn på en mindre fristående skola beskriver i intervjun hur
de tidigare haft kvalitetsproblem som försvårat samarbetet med områdets
arbetsgivare. Den negativa publicitet som vissa fristående skolor har fått kan ha
påverkat arbetsgivares inställning till att ta emot elever från dessa skolor.
Hur tillgången på APL-platser påverkas av konjunkturen är också en fråga
som diskuteras i intervjuerna. Det är tydligt att varierande konjunkturkänslighet gör att tillgången på APL-platser kan skilja mellan branscher. I intervjuerna tas bygg och måleri upp som känsliga branscher. Skolpersonalen uttrycker
olika erfarenheter av konjunkturens påverkan, en uppfattning som återkomUtvecklingen av lärlingsutbildningen

67

mer på flera skolor är att företag inte vill ha några elever om konjunktursvackan skulle kunna medföra att anställda måste sägas upp.
Praktiska förutsättningar i olika yrken nämns också som begränsande faktorer. Arbetsplatser där det finns en fast lokal och flera anställda kan ofta lättare ta
emot elever än exempelvis installatörsfirmor, som har många olika arbetsplatser.
Få av skolorna i studien har fasta samarbeten med stora arbetsgivare men
ett vanligt undantag är vård- och omsorg där skolor har samarbeten med
enheter inom kommuner och landsting. En av skolorna är knuten till en stor
dagligvarukedja där eleverna garanterats APL-platser. Vid samarbeten med
mindre arbetsgivare, de som antas påverkas mest av möjligheten till ersättning,
går det inte att förvänta sig ett återkommande samarbete på samma sätt. När
det gäller större arbetsgivare kan de också erbjuda en viss rotation i olika roller.
I vissa branscher finns bara mindre aktörer och då är detta inte ett alternativ.
På flera skolor önskar man ett större engagemang från fler stora arbetsgivare.
Att förutsättningarna skiljer sig mycket mellan olika branscher är känt sedan
tidigare. Men det är inte bara arbetsförhållanden, ekonomin och attityden hos
enskilda företag som påverkar tillgången på lärlingsplatser. Även branschorganisationers ståndpunkter kan påverka tillgången. Då branschorganisationer tar
ställning till lärlingsutbildningens lämplighet för olika program, inriktningar
eller yrkesutgångar kan detta påverka medlemsföretagens inställning till samarbete med skolorna (se kapitel 3).
Matchning mellan elev och arbetsplats

Det är svårt för lärarna att placera ut elever i årskurs 1 på APL. Det råder
delade meningar bland både lärare, rektorer och skolhuvudmän i frågan om
hur lärlingsutbildningen bör vara upplagd. Frågan där meningarna går isär
tydligast är när det är lämpligt att inleda den arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen. Olika synsätt framträder tydligt i intervjustudien. Vissa lärare
anser att man behöver ha eleverna inne i skolan, förbereda dem, låta dem
identifiera sig med yrket och lära känna dem för en enklare matchning. Andra
anser att detta är ett felaktigt synsätt – genom att hålla eleverna inne riskerar
vinster som snabb utveckling av exempelvis mognad och självförtroende att gå
förlorade.
Det är tydligt att tidig matchning är en utmanande uppgift för lärarna.
Forskning från försöksverksamheten beskriver att lärare inom lärlingsutbildning sätter sitt eget och skolans anseende på spel inom sitt yrkesnätverk när
elever placeras.77

77. Lagström 2012 s. 138.
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Sedan Gy 2011 infördes har det skett vissa regelförändringar när det gäller hur
eleverna antas på lärlingsutbildningen. Det finns några få regler i den nya gymnasieförordningen för antagningen av elever till lärlingsutbildning som skiljer
dem från skolförlagd utbildning:
De sökande tas emot i början på utbildningen på ett nationellt program eller till en
sådan nationell inriktning, särskild variant eller gymnasial lärlingsutbildning som
börjar det första läsåret. (7 kap. 2 §)
Regeln anger att det normala är att eleverna söker lärlingsutbildning redan från
årskurs 9. Samtidigt finns en inbyggd reservation i lagstiftningen, eleven söker
direkt från årskurs 9 men det innebär inte att det finns en arbetsplats för just
den eleven. I gymnasieförordningen står det så här:
Huvudmannen ska samråda med den juridiska eller fysiska person som tillhandahåller den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen innan en elev inom gymnasial
lärlingsutbildning placeras på arbetsplatsen. (7 kap. 6 a §)
Det finns en avgörande skillnad mellan försöksverksamheten och Gy 2011 när
det gäller statsbidragen. I försöksverksamheten krävdes inte att skolorna skulle
ha klart med en specifik arbetsplats för en elev innan man kunde söka statsbidrag. Huvudmännen skickade in en elevlista till Skolverket på vilka elever
som ämnade gå en lärlingsutbildning, vilket när det gäller Praktiska och
Yrkesgymnasiet gällde så gott som samtliga elever eftersom de enbart erbjöd
yrkesutbildning i lärlingsvariant på sina skolor.
I Gy 2011 har detta stramats upp väsentligt. Representanten för Praktiskakoncernen beskriver hur det fungerade i försöksverksamheten första terminen:
… i princip innebar det att eleven inte var ute mer än prova på-veckor eller man
testade på lite. Några kom ut efter höstlovet men inte många. Efter jul första, då
hade eleven varit inne… man hade känt av eleven, läraren kunde känna: ”den
här har det behovet, den här har det behovet, den kan jag skicka till det företaget
och någon annan till något annat företag”. Då hade man känt på varandra lite,
man visste varandras kapacitet och man hade då den här företagsbanken som man
kunde fördela eleverna till.
Uppstramningen i Gy 2011, som understöddes av Lärlingskommittén, gjordes
av kvalitetsskäl utifrån de erfarenheter kommittén och Skolinspektionen gjort
av APL på skolor med lärlingsutbildning. De kritiska slutsatser som Skolinspektionen drog om APL på skolförlagda yrkesförberedande program återfanns
i hög grad även när det gäller lärlingsutbildningen.
Ett antal faktorer i det nuvarande regelverket stimulerar till att snabbt sätta
igång med lärlingsutbildningen, de som blir statsbidragsberättigade är alltså de
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som får APL-plats tidigt. Det finns indikationer i intervjuerna samt i forskning från lärlingsförsöket att elever som har goda förutsättningar, kanske till
och med redan en god kontakt med en arbetsplats, är de som får en stadig
tillgång till APL. Andra elever får gå kvar längre på skolan. Ett antal argument
framkommer i intervjuerna för att eleverna behöver en period av grundinlärning på skolan innan de inleder sin APL. Det rör sig om träning i attityd och
samarbetsförmåga samt skapande av yrkesidentitet och grundtrygghet som
underlättar för eleverna. Det rör sig också om att kunna möta arbetsgivares
önskemål om förkunskaper. Men det finns andra intervjupersoner som i stället
anser att det inte gagnar lärlingsutbildningen att eleverna får vara på skolan en
längre period i början av utbildningen. Representanter för Yrkesgymnasiet anser
att det är bra att eleverna går ut tidigt av olika skäl. De kritiserar inställningen,
som även kan finnas bland de egna lärarna, att eleverna bör bygga upp en
viss mognadsgrad innan man går ut. De anser dels att det är bra för elevernas
utveckling och mognad att gå ut på APL tidigt, dels att det är bra att man som
elev får märka av tidigt om yrket inte passar en.
En del av intervjupersonerna, bland andra en samordnare av gymnasial lärlingsutbildning på flera kommunala skolor i Skåne, menar att intresset bland
eleverna minskar påtagligt om de socialiseras in i gemenskapen i en klass och
sedan ska välja lärlingsspåret. På det sättet kan det alltså vara problematiskt att
ha ett valbart lärlingsspår som exempelvis börjar i gymnasiets andra år.
Attityderna bland skolpersonal och koncernföreträdare kan dock inte endast
summeras i huruvida man är för eller emot tidiga APL-placeringar. Det finns
också indikationer på att inställningarna till förkunskaper hos eleverna skiljer
sig mellan olika regioner, branscher och företag.

Tilltagande konkurrens om APL-platser
Konkurrens om lärlingsplatser med andra gymnasieskolor och i viss utsträckning även med andra utbildningsformer är ytterligare en problembild som
diskuteras. Att det finns parallella satsningar i gymnasieskolan78 och inom vuxenutbildning som båda är beroende av långa APL-placeringar kan öka konkurrensen om platser. Sedan 2011 finns det ett statsbidrag att få per elev och läsår
även för lärlingsutbildning i vuxenutbildningen. Ett villkor är att 70 procent
av utbildningstiden är arbetsplatsförlagd.79
De skolor som besökts påverkas i olika grad av tilltagande konkurrens.
I Linköping, där både Praktiska och Yrkesgymnasiet finns, menar skolpersonal
att det är mellan deras två skolor som det råder konkurrens om praktikplatser,
78. I gymnasiesärskolan finns dessutom ett krav på 22 veckors APL enligt gymnasieförordningen 3 kap. 12 §.
79. Förordning (2010:2016) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 1 §. §
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även om det också finns lärlingsutbildning på den kommunala skolan. Också
i Gävle är både Praktiska och Yrkesgymnasiet etablerade, men där är i stället
bilden mer präglad av den kommunala yrkesutbildningen och den utestängande konkurrens som de upplever därifrån. I Gävle berättar skolpersonal också
om att företagen reagerar på den ökade efterfrågan på APL-platser. Företag
har upplevt sig nerringda av olika utbildningsanordnare. Det kommer förfrågningar inte bara från gymnasier med lärlingsutbildning, skolförlagd yrkesutbildning och introduktionsprogram, utan även från aktörer inom vuxenutbildning samt olika former av praktik i arbetsförmedlingens regi.
Fyra av skolorna i undersökningen anser att konkurrens om lärlingsplatser
med vuxenutbildningar har märkts av men på de flesta platser uppfattas detta
inte som ett problem. Till exempel menar både koncernföreträdare för Yrkesgymnasiet och intervjupersonen från Göteborgsregionen, att det än så länge
inte rör sig om en konkurrens som hämmar den gymnasiala utbildningen.
I konkurrensen om lärlingsplatser spelar också statsbidraget en roll. Men
som vi ska se i nästa avsnitt tyder intervjuerna med skolpersonal på att statsbidraget ibland saknar effekter för tillgången på APL-platser.

Dragkampen om statsbidraget
Det finns olika uppfattningar om statsbidragets effekter på tillgången på
APL-platser. I nuläget utgår merparten av statsbidraget som ersättning till
arbetsgivare och syftet är att stimulera tillgången på APL-platser för lärlingselever. Under delar av försöksverksamheten betalade vissa huvudmän inte ut
någon ersättning till arbetsgivare och sedan dess har utformningen av bidragen
ändrats.
Parallellt med diskussionen om statsbidragens funktion som ett incitament
för arbetsgivare finns en diskussion om att skolors hantering av statsbidraget
och regelförändringarna har påverkat lärlingsutbildningen negativt. Förändringarna av statsbidraget har delvis drivits fram av misstro mot att statsbidraget
använts på det sätt som avsetts.
Misstro mot huvudmännen

Under perioden 2008–2010 fick huvudmannen ansöka om statsbidrag på
25 000 kronor per elev och läsår. Någon begränsning för vad statsbidragen
skulle användas till fanns inte – även om regeringen i budgetpropositionen
skrev att: ”Medlen är främst tänkta att användas som ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar.”80 Huvudmannen kunde använda statsbidragen för
egna ändamål eller betala ersättning till arbetsgivare.
80. Prop. 2008/09:1 s.106.
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Ända sedan starten av lärlingsförsöket 2008 har Skolverket gjort en årlig
uppföljning av statsbidragets användning. Huvudmännen får i en uppföljning själva ange vad pengarna använts till. I uppföljningen för läsåret 2009/10
framkom att de kommunala huvudmännen använt 15 procent av statsbidragsmedlen för ersättning till arbetsgivare. De enskilda huvudmännen redovisade
att de endast använt 1 procent av statsbidragen till ersättning till arbetsgivare.81
Utifrån detta underlag fattade regeringen beslut om att från och med
vårterminen 2011 så skulle minst 60 procent av bidraget gå till ersättning till
arbetsgivare för en lärlingsplats. I följande års uppföljningar angav också både
kommunala och enskilda huvudmän att så var fallet. Från vårterminen 2013
höjde regeringen bidraget till 40 000 kr per år varav minst 30 000 kr skulle gå
till arbetsgivare.82 Enligt regeringens förslag från augusti 2013 ska ersättningen
till arbetsgivare ökas ytterligare från 2014.83
Statsbidragen har alltså med tiden ökat och en allt större del av bidraget har
öronmärkts som ersättning till arbetsgivarna. Det betyder dock inte att bidragen som verkligen betalats ut har ökat i motsvarande omfattning. En stor
del av de budgeterade medlen för lärlingsutbildning återgår till statskassan.
2012 budgeterades 144,5 miljoner kronor för statsbidrag till lärlingsutbildning, 67,5 miljoner kronor betalades ut vilket innebär att endast cirka 47
procent av det budgeterade anslaget faktiskt använts.84
Statsbidrag är en viktig del av lärlingsutbildningens historia inom skolväsendet och tidigare försök med lärlingsutbildning har upphört när statsbidraget
avvecklats. När försöksverksamheten startade fanns en stor tillit till att skolorna skulle använda bidraget på det sätt som är bäst för eleverna. När Skolverket rapporterade om uppföljningen av vad statsbidraget faktiskt användes
till så kom det olika reaktioner. Lärlingskommittén stod för en konsekvent
hållning.85 De baserade sin uppfattning på en företagsundersökning och konstaterade att det var sällsynt att företag fick någon ersättning (ungefär 20 procent av företagen). Om ersättning betalades ut var det oftast mindre summor.
Hållningen från Lärlingskommitténs sida var att ersättning visserligen borde
gå till arbetsgivarna men att den ”ska förhandlas fram lokalt mellan huvudman
och företag beroende på omfattning och om flera företag deltar i lärlingens
utbildning”.86

81. Skolverket 2010. Se även SOU 2011:72 kap. 5.9.
82. Genom ändring i förordningen (2007:1349) om förordningen om försöksverksamhet med
gymnasial lärlingsutbildning och förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial
lärlingsutbildning.
83. http://www.regeringen.se/sb/d/16837/a/222060
84. Dessutom har Skolverket ett återkrav på cirka 2 miljoner kronor från huvudmännen.
85. SOU 2009:85 kap. 8:2, SOU 2010:75 kap. 5.2.9, SOU 2011:72 kap. 5.10.
86. SOU 2009:85 s .99.
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Intervjupersonen från Göteborgsregionen har ett synsätt på statsbidragen som
väl överensstämmer med Lärlingskommitténs. Statsbidraget behövs på skolorna för att få en bra kvalitet på lärlingsutbildningen och samarbeten skapas i
regel inte genom det ekonomiska incitamentet.
Företag ställer inte upp på det här för att dom vill ha pengar, det är (möjligen)
några få enmansföretag, utan många gör det utav rent ideella skäl eller att man ser
en återväxt eller man ska sälja sitt företag snart och sådär. Så dom har så svårt att
göra av med pengarna och skolan får ju inte liksom föreslå vad dom ska göra med
dom… ja dom kan ju göra det och ibland har man bra samarbeten.
Men flera av branschorganisationerna reagerade mycket starkt när det gäller
statsbidragens användning och krävde i stället ”full kompensation” för att ta
emot lärlingar. Tydliga exempel finns inom bygg- och elinstallatörsbranscherna
där man från branschorganisationernas sida tydligt uppmanat företagen att
kräva ersättningen.87 Anledningen var en skepsis mot hur vissa av huvudmännen använde sig av statsbidragen. Intervjuad skolpersonal på Praktiska menar
att statsbidragshanteringen och de granskningar som gjorts av den har bidragit
till en negativ bild av koncernen hos t.ex. ungdomars föräldrar.
Representanten för Praktiskakoncernen beskriver hur han ser på utvecklingen
av statsbidragets reglering:
… som jag upplever stadsbidraget och den verksamheten, när det började så visste
man ju inte vad man ville med det över huvudtaget. När det började så var det
ganska fritt fram och göra lite vad vi ville med det, ja, kanske jag tog i lite men
det var ändå… jag tror inte man visste själv vad man (Skolmyndigheterna) skulle
kontrollera när man skulle kontrollera vad vi gjorde. Sedan har man ju då hela
tiden stramat åt detta och det har jag egentligen inget emot, då blir det ju tydligare
för oss också. Problemet för oss har blivit när man har ändrat… när man, enligt
oss ska jag säga… har ändrat reglerna efterhand, då har vi haft svårt att anpassa
oss till det.
Koncernrepresentanten menar också, liksom Lärlingskommittén, koncernföreträdarna för Yrkesgymnasiet, intervjupersonen från Göteborgsregionen och
många av skolorna att ersättningen till arbetsgivare inte på något sätt hjälpt till
att få fram bra lärlingsplatser:
I grund och botten så tycker jag att det här ska gå till eleven … alltså alla dom här
pengarna som staten satsar på lärlingsutbildningen dom borde ju gynna eleven på
87. Se kapitel 3. Dessa hållningar från branschorganisationer har också bekräftats i intervjuer
med företrädare för organisationerna.
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något sätt. Här har man då ett bidrag… det var ju lite det motivet vi hade att vi
ville att det här kom eleven tillgodo på något sätt och det köpte dom flesta företag,
dom hade inget emot det alls. För dom här 7 500 eller 15 000… det var inga
pengar de tog emot en elev för.
En av koncernföreträdarna för Yrkesgymnasiet är inne på samma linje:
Låt skolan använda stimulansbidraget fritt. Behövs det till företag, ja, men då
kommer ju skolan använda det till det. Men i allmänhet behövs det i skolan för att
kalla in handledare en sen eftermiddag, kanske betala en förlorad arbetstimme och
bjuda på mat eller något för att få dom att komma.
Sammantaget tyder intervjuerna med skolföreträdare och branschföreträdare
på att det länge funnits negativa bilder av hur skolorna hanterat statsbidragsmedlen. Den revisionsfirma som på Skolverkets uppdrag gjorde en stickprovskontroll av statsbidragen konstaterade att en majoritet av de undersökta
huvudmännen inte kunde verifiera att de betalat ersättning till företagen.88
Ökar statsbidraget tillgången på APL-platser?

När personal på skolorna resonerar om statsbidragets effekter finns det delade
meningar om hur tillgången på APL-platser påverkas. Tre av skolorna anser att
ersättningen inte är en huvudfråga för de flesta arbetsgivare. En rektor på en
kommunal skola som tidigare anordnat lärlingsutbildning säger så här:
… det har aldrig varit en fråga om ersättning när vi har haft samtalen med företagen. Alltså varken som en förutsättning för att dom ska ta emot eller som ett skäl
till att inte göra det. Det har aldrig kommit upp som en fråga.
Men många av skolorna anser att vissa arbetsgivares inställning påverkas av
ersättningen. Enligt flera av skolorna och även koncernföreträdare är det småföretag som i vissa fall kan efterfråga ersättningen. Detta ligger i linje med vad
Lärlingskommittén konstaterade om att de flesta arbetsgivare som deltog
i försöksverksamheten var småföretag.89
Det verkar som att synen på ersättningen kan ha förändrats sedan Lärlingskommittén gjorde sin företagsundersökning. Ersättning till arbetsgivare har
i större utsträckning blivit ett konkurrensmedel, uppger ett par av Praktiskaskolorna som besökts. Även koncernföreträdare för Praktiska anser att fler frågade efter ersättning då konkurrensen om APL-platser tilltog och statsbidraget
höjdes. Dock menar företrädaren att det inte har ökat intresset från företag.

88. PA Consulting Group 2013.
89. SOU 2010:75 s. 234.
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Nu är ju pengarna inkörda så nu, om vi inte ger [pengar], så varför ska dom
ta en av våra elever när Yrkesgymnasiet ger 15 000, eller en kommunal skola
ger 15 000.
Ett uttryck som återkommer från ett par av skolföreträdarna är att ersättningen
till företag är ett sätt att öppna dörrar. När man väl har fått tillgång till en plats
kan företagen inse nyttan med att ta emot elever. En diskussion som också förs
är huruvida de arbetsgivare som främst lockas av ersättningen är lämpliga för
att utbilda elever. Ett exempel på tveksamhet kring detta är när skolor upplever
att företagen inte är beredda att ta några kostnader för utbildningen. Det kan
till exempel gälla att släppa iväg anställda för att göra handledarutbildningen.
När det klargjordes att ersättning till arbetsgivare måste betalas ut menar
koncernföreträdaren att man på Praktiska försökte förhandla med företagen
vad de skulle använda pengarna till. Det kunde vara sådant som att eleven
skulle få gå certifieringskurser, få matersättning osv. Sådana överenskommelser
säger koncernrepresentanterna att de förbjudits att göra då företagsersättningen måste betalas ut villkorslöst. Även i andra intervjuer framkommer att
skolorna försöker förhandla med företagen om vad ersättningen ska användas
till. Det är sällan skolan har en uppsättning företag att välja mellan så att man
kan sätta press på arbetsgivare men skolor försöker ibland, till exempel när
det gäller utrustning och matersättning till eleven. Flera skolföreträdare skulle
gärna se att ersättningen till arbetsplatserna specificerades så att ersättningen
skulle komma elevernas handledare till del, till exempel att de skulle få extra
lön, tid för handledarutbildning och tid för trepartssamtal med yrkeslärare och
lärling.
I intervjuerna finns det också olika uttryck för osäkerhet om statsbidragets
framtid. På ett par skolor finns en oro för att statsbidraget vänjer företag vid
möjligheten att få ersättning. De anser att det finns en risk att man inte får
platser om statsbidraget försvinner.
Det finns också skolpersonal som menar att statsbidraget orsakat förvirring
bland företagarna. Det kan handla om lärlingssystem utan koppling till gymnasieskolan som finns i vissa branscher. I de följande avsnitten behandlas hur
skillnader mellan branscher på olika sätt påverkar lärlingsutbildningen. Vissa
skolor, som bedriver utökad APL även utanför lärlingsutbildningens ramar,90
anser att statsbidraget till lärlingsutbildning skapar svårförklarade skillnader
mellan de olika systemen på skolan. I intervjuundersökningen finns ett antal
skolor som uppger att de har utökad APL även på sin i huvudsak skolförlagda
utbildning. Även här ger intervjupersonernas erfarenheter en kluven bild. Flera

90. De har betydligt mer APL på sina yrkesprogram än minimumnivån 15-veckor, även när
eleverna inte omfattas av en lärlingsutbildning.
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skolor som säger sig ha utökad APL även för icke-lärlingar menar att statsbidraget kan vara eftertraktat men säger inte att de fått större problem med
APL-platser för icke-lärlingar. Flera skolor menar dock att det skulle kunna bli
svårare att hitta korta APL-placeringar som inte ger ersättning till arbetsgivaren. En lärare på en fristående skola i Linköping tror att företagen vid intervjutillfället inte ännu blivit medvetna om nivån på statsbidraget och att effekterna
därför inte går att se.

Handledarutbildning – fortfarande en stor utmaning
Att få möjlighet att utbilda handledare verkar vara ett generellt problem för
skolorna. Här är också tidigare studier och granskningar eniga om att problemet är utbrett med undantag för vård- och omsorgsprogrammet.91 Vissa skolor
har genom kontinuerligt samarbete med åren lyckats skapa samsyn på uppdraget med sina samarbetspartner. Genom Skolinspektionens kvalitetsgranskning
är det känt att många skolor, eller enskilda program på skolor, fortfarande
inte har etablerat ett långsiktig och kontinuerligt arbete gentemot det lokala
arbetslivet. Utmaningarna med att utbilda handledare illustrerar flera viktiga
svårigheter som skolorna och yrkeslärarna står inför då de ska etablera relationer med arbetslivet.
Lärlingskommittén kritiserade i sitt slutbetänkande 2011 att så få handledare verkade bli utbildade under försöksverksamheten. Inställningen var att
någon form av obligatorisk utbildning eller en introduktion av enklare mått
skulle införas. Ett antal utsagor i våra intervjuer tyder på att utvecklingen går
mot enklare former av utbildning, alltså åt det håll som kommittén syftade åt
när den föreslog en obligatorisk handledarintroduktion som skulle kunna ske
på handledarens arbetsplats.92 Bland andra menar representanten för Praktiskakoncernen att denna form är absolut vanligast. Det rör sig ofta om att läraren
går igenom en ”handledarpärm” vid ett eller flera besök på arbetsplatsen.
Under försöksverksamheten fanns ett statsbidrag på 3 500 kr per handledare
och läsår. Koncernrepresentanterna menar att de då använt dessa till mer attraktiva former av handledarutbildning.
Positiva exempel från intervjustudien när det gäller handledarutbildning
kommer från vård- och omsorgsprogrammet. De flesta som ger positiva omdömen om hur handledarutbildningen fungerar inom vården förklarar detta
med att det finns en tradition av handledning. Enligt Lärlingskommittén låg
områden som vård och barnomsorg långt före andra typer av arbetsplatser när
det gäller handledarutbildning även vid slutet av 90-talet.93
91. Skolinspektionen 2013b s. 29, Berglund 2011 s. 2.
92. SOU 2011:72 s. 111–114.
93. SOU 2011:72 s. 111.
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Skolorna ger flera uttryck för att man tycker att handledarutbildning är viktigt.
Inte bara för att handledaren är en väsentlig del av genomförandet av utbildningen utan också för att handledarutbildningen skapar en relation mellan
handledare och lärare. Detta tas upp av flera skolor i intervjuerna.
Ett utvecklingsområde som återkommer i diskussionerna är olika former av
samverkan kring handledarutbildning mellan skolor och med arbetsgivare och
branschorganisationer. Intervjuundersökningen visar återigen att sådana samarbeten är lättast att etablera inom vårdområdet men det finns fler exempel på
samverkan av denna sort. Ett exempel är Svensk handel med sitt paket Lärling
i butik där skolorna kan betala för att få tillgång till handledarutbildningar.
En variant av handledarutbildning som nästan alla skolor anser mycket svår
att genomföra är att bjuda in handledare till skolan för utbildning i grupp.
Flera skolor har försökt men resultaten har varit nedslående.
En möjlighet till samverkan finns med byggbranschen som på regional basis
anordnar handledarutbildning för alla som tar emot lärlingar inom deras egna
lärlingssystem. Detta nämns av ett par skolor som ett alternativ. De representanter för branschen som intervjuats menar att det ofta är samma personer på
företag som handleder gymnasiala lärlingar och eftergymnasiala lärlingar och
välkomnar därför alla handledare till sina handledarutbildningar. Ett hinder
för samarbete mellan bransch och skolor på denna punkt är att denna utbildning inte innehåller bitarna som handlar om skolan och programmets mål och
uppbyggnad.
Det finns flera exempel från intervjuerna med skolpersonal på att man vill
se mer engagemang från staten eller från branscherna i frågor om handledarutbildningar. Detta bottnar troligen i de samverkansproblem som finns mellan
skolhuvudmän och mellan skolor och branscher.
Statsbidragets utformning och funktion i relation till handledarutbildning
diskuteras också i ett flertal av intervjuerna på skolor. Eftersom det upplevs
som svårt att få arbetsgivare och blivande handledare att avsätta tid till handledarutbildning, särskilt mindre företag med en eller ett fåtal anställda, finns
det åsikter om att statsbidraget bör villkoras för att säkerställa att anställda får
tid till handledarutbildning.

Lokal och regional samverkan
Dålig samverkan tas upp som en begränsning för lärlingsutbildningen. Eftersom de flesta intervjuer gjorts med personal på skolor handlar många synpunkter om lokal samverkan mellan den enskilda skolan och företag. Men ibland
vill skolpersonal ha ökat samarbete med andra skolor, kommuner, landsting
eller branschorganisationer. Det rör sig om samverkan på olika nivåer, även
mellan skolor. Ibland rör det sig om att skolpersonal efterfrågar nationell styrning som kan påverka tillgången på APL-platser. Ibland handlar det om vilka
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fördelar som skulle finnas med utökad regional samverkan, ibland om hinder
för att utöka samverkan på områden såsom anskaffning och fördelning av
APL-platser och handledarutbildning.
Med lokal samverkan menar vi de relationer som finns mellan skolor,
företag och lokalt aktiva branschorganisationer men det kan också gälla kommunala beslutsfattare inom skolområdet. Skolinspektionen har granskat hur
samverkan mellan skola och arbetsliv fungerar. De konstaterade stora skillnader i hur omfattande samverkan är. Skillnaderna fanns både mellan skolor och
mellan program inom skolor. De konstaterar vidare att vissa skolor inventerar
potentiella lärlingsplatser och har någon form av kontinuerligt samarbete kring
det, medan andra skolor samverkar genom att enbart kontakta arbetsplatser
när det finns en elev i behov av en plats.94
Ofta diskuteras i intervjuerna problem som är bredare än de som faller
inom denna studies ramar. Eftersom många av intervjupersonerna inte bara
jobbar med lärlingselever uppstår ofta i diskussioner som omfattar all yrkesutbildning. På grund av lärlingsutbildningens låga elevantal behandlar diskussionerna exempelvis programråd och andra branschkontakter gymnasial yrkesutbildning som helhet.
Lokala programråd

Lokala programråd är en typ av samverkansforum som varje skola ska medverka i för vart och ett av yrkesprogrammen som finns på skolan. Syftet är att
de lokala arbetsgivarna ska få möjlighet att påverka utbildningen men formerna för programråden är inte reglerade. Under försöksverksamheten skulle
särskilda lärlingsråd finnas.95 I den permanenta lärlingsutbildningen togs det
kravet bort och i intervjustudien finns många exempel på att lärlingsutbildningen ingår i programråd med den skolförlagda utbildningen. Ett återkommande problem är att få arbetsgivare att närvara. Skolinspektionen konstaterar
i kvalitetsgranskningen av lärlingsutbildningen att även om programråd nästan
alltid finns, är aktiviteten i dem låg. När programrådet är gemensamt för både
skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning marginaliseras ofta lärlingsutbildningen.96 Denna studie tyder på samma sak, koncernrepresentanten för
Praktiska gör en grov uppskattning av läget:
Jag skulle tro att, det jag vet inte men alltså, men hälften av programråden vi
kallar till blir väl aldrig av för ingen kommer.

94. Skolinspektionen 2013b s. 20f.
95. Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning § 13.
96. Skolinspektionen 2013b s. 27.
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Även vid besök på skolor framkommer på många håll negativa intryck av programråden. Såsom att de lokala arbetsgivarna inte är intresserade av att delta,
att branschorganisationer inte hinner besöka dem, att kommunala politiker
inte deltar och att man mest har dem för att det är ett krav. Det positiva är att
kontakt och dialog med arbetsgivare kan göra att man kan påverka branschens
krav – annars ökar risken att branscherna ställer orimliga krav på skolor. Också
från branschföreträdarna kommer vissa positiva uttryck om möjligheten att
närvara även om alla branschrepresentanter säger att alla skolor inte besöks.
En återkommande åsikt är att programråden har en otydlig funktion och
att förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan olika platser samt olika program och inriktningar. Bilden är att programråd kan fylla viktiga funktioner
men att förutsättningarna ofta saknas. På samma sätt som anskaffningen av
lärlingsplatser anser vissa lärare att programråden är mycket personberoende.
De kan alltså vara starkt beroende av en lärare med goda branschkontakter.
En typ av förklaring som ges till varför programråden fungerar så olika är
att branschernas olika behov styr företagens och de lokala branschorganisationernas engagemang. En representant för Yrkesgymnasiet som åker runt och
deltar i skolornas lokala programråd menar att branscherna som har ett behov
av arbetskraft är lättare att samverka med:
… programråden fungerar i dom branscherna där man har någon form av sjukdomsinsikt. Det vill säga, ta fordon, det fungerar klockrent, för där fattar dom att
nu är vi utan folk. Elektrikerna fungerar inte alls, för där har man så mycket folk
så då är man inte intresserad.
I undersökningen har vi varit i kontakt med lokala representanter för partssammansatta organ i bygg- och elinstallatörsbranscherna, två branscher som
anser att det finns överetablering av utbildningsplatser i vissa yrken. Dessa
menar att programråd åtminstone utgör ett forum där de kan uttrycka sådana
åsikter. Branschorganisationer bygger ofta på regional uppdelning med en
utbildningsansvarig per region. Att delta på alla regionens programråd kan då
blir svårt.
Det finns andra samverkansforum som också kan påverka förutsättningarna för lärlingsutbildning. Ett exempel är vård- och omsorgscollege, dessa
är formella nätverk på nationell, regional och kommunal nivå som består av
utbildningsanordnare och arbetsgivare inom vårdsektorn. I dessa större sammanhang, till exempel nätverk på regional nivå, riskerar dock den gymnasiala
lärlingsutbildningen att bli en marginell företeelse eftersom det i många fall rör
sig om relativt få elever.
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Samarbete eller konkurrens

Det finns exempel på samordning av allmännyttig karaktär, där konkurrerande
aktörer samarbetar i vissa frågor på grund av kvalitetskrav. Exempelvis inom
vissa vård- och omsorgscollege där kommunala utbildare har en samordning
om APL med fristående skolor. Nätverk för erfarenhetsutbyte anses ha varit
värdefulla. Exempel som tas upp i intervjuerna är lärlingsnätverket i Lund och
Skåne samt nätverket ”Lärande på arbetsplats” i Göteborgsregionen. Men frågor som rör tillgången på APL-platser förefaller vara svåra att diskutera i vissa
forum. Detta problem finns både på kommunala och fristående skolor som vi
besökt. En rektor på en kommunal skola i Göteborg svarar på frågan om det
skulle finnas någon nytta av mer regionalt samarbete kring utbildningen.
Rektorn ansåg att konkurrensen skulle hindra samarbete som går utöver vanligt erfarenhetsutbyte.
Man kan prata om utbildning och man kan prata om… liksom problem så, men
hur man egentligen ska fördela eller organisera sig, det är ju svårt, för alla vill ju
ha så mycket som möjligt.
På grund av att koncernskolorna, Praktiska och Yrkesgymnasiet har en stor
spridning över landet, även i mindre städer, uppstår många situationer där lärlingseleverna i en viss region finns på både fristående och kommunala skolor.
Förutsättningarna för samordning kring lärlingsutbildningens gemensamma
problem skiljer sig åt drastiskt. I Malmö har den kommunala vårdutbildningen
ett gemensamt lärlingsråd med Praktiska Malmö City. Vårdlärare på den kommunala skolan berättar att konkurrensen präglar deras relation. De upplever
att de varit tvungna att göra vissa eftergifter och poängterar att sådan samverkan kräver uppslutning från samtliga skolor i området. Trots dessa hinder
menar de att de kunnat komma överens i flera viktiga frågor som kan vara av
stor vikt för elevernas utbildning.
Vi pratar om hur många elever vi har och hur mycket behov vi har av olika
inriktningar på praktikplatserna. Det finns ju brist, till exempel, på platser inom
barnsjukvård och inom psykiatri, så det är alltid, vad ska man säga, ett dilemma
som behöver diskuteras, hur många elever vi har som har behov av dom platserna,
och så får vi samsas med Praktiska om dom platserna också, så att vi får samplanera, helt enkelt. Så deras elever är ute vissa veckor och våra elever är ute i andra
veckor och så. Sådant pratar vi mycket om.
Rektorn på Praktiska Malmö City uttrycker sig mycket positivt om samarbetet
mellan skolorna på vårdområdet.
Det fungerar jätteväl och det är inte någon liksom smuts på varandra utan tvärtom.
Och man stöttar varandra och det är väldigt trevligt. Det känns ju väldigt bra.
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På andra områden visar det sig hur konkurrenssituationen mellan fristående
och kommunala skolor kan utgöra hinder för sådan samverkan. I Gävle, en
kommun med utpräglat konkurrens- och marknadstänkande i relationen till
fristående skolor97 är förutsättningarna för sådana samarbeten dåliga. Rektorn
på den kommunala skolan som vi besökt kan absolut inte tänka sig att ha
exempelvis regionala programråd tillsammans med enskilda huvudmän.
En fristående skola i staden uppger att de har fått komma med i vård- och
omsorgscollege vilket gjort att skolan nu ingår i en samordning av vissa APLplatser. Rektorn på den kommunala skolan har en kritisk inställning till vårdoch omsorgscollege. Rektorn anser inte att de intressenter som ingår i collegesamverkan bör styra utvecklingen i utbildningen.
Dessa två fall visar på flera olika saker. I vissa fall går det att ha en samordning kring fördelningen av APL-platser när det finns en brist men att förutsättningarna kan vara olika över landet. Det finns intressekonflikter och det
kan vara ett hinder för samverkan. Det ska noteras att nätverken inom vårdoch omsorgscollege skiljer sig åt över landet och att koncernföreträdarna anser
att man i vissa regioner blir utestängda av principskäl. Det är ändå ett av få
exempel på samverkan som framkommer i undersökningen.
Svensk handels handledarutbildning är en annan typ av samordning, där
handledarutbildning ges av en branschorganisation. Ett sådant upplägg gör att
skolorna kan använda en mer attraktiv handledarutbildning utan att behöva
samverka kring den.

Ansvaret för samverkan vilar ofta tungt på läraren
Skolinspektionen slår fast i kvalitetsgranskningen av lärlingsutbildning att
anskaffningen av platser ”står och faller med den enskilde lärarens engagemang, vilket kan göra den mycket sårbar”.98 Även i forskning från lärlingsförsöket pekas yrkeslärarens personliga kontakter och sociala egenskaper ut som
avgörande för skolans tillgång till lärlingsplatser.99
Intervjuerna tyder på att andra delar av yrkeslärarens uppdrag gör samverkan med det lokala arbetslivet till ett tungt och ofta ensamt ansvar för lärare.
Under vissa förutsättningar har det visat sig att också handledarutbildning
och programråd kan bli fullständigt beroende av en ensam yrkeslärare. Yrkeslärarens avgörande roll för tillgången till platser tas upp av koncernföreträdare för både Praktiska och Yrkesgymnasiet. En företrädare för Yrkesgymnasiet

97. Se kap. 3 i Jon Nyhlén (2011) Även intervjuer från denna studie med rektorer på två
fristående skolor samt en kommunal skola i Gävle, alla med yrkesutbildning, ger en överensstämmande bild.
98. Skolinspektionen 2013b s. 27.
99. Berglund 2011 s. 21.
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nämner att det ibland finns problem med APL-platser i en bransch lokalt.
Det kan ibland bero på motstånd mot utbildningsformen men också på lärare
har problem att skapa samarbeten med företagen. Att vara yrkeslärare med
lärlingselever är en relativt ny roll med många utmaningar. I intervjustudien
berättar representanter för båda koncernerna om att de haft en stor personalomsättning. Delvis förklarar man detta med att nyblivna lärare hade andra
förväntningar på jobbet och inte finner sig till ro i rollen. I intervjun säger
företrädaren för Praktiskakoncernen så här:
Väldigt många lämnar oss också faktiskt, skolan är inte vad dom hade förväntat
sig, jobbet som yrkeslärare är inte vad dom hade förväntat sig utan dom stannar ett
halvår eller ett år och sedan droppar dom av igen. Alldeles för många gör det.
Yrkesgymnasiets koncernföreträdare resonerar kring den stora personalomsättningen på skolorna. Om att det är svårt att hitta lärare som klarar av det
arbetssätt som krävs för utbildningen:
Vi har ju jätteproblem med lärare som bara sitter inne. Och då går det inte att
bedriva lärlingsutbildning, då blir eleverna inne och så har vi... Ja, så får man
byta. Det är hårt att säga så, men vi har bytt jättemycket lärare på grund av att
dom inte är intresserade.
I intervjuerna kommer ett exempel på detta från en av koncernens skolor. Det
framkom under intervjun att endast två anställda var kvar sedan starten 2010.
Lärarens tunga ansvar kan vara en orsak till att intresset från skolor att
anordna lärlingsutbildning inte växer. Att lärare ofta ensamma ska ha nyckelrollen i skolans uppbyggnad av samverkan, samtidigt som de ibland är nya i
lärarrollen är sannolikt ett skäl till den höga personalomsättning som koncernerna själva uppger att de haft.
Det finns en viktig skillnad mellan kommunala skolor och koncernskolorna
gällande lärarrollen. På kommunala skolor är normalfallet att en etablerad
personal på skolförlagd utbildning redan finns. Dessa skolor kan ha svårigheter
att etablera lärlingsutbildning som skiljer sig från de problem som de relativt
nyetablerade koncernskolorna har mött.100

Samspelet med organiserade branschintressen
Såsom statistiken i kapitel 1 visar är det långt ifrån alla skolor som haft en nedgång av antalet lärlingar. Men även på de skolor som ökar eller inte minskar
framkommer en samstämmig bild i intervjuerna: man har fått kämpa i mot-

100. Detta tema återkommer i kapitel 3.
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vind. Huvudorsaken är att lärlingsreformen till stor del genomförts utan aktivt
stöd från många av de tyngre branschorganisationerna. Det finns en mängd
branscher med etablerade samarbeten mellan fack och arbetsgivare om yrkesutbildning, enligt en sammanställning från 2010 finns 32 yrkesnämnder. Alla
har inte varit negativt inställda men flera tongivande branschorganisationer har
varit direkta motståndare till lärlingsutbildning. Det program som har flest och
störst andel lärlingar är byggprogrammet – men etableringen av lärlingsutbildning har inte skett med byggbranschens stöd.
Ett av de tydligaste exemplen är Sveriges byggindustrier som gick ut med
ett upprop till sina medlemsföretag i april 2011 där man bland annat gör en
beräkning av hur mycket skolföretagen tjänar på lärlingsutbildningen:
Gymnasial lärling – kassako för skolan men osäkert för eleven
Sveriges Byggindustrier avråder byggföretagen från att gratisutbilda s.k. ”gymnasiala lärlingar” åt gymnasieskolor.101
Även om branscherna har haft synpunkter på dålig kvalitet inom den skolförlagda yrkesförberedande utbildningen har det funnits oro för att lärlingsutbildning ska hålla ännu sämre kvalitet. Branscherna värnar de kvalitetssäkrande
system man byggt upp i samverkan med de huvudmän som bedriver skolförlagd utbildning och i vissa fall sina egna skolor. Dessutom finns på flera håll ett
stort missnöje med att lärlingsutbildningarna inte utbildar elever för de yrken
där det finns en arbetsmarknad, utan tvärtom spär på överskott i andra yrken.
I intervjuerna med koncernledningarna för Yrkesgymnasiet och Praktiska
berättar de om att de lägger ner en avsevärd energi på att övertyga branschorganisationer om att den utbildning man bedriver har en hög kvalitet. I synnerhet företrädarna för Yrkesgymnasiet beskriver hur de ständigt reser land
och rike runt och deltar på programråd och andra möten med branscherna.
Det handlar om att få tillgång till företagens, kommunernas och landstingens arbetsplatser, komma med i vård- och teknikcollege, få certifieringar och
branschrekommendationer etc. Om man väl lyckats övertyga de centrala
branschorganisationerna och yrkesnämnderna gäller det att etablera överenskommelserna lokalt – vilket koncernföreträdarna menar inte är en självklarhet.
I de kommande avsnitten gör vi nedslag i relationer mellan bransch och
lärlingsutbildning på gymnasieskolan med hjälp av intervjuerna med branschföreträdare och skolor. De visar hur branschernas uppfattning om kompetensförsörjningen påverkar förutsättningarna för lärlingsutbildningens utveckling.
Ibland finns det naturligtvis meningsskiljaktigheter mellan skolor och branscher om dimensionering även för den skolförlagda yrkesutbildningen. Genom

101. http://www.bygg.org/nyhetsarkiv/gymnasial-larling--kassako-for-skolan-me__1864
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att vissa branschorganisationer kan ha ett inflytande på arbetsgivarna vars
intresse lärlingsutbildningen är beroende av, är problem med bristande kontakt
och samverkan med branschorganisationer ändå tydligast kopplat till lärlingsutbildningen. Att lärlingsutbildningens etablering främst har skett genom
nyetablering, som dessutom ibland konkurrerar med branschstödda gymnasieutbildningar gör också att lärlingsutbildningen påverkas i särskild grad.

Bygg, måleri och plåtslageri
Från bygg- och anläggningsprogrammet går ungdomar vidare till färdigutbildning i kollektivavtalsreglerade lärlingsanställningar. Det finns avtalslärlingar
i ett flertal angränsande branscher. För de flesta yrken sker det under överinseende av Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). Men bygg- och anläggningsprogrammets inriktningar mot plåtslageri och måleri har färdigutbildningar genom separata avtal med Måleribranschens yrkesnämnd och Plåt- och
ventyrkesnämnden (PVYN). Även för glastekniker finns ett separat avtal om
färdigutbildning.
I sitt yttrande till lärlingskommittén under pågående försöksverksamhet
klargjorde BYN sin uppfattning om lärlingsutbildningen som ett begränsat
komplement till skolförlagd utbildning.
För vissa yrkesgrupper, som golvläggare, plattsättare och bergssprängare, är det
fördel med utbildning på arbetsplatser då det ofta saknas lärare som kan utbilda
för de inriktningarna. Det blir svårt att ta emot elever i en framtida gymnasial
lärlingsutbildning, där Sveriges Byggindustrier ser det spåret som ett komplement
till skolförlagt byggprogram.102
I intervjuundersökningen framhöll representanter för BYN och Sveriges
byggindustrier (BI) att denna linje kvarstår. Skolor med lärlingsutbildning,
både fristående och kommunala, som utformat sitt inriktningsutbud i kontakt
med branschen lyfts fram som goda exempel. Representanterna anser dock att
skolor som erbjuder lärlingsutbildning har mindre kontakt med branschen än
andra skolor. De hänvisar också till en överetablering av utbildningsplatser i
regionen vilket bidrar till att de inte uppmuntrar till gymnasial lärlingsutbildning inom sina huvudyrken. Även problem med ersättningen till företagen tas
upp.
Det har också funnits en ovilja, som jag upplever det, från dom företag som driver
gymnasial lärling att diskutera ersättningar till dom företag som ändå tar hand om
en stor del av utbildningen och det har också varit ett hinder.

102. SOU 2009:85 s. 48.
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I information till sina medlemsföretag uttrycker BI att företagen som tar emot
gymnasiala lärlingar bör begära ersättning från skolan. Man varnar också
företagen för samarbeten med oseriösa skolor.103 ”BYN har en skolcertifiering”,
”Branschrekommenderad skola” där det även finns kriterier som är specifika
för lärlingsutbildning.104 Enligt företrädaren för BYN är det vanligast att skolor
inte når upp till kriteriet om ändamålsenliga lokaler för utbildning i yrkesämnen man inte kan få på arbetsplatser. Till exempel då det blir APL-brist på
grund av konjunkturnedgång.
I intervjuerna med rektorer och lärare framkommer på två av skolorna med
bygg- och anläggningsprogram en uppfattning om att branschorganisationerna
har högre krav än företagen. En förklaring till detta skulle vara att branschen
behöver värna yrkets status och därför lägger ökad tonvikt på formella krav
som att skolor ska verka för att eleverna väljer högskolebehörighet.
Några av skolorna framhåller att relationen till BYN och BI verkligen påverkar förutsättningarna när det gäller att starta samarbeten med företag. Både
på kommunala och fristående skolor menar rektorer och lärare att samarbetet
med organisationerna varit en framgångsfaktor. Företrädare för koncernen
bakom Yrkesgymnasiet säger i intervjun att branschorganisationerna inom bygg
inte är motståndare på central nivå utan att motståndet oftare finns lokalt och
främst i fackföreningar. De menar att branschorganisationer generellt gärna
sätter upp mycket hårda regler men att i en dialogsituation förändras förhållningssättet och blir mer samarbetsinriktat. Även rektorn för bygg- och anläggningsprogrammet på en kommunal skola, som menar att de har mycket bra
kontakt med branschen, uttrycker att deras syn på lärlingsutbildning inte helt
överensstämmer med BYN:s linje men att det ändå går att föra en dialog och
förhandla om detta.
…vi har ju vårt uppdrag och det stämmer ju inte... alltid överens med branschen,
men det är ju diplomati på alla håll och kanter.
I intervjuerna finns det också ett antal olika exempel på skiljaktigheter i
byggbranschens inställning. Dels åsiktsskillnader mellan parterna när det gäller
ersättningen till företagen, dels skillnader i attityd mellan olika regioner. Ett
par av skolorna menar att lärlingselever kan få tillgodoräkna sig fler timmar till
sin tid som avtalslärlingar. Enligt information från BI är det inte så.105

103. http://www.bygg.org/skola/gymnasial-larling__2196
104. Kriterierna rör bland annat lokaler, användning av BYN:s register, samverkan med, branschens företrädare, programråd, lokaler, kvalitetssäkrad APL, lärarbehörighet och rekrytering av kompetent personal, arbetsmiljö, styrdokument och lärarsamverkan, gymnasial
lärling.
105. http://www.bygg.org/skola/gymnasial-larling__2196
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När det gäller lärlingsutbildning på plåtslagarinriktningen fanns även där
en kritisk hållning från yrkesnämnden mot försöksverksamheten. PVYN:s
utlåtande till lärlingskommittén var kritiskt med samma utgångspunkt som
BYN, att ett fungerande färdigutbildningssystem redan fanns i branschen.106
Dessutom äger branschparterna gemensamt en egen skola dit gymnasieskolor
kan skicka sina elever för att få vissa skolförlagda moment. Med denna kompletterande utbildning har branschnämnden godkänt företagsförlagd gymnasieutbildning.
En koncernrepresentant för Yrkesgymnasiet ser denna typ av branschutbildningar som ett hot mot deras egen verksamhetstyp med lärlingsutbildning i
små skolor.
Jag är jätterädd för att alla branscher ska säga att, ni ska skicka alla era elever till en
ort, det kostar 25 000, ni måste skicka dit dem. Då har vi ingen utbildning kvar.
Även inom VVS-branschen använder man sig av ett utbildningscentrum i
Katrineholm för att lära ut vissa moment till både traditionella avtalslärlingar
och gymnasielever från skolor som inte kan erbjuda tillräckliga lokal- och
lärarresurser på skolan.

VVS-branschen
På VVS- och fastighetsprogrammet går en stor majoritet (se tabell 1.10) av
lärlingseleverna inriktningen mot VVS.107 Färdigutbildningen till VVS-montör
gör man genom lärlingsanställning under viss överinsyn av VVS-branschens
yrkesnämnd (VVSYN). Likt BYN är nämnden uppdelad i regioner. På samma
sätt som för plåtslageriinriktningen på bygg- och anläggningsprogrammet
finns det olika system, bland annat utformade direkt av branschparterna,
som ska garantera att utbildning kan utföras trots att elevantalet är lågt och
tillgången till VVS-lärare dålig.
I denna undersökning har vi intervjuat representanten för den regionala nämnden i Västsverige.108 Lärlingsutbildningen anses kunna passa in i
branschens utbildningsvägar men det finns en stark oro för att skolor i regionen som startat lärlingsutbildning på VVS-inriktningen inte lever upp till en
acceptabel kvalitet i utbildningen.
Representanten menar att kvalitetsproblemen har varit stora på ett flertal
skolor i regionen som erbjudit lärlingsutbildning. Liksom för byggbranschen
kan skolor som erbjuder VVS-inriktningen få en branschrekommendation,
106. SOU 2009:85 s. 52f.
107. Värme, ventilation och sanitet.
108. Den intervjuade personen företräder både yrkesnämnden och arbetsgivarorganisationen
VVS-företagen i regionen.
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”Förstklassig skola”.109 Det är enligt representanten för yrkesnämnden ett sätt
att försöka öka kvaliteten i utbildningen. Två typer av kvalitetsproblem anses
vara särskilt allvarliga: bristen på yrkeslärare till inriktningen gör att man inte
har tillräckliga resurser på skolan för att klara av yrkesteorin och skolorna
lyckas inte hitta rätt APL-platser till lärlingarna.
För att det är det som jag tycker att man kan se på vissa utbildningsgivare då att...
dom blir inte VVS-montörer. Dom blir någonting annat för man hittar inte
APU-platser. Så man får gå till något fastighetsbolag eller något annat, man fyller
inte hela utbildningen så att säga. Man får inte den rätta utbildningen. Och det
tycker jag att man har kunnat se på dom skolorna i mitt område, att det har varit
väldigt så i många fall.
Representanten menar att utbildningen är så undermålig på regionens skolor
att de som inte går på en större väletablerad skola eller får tillgång till utbildning på branschens internat i Katrineholm helt enkelt inte får några lärlingsanställningar i regionen. Men det finns skillnader mellan regioner i landet när det
gäller de fristående skolornas förmåga att klara av branschens kvalitetskrav:
… jag har förstått att vissa utav dom här utbildningskoncernerna fungerar väldigt
bra i andra områden. Där är ju därför man skulle önska att det skulle fungera här
också. Så det är inte så att det är jämt över hela landet. Till exempel som i Stockholm har jag förstått att det fungerar mycket bra så.
I Linköping har båda koncernskolorna fått branschens rekommendation.
I intervjuerna på dessa två skolor framgår att de är nöjda med sitt branschsamarbete på VVS-inriktningen. I regionen Västsverige har dock bara två kommunala skolor sökt branschrekommendationen vid tiden för intervjun.
Branschrepresentanten understryker att branschen inte vill se mindre fokus
på teoretiska ämnen. Branschen ställer också krav på godkända betyg i flera
ämnen för att få avlägga branschprov:
Vi kräver ju svenska, matte, engelska och sedan så är det ju en del utav dom här
VVS-ämnena vi kräver också. Och det motiverar vi med att man ska kunna läsa
instruktioner och ritningar och allt sådant där. Det är inte enkelt heller utan det
kräver ju sin person till det också.
Helst vill branschen se att högskolebehörigheten är obligatorisk. Dels behövs
teoretiska kunskaper i yrket, dels behöver branschen rekrytera personer för
arbetsledande ställning.

109. http://vvsyn.se/forstklassig/
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Elbranschen
Hösten 2012 var under två procent av eleverna på el- och energiprogrammet
registrerade som lärlingar. Lärlingsutbildning inom el- och energiprogrammet
har visat sig vara mycket svår att anordna. I intervjuerna nämns överhuvudtaget bara ett enskilt undantag där det anses fungera tillfredsställande. Likt
byggbranschen har Elbranschens centrala yrkesnämnd haft en kritisk hållning
till lärlingsutbildningen på gymnasiet som klargjordes redan under försöksverksamheten.110 Problemen var överetablering av utbildningsplatser och att
det redan då var svårt att tillhandahålla APL, och dessa problem kvarstår.
Den regionala företrädaren för Elinstallatörernas organisation och
Elbranschens lokala yrkesnämnd i Östergötland framhöll även andra orsaker
till att lärlingsutbildningen inte fungerat i elbranschen. Företagen har inte tillräcklig bredd för att täcka kursmålen i utbildningen. Koncernrepresentanterna
för både Yrkesgymnasiet och Praktiska samt ett flertal skolor i undersökningen
delar uppfattningen att lärlingsutbildningen inte fungerat väl för programmet.
Utbildningen är för teoretiskt krävande för att utföras på arbetsplatserna. Inom
elbranschen finns sedan tidigare ett missnöje med hur den avtalsreglerade
färdigutbildningen fungerar. Företagen har blivit mer nischade och i kombination med lärlingsavtalet har det uppstått problem med att ge tillräcklig bredd i
färdigutbildningen.111
Branschparterna har gemensamt utvecklat ett eget koncept för gymnasieskolan, Elbranschens tekniska gymnasium. Konceptet började som en självständig
skola i Nyköping men numer finns också en sökbar certifiering. En ETG-certifiering ställer ökade krav både på skolor och på elever. Terminen förlängs och
skolan får krav på sig att ha en APL-bank med samarbetsföretag och krav på
möten med dessa och branschparterna. APL-tiden är bara hälften av det som
krävs för lärlingsutbildning. Gymnasial lärlingsutbildning har alltså inte förenats med ETG-konceptet.112 ETG innebär också att företagen som erbjuder
APL inte kan ta emot elever från andra skolor.
Andra branscher
Denna rapport kan inte ge en bild av alla de berörda yrkesområdena och vilka
inställningar som finns där till lärlingsutbildningen och gymnasieskolans roll.
Med utgångspunkt i våra intervjuer med skolpersonal har vi fått vissa bilder av
hur skolorna påverkas av branschintressen på vård- och omsorgsprogrammet,
hantverksprogrammet och handels- och administrationsprogrammet.

110. SOU 2009:85 s. 48f.
111. Olofsson & Panican 2012 s. 44.
112. http://partner.etg.nu/
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Vård- och omsorgsprogrammet

Efter införandet av Gy 2011 har endast tre program fått ett ökat antal lärlingar
i årskurs 1. Av dessa har vård- och omsorgsprogrammet ökat klart mest.113
På många sätt framstår programmet som en förebild när det gäller samverkan
med arbetslivet. I tre av de städer vi besökt under intervjustudien finns
exempel på samarbeten som skolor anser förbättrar tillgången på APL-platser
i vården. Flera olika exempel finns på system för samordning av APL-platser
mellan skolor. Koncernrepresentanterna för Praktiska och Yrkesgymnasiet
uppger att certifiering i ett vård- och omsorgscollege kan vara ett måste för
att få tillgång till vissa APL-platser. Speciellt ska detta gälla platser på sjukhus.
I Gävle och Malmö uppger fristående skolor att de släppts in och deltagit i
collegesamverkan. På båda dessa skolor ansåg man att det har gett positiva
effekter. Det hjälper till att få tillgång till APL-platser även för lärlingselever.
Även en fristående skola i Linköping menar att de är på väg in i en regional
collegesamverkan och att det kan få effekter på platstillgången:
Nu är vi precis på väg in i vård och omsorgscollege, vilket innebär att det kommer
att öppna upp mer för oss, men vi är inte riktigt där än.
Det finns dock mycket som pekar på svårigheter för lärlingsutbildning att få
fäste i samverkansnätverk som bildas genom collegesamverkan. Två kommunala skolor, en i Malmö och en i Göteborg som båda arbetar med samverkan
i vård- och omsorgscollege ger bilden av att lärlingsutbildning och vård- och
omsorgscollege varit två parallella spår. I Malmö upplevde lärarna på skolan att
collegenätverket inte ännu hunnit börja arbeta ordentligt med lärlingsutbildningen. I Göteborg var lärlingsutbildningen ganska okänd både i verksamheterna i stort och inom collegesamverkan. Skolans rektor menar att de har goda
relationer med verksamheter som erbjuder återkommande platser för lärlingar
men att detta inte görs på samma sätt som den centrala fördelningen av platser
för det skolförlagda systemet där detta görs i ett webbaserat system kallat praktikplatsen.se.
Processledaren i Göteborgsregionens vård- och omsorgscollege menar att
det är samverkan mellan verksamheterna som möjliggör lärlingsutbildningens
goda förhållanden. Men gymnasieutbildning är en liten del av Göteborgsregionens vårdutbildning och lärlingsutbildningen är i sin tur en mycket liten
andel av gymnasieutbildningen. Den stora andelen vårdeleverna finns inom
vuxenutbildningen. Sett till elevantalet är det alltså inte konstigt om lärlingsutbildningen marginaliseras i sammanhanget.

113. Se tabell 1.4.
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Sammantaget finns det alltså på vissa skolor en känsla av att lärlingsutbildning
marginaliseras i sammanhang som styr och samordnar vårdutbildning. Men
man upplever inget större motstånd mot lärlingsutbildning inom vård- och
omsorgscollege fast det har funnits en inledande tveksamhet i vissa fall. En
invändning mot lärlingsutbildningen är att de tar upp APL-platser under lång
tid som skulle kunna användas för elever i skolförlagd utbildning. I huvudsak
var skolorna med vård- och omsorgsprogrammet nöjda med sin tillgång till
APL-platser men företrädare för de två fristående skolkoncernerna menar att
de utestängs från sådana samarbeten. Koncernföreträdarna menar att regionerna skiljer sig åt i attityden till samverkan med fristående skolor.
Även om lärlingsutbildningar utgör en mycket liten del av all den
vårdutbildning som ingår i collegesamverkan verkar det inte förekomma något
motstånd eller några hinder för skolor just på grund av utbildningsformen.
Detta stämmer överens med Skolinspektionens slutsats att vård- och omsorgsprogrammet är bland de bästa programmen när det gäller samverkan med
arbetslivet inom lärlingsutbildning.114
Hantverksprogrammet

Kring hantverksprogrammet samlas en mängd nischyrken och organisationer.
Den inriktning som når störst popularitet är frisörinriktningen. På hantverksprogrammet finns fyra inriktningar där lärlingseleverna fördelar sig ungefär så
här: inriktningarna frisör och florist hade 35 procent respektive 25 procent av
lärlingarna som gick i årskurs 2 på programmet läsåret 2012/13. De mindre
hantverksyrken som finns samlade under inriktningen övriga hantverk hade
tillsammans 29 procent av lärlingarna, vilket var 64 elever.115 Attityden till
den gymnasiala lärlingsutbildningen på programmet skiljer sig mellan olika
branschorganisationer.
Både koncernrepresentanterna och skolpersonal uppger att intresseorganisationer på frisörområdet motarbetar lärlingsutbildning på gymnasiet på grund
av överetablering av utbildningsplatser. Koncernföreträdarna för Yrkesgymnasiet menar att de påverkats av detta och att det lett till elevminskning på
frisörinriktningen. I sitt yttrande till lärlingskommittén uttryckte Frisörernas
yrkesnämnd att de var positiva till lärlingsutbildning inom yrket men har en
restriktiv hållning på grund av att skolor som velat vara med i försöksverksamheten inte tar hänsyn till branschens behov när de erbjuder utbildningsplatser.
Floristernas yrkesråd uppmanar inte heller aktivt elever att söka lärlingsutbildning. På sin webbplats rekommenderar de snarare skolförlagd utbildning:

114. Skolinspektionen 2013b s. 20.
115. Elever i årskurs 2. Se tabell 1.10.
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Vilken skola ska då du välja? I skolor med treårigt gymnasium där floristutbildningen sker i ett klassrum är det oftast lättast att få en klar struktur över din
floristutbildning. Där finns också en lärare och klasskamrater på plats att diskutera
med. På en lärlingsplats kan det vara svårare att träna och att göra om sådant som
inte blev riktigt bra, och vid vissa tillfällen i butiken kommer kunderna i första
hand och du som elev i andra. På en skola är det du som är kunden och kommer
då i förstahand för både lärare och dess ledning.116
Handels- och administrationsprogrammet

På handels- och administrationsprogrammet läser de flesta elever inriktningen
mot handel och service.117 Branschorganisationen Svensk handel har ett
engagemang för lärlingsutbildningen som startade i samband med försöksverksamheten. Organisationen säljer ett koncept kallat Lärling i butik
som både innehåller handledarutbildning och olika material såsom betygsunderlag.
Intervjupersonen från Göteborgsregionen är positiv till Svensk handels
engagemang men tveksam till att konceptet kan bli lyckat när finansieringen
tas från skolhuvudmännen. Att föredra vore istället om liknande koncept från
branschhåll kunde få finansieringen från staten.
Endast ett fåtal av skolorna i undersökningen har erfarenheter av att arbeta
med Svensk handels koncept. När det gäller kvalitet och användbarhet finns
det delade meningar bland de intervjuade lärarna. En lärare uttrycker uppskattning för materialet. På en skola framkommer också uppfattningen att en
handledarutbildning i branschens regi är långt mer attraktiv än en utbildning
på en enskild skola.
I intervjuerna efterlyser vissa lärare på programmet en annan typ av engagemang från branschorganisationerna inom handel. Det gäller då främst att
organisationerna borde verka för att göra programmet mer konkurrenskraftigt,
att ge dess elever företräde gentemot jämnåriga på arbetsmarknaden.

Lärlingsutbildning för nischyrken
För yrken i mindre nischer kan lärlingsutbildning vara ett bra alternativ. Detta
är en uppfattning som tydligt framförts av byggbranschen genom Byggnadsindustrins yrkesnämnd (BYN). De har velat se, och vill fortfarande se att
gymnasial lärling användas för utbildning i mindre yrken där möjligheten för
skolor att utbilda annars är mindre.

116. http://florcert.se/index.php/floristutbildning
117. 80 procent av alla elever på programmet i år 1 eller 2 under läsåret 2012/2013.
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I byggbranschen finns ett flertal yrkesutgångar som är nischer inom en inriktning, exempelvis olika specialiserade montörsyrken som går in under inriktningen husbyggnad. På två kommunala skolor som besökts som erbjuder
bygg- och anläggningsprogrammet i lärlingsform talar man väl om lärlingsutbildning mot nischyrken. Byggbranschen i regionen har en tydlig hållning
gentemot skolorna om detta. Personal på båda de kommunala skolor menade
att man i stort sett utformade sin lärlingsutbildning i enlighet med BYN:s
önskemål om att inte ha lärlingsutbildning mot branschens huvudyrken som
träarbetare, murare eller betongarbetare.
I vissa fall kan lärlingsutbildning användas för att skapa utbildningstillfällen där det inte finns tillräckliga resurser för att ha en skolförlagd utbildning.
Hantverksprogrammet är ett naturligt exempel. Inom inriktningen Övriga
hantverk kan en mängd olika hantverk ingå i programmet. Ett antal av de
kommunala skolorna i undersökningen uppger att de ibland haft enstaka
lärlingar för att kunna erbjuda en inriktning som inte gavs som skolförlagt
program. En skola i Stockholmsområdet säger att de under försöksverksamheten kunde erbjuda lärlingsutbildning för smala nischer inom det gamla
hantverksprogrammet, men de valde att erbjuda utbildning även mot de mer
vanliga yrkesutgångarna såsom byggyrken. Idén var att erbjuda många val
inom samma program och möjligheter att prova på. I skiftet till Gy 2011 togs
denna möjlighet bort.
… när Gy 2011 kom så försvann alla dom här stora volymyrkena som vi hade, så
att första året med Gy 2011 så tappade vi 28 procent av våra elever. Inte på grund
av den demografiska kurvan utan på grund av att man har snörpt av andelen
yrkesutgångar.
Rektorn pekar på problemet att det är svårt att intressera ungdomar att välja
nischyrken, och när ungdomarna behöver göra valet tidigare är det ännu
svårare att attrahera ungdomar till dessa inriktningar. Ett problem verkar vara
att arbetsmarknaden för olika yrken spelar liten roll i ungdomars val av inriktning. Exempel ges av lärare på bygg- och anläggningsprogrammet som medger
att de utbildar för många snickare men att de försöker på alla sätt att intressera
eleverna för andra byggyrken.
I intervjun med företrädare för BYN framkommer åsikten att skolor kan bli
bättre på kontakten med nischbranscher. En rektor som intervjuats ovan säger
anser dock att för att intressera ungdomar för nischyrken inom byggområdet
bör branschen vara mer aktiv och göra informationsinsatser mot ungdomar i
ett tidigare skede än i slutet av gymnasieutbildningen.
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Organisatoriska och ekonomiska problem
I intervjuerna berättar skolpersonalen på de flesta besökta skolorna om ett
svårt organisatoriskt pusselläggande i anordningen av lärlingsutbildningen.
Detta gäller i särskild grad för kommunala skolor som har en större skolförlagd
verksamhet utöver lärlingsutbildningen. Det finns också flera exempel på att
lärlingsutbildningen varit kostsam, ibland för skolorna, men också för lärarna
som ibland behövt göra stora insatser för lärlingsutbildningens etablering.
I de kommande avsnitten beskrivs ett antal av dessa problem. Det gäller svårigheten att få ihop klasser, finansieringen av det nya arbetssättet för personalen som
ansvarar för lärlingsutbildningen, svårigheter med organisering av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och högskolebehörighetsgivande kurser. Förutsättningarna skiljer sig markant mellan de olika typerna av huvudmän – de som bygger
sin verksamhet huvudsakligen på lärlingsutbildning och närliggande koncept, och
de som sedan tidigare har skolförlagd utbildning som huvudspår.

Svårigheter med att få ihop klasser
Statskontoret har undersökt en del av de organisatoriska konsekvenserna av
Gy 2011 för huvudmännen. De konstaterar att:
De förändringar som har genomförts innebär att gymnasieutbildningarna sammantaget har blivit mer differentierade och specialiserade till innehåll och struktur.
Denna differentiering sammanfaller med regeringens intentioner med Gy 2011,
dvs. att graden av specialisering skulle öka på yrkesprogram och högskoleförberedande program för att eleverna ska bli bättre förberedda för yrkesverksamhet eller
för fortsatta högskolestudier.118
Statskontoret bedömer vidare att:
… Gy 2011 framöver kan komma att innebära försämrade planeringsförutsättningar jämfört med gamla gymnasieskolan. Den ökade specialisering och differentiering av gymnasieutbildningen som Gy 2011 innebär som system, ger också stöd
för detta. Samtidigt syftar denna specialisering till att stödja andra utbildningspolitiska mål inom gymnasieskolan, bland annat att förbereda eleverna bättre inför
högskolestudier eller yrkesverksamhet. Undersökningen indikerar också att det finns
en risk att huvudmännens anpassningar till nya förutsättningar i Gy 2011, för
vissa kommuner, kan komma att innebära ett smalare och mer specialiserat utbildningsutbud lokalt med minskad valfrihet och sämre tillgänglighet till gymnasieutbildning för elever på den egna bostadsorten som följd.119

118. Statskontoret 2012 s. 13.
119. Statskontoret 2012 s. 82.
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Den enkät man gjort till kommunala gymnasieskolor visade att hela 56 procent menade att möjligheterna att ”fylla undervisningsgrupperna” försämrats
med Gy 2011, 3 procent ansåg att förutsättningarna förbättrats. Enkätsvaren
sammanfaller med sjunkande elevkullar och en minskande andel sökande
till yrkesförberedande program – varför det förstås är svårt att veta ”vad som
är vad”. Slutsatsen är likväl att i synnerhet yrkesförberedande program fått
mindre grupper. Detta sammanfaller med att fler fristående skolor anordnar
yrkesförberedande program som konkurrerar med kommunens utbildningar.
Även det leder till mindre utbildningsgrupper. I Linköping exempelvis finns
det fyra skolor som anordnar utbildningar inom bygg- och anläggning. Det
gamla och stora kommunala Anders Ljungstedts gymnasium, Praktiska som
funnits på orten sedan 2005, Yrkesgymnasiet som startade 2010 och Hagströmska gymnasiet som startade 2008. Inför hösten 2013 ser slutantagningen för
sökande ut så här:
Linköping
Antagna
Studieväg

Reserver

Lägsta meritvärde/merdelmeritv

Totalt

Val 1

Totalt

Val 1

Bygg och anläggningsprogrammet,
husbyggnad, lärling (BAHUSOL)

1

1

0

0

170/170

Bygg och anläggningsprogrammet,
plåtslageri, lärling (BAPLAOL)

1

1

0

0

152,5/152

Bygg och anläggningsprogrammet,
år 1 (BA)

71

65

0

0

80/173

Bygg och anläggningsprogrammet,
husbyggnad, lärling (BAHUSOL)

9

9

0

0

120/170

Bygg och anläggningsprogrammet,
måleri, lärling (BAMALOL)

7

7

0

0

120/164

4

4

0

0

140/169

Bygg och anläggningsprogrammet,
husbyggnad, läring (BAHUSOL)

4

4

0

0

80/114

Bygg och anläggningsprogrammet,
måleri, lärling (BAMALOL)

4

4

0

0

130/180

101

95

0

0

ANDERS LJUNGSTEDTS GYMN. (LINKÖPING)

PRAKTISKA (LINKÖPING)

HAGSTRÖMSKA GYMNASIET (LINKÖPING)

Bygg och anläggningsprogrammet,
år 1 (BA)
YRKESGYMNASIET (LINKÖPING)

Totalt
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Textrutan ovan illustrerar att de mindre skolorna har stora bekymmer att få ihop
en tillräckligt stor undervisningsgrupp och den visar också att lärlingsutbildningarna är synnerligen utsatta för detta problem. Klassundervisningen på de mindre
skolorna blir antingen ytterst kostsam eller så tvingas man samundervisa med
andra program – vilket förutsätter en samordning av APL-veckor osv.

En dyr utbildning?
Lärlingsutbildningens ekonomi spelar på flera sätt en roll i den minskning
som vi ser vid jämförelser mellan försöksverksamheten och den permanentade
lärlingsutbildningen i Gy 2011. Ur intervjuundersökningen kan man dra ett par
slutsatser om skolors och huvudmäns resonemang kring lärlingsutbildningens
implikationer för lönsamhet och ekonomi. Olika förutsättningar skiljer också
skolornas syn på lärlingsutbildningens ekonomiska förutsättningar. Till exempel
skillnader i elevantal och tillgången till skolförlagd yrkesutbildning påverkar.
I våra intervjuer resonerar representanterna för de två koncernhuvudmännen om kostnader och lönsamhet i lärlingsutbildningen. På Praktiska ser man
sina kostnader i ljuset av att man fått ökade krav på sig att ha tillgång till
verkstäder och utrustning för elever som inte får APL:
Det är som att köra två parallella system… kostnaden på en lärlingsutbildning
hävdar vi är minst lika hög som på en skolförlagd.
Flera av koncernens skolor har nyligen börjat utrustas för att ha eleverna inne
på skolförlagd utbildning som kräver verkstadslokaler. Detta bekräftar koncernrepresentanten:
Vi hade ju skolor så sent som i fjol som egentligen inte hade verkstäder över huvudtaget, men som nu då har byggt upp det och allt, vi hade 52 skolor när vi var som
flest, vi hade inte råd att bygga 52 nya fordonsverkstäder alltså, utan det fick gå
lite pö om pö.
Även Yrkesgymnasiet bygger om och utökar sina skollokaler för att kunna
genomföra vissa delar av karaktärsämnena på skolan.
Ja, men nu har vi ju skaffat praktiklokaler, verkstäder, men vi har ju inte, kanske,
som en kommunal skola den arsenalen med laborativa miljöer, men vi fyller upp
med dom mål som vi märker att man inte kan nå ute.
Koncernföreträdarna menar också att yrkeslärarna i ökad utsträckning bedriver
undervisning ute på företagens lokaler för att gå igenom moment som lärlingarna inte går igenom med handledarna på företagen.
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Det finns också en annan förklaring till att Praktiska och Yrkesgymnasiet byggt
upp lokaler för att genomföra karaktärsämnen på skolan. Under försöksverksamheten förekom att skolorna som inte hade egna verkstadslokaler hänvisade
elever till att vända sig till en annan skola om de av någon anledning inte ville
fortsätta på lärlingsutbildningen eller där eleven inte fungerade på de APLplatser som skolan hade tillgång till. I den nya skollagen har skrivningarna
förtydligats att huvudmannen är skyldig att erbjuda en skolförlagd yrkesutbildning och därmed är tvungna att skaffa ändamålsenliga lokaler för detta.
Om lämplig arbetsplatsförlagd utbildning inte längre kan anordnas, ska eleven
i stället erbjudas att fullfölja sin utbildning genom skolförlagd utbildning på det
aktuella programmet. Om inte heller detta är möjligt, ska erbjudandet avse att
fullfölja utbildningen på ett annat yrkesprogram. (16 kap. 37 § skollagen.)
Även branschorganisationerna har drivit på för att skolor som enbart erbjuder
lärlingsutbildning ändå behöver ändamålsenliga lokaler för att genomföra
delar av yrkesutbildningen på skolan. Det framgår tydligt av intervjuerna med
branschföreträdare och av de krav som ställs för att få vara en branschrekommenderad skola.120
Mycket tyder på att skolor som tidigare erbjudit lärlingsutbildning utan
någon möjlighet att komplettera med skolförlagda lokaler och utrustning är en
typ som håller på att försvinna. Lärare på flera skolor i undersökningen, både
på fristående och på kommunala, delar inställningen att man måste arbeta
med vissa kursmål i skolan. Det kan handla om att arbetsplatser helt saknar
vissa kursmomenten i sin verksamhet eller att skolan måste ordna moment
som förbrukar mycket material. Det kan också vara att elever inte kan komma
ut på APL eller har fått sluta på en arbetsplats.
Yrkesgymnasiets företrädare menar att de till skillnad från Praktiska inte har
någon skolförlagd utbildning och uttrycker sig negativt om att blanda lärlingsutbildning med elever som i huvudsak går skolförlagt. Men de anser de ändå
att lärlingsutbildning ger större kostnader än vad som varit en allmän uppfattning.
Det finns en jättemyt därute att lärlingsutbildningen skulle vara någonting som
gör att vi ska spara pengar. Branscherna har den myten, bland annat, att, ”ja, men
ni spar ju pengar, för ni lägger ut så mycket.” Men alltså, våra ekonomiska resultat
förra året… det är ingen hemlighet, vi gick minus 18–19 (miljoner) på Yrkesgymnasiet.

120. Se t.ex. http://www.byn.se
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I intervjun med representanten för Göteborgsregionens ”Lärande på arbetsplats” – nätverk framkommer ett par olika aspekter av lärlingsutbildningens ekonomiska förutsättningar som kan ha påverkat utbildningsformens
utveckling. Dels tror hon att det funnits en uppfattning bland politiker och
tjänstemän att lärlingsutbildning kunde vara ett relativt billigt alternativ inom
yrkesutbildning. Särskilt när elevkullarna var som störst 2008/09, kunde
vissa kommuner anordna lärlingsutbildning för att öka kapaciteten på yrkesprogrammen inom kommunen. Men fokus i intervjun ligger på osäkerhet
om kvalitetssäkring av APL och lärlingsutbildning, reglerna för statsbidraget
ändrades inför vårterminen 2011.
Och sedan var det också så att när statsbidraget ändrades så att man inte fick
använda dom här pengarna i skolan utan att det skulle gå till företagen då blev det
plötsligt mycket svårare för lärarna att få loss den här tiden för att arbeta kvalitativt, då kunde dom inte göra sitt jobb och då blev dom liksom gisslan i en situation
där dom inte kan garantera kvalitén och då tror jag att man hellre lägger ner.
Många skolor ger bilden av att den arbetstid som krävs av lärarna egentligen
överstiger de resurser man får för lärlingsutbildningen. Ofta framhåller skolpersonalen att kostnaderna inte motsvaras av några besparingar i t.ex. lokaler,
särskilt inte nu när elevantalet minskar.

Motstånd från skolförlagd utbildning
På de kommunala skolor som har lärlingsutbildning som ett komplement
tillkommer ett annat motstånd – från skolledare och yrkeslärare som bedriver
skolförlagd utbildning. Det finns i de flesta kommunala skolor vi besökt som
har eller har haft lärlingar. I samtliga fall är det mycket erfarna och engagerade
yrkeslärare som drivit och kämpat för lärlingsutbildningen – många gånger
med 20–25 års yrkeslärarerfarenhet bakom sig. Gemensamt är att de nästan
beskriver det som ett ideellt arbete, att de lägger ner extra tid på lärlingsutbildningen som de inte får tid eller pengar för av arbetsgivaren. De erfarna
vårdlärarna på en kommunal skola som kämpat för lärlingsutbildning i flera år
höll till och med upp med att ta in lärlingar första året med Gy 2011 då att de
tyckte att man skulle arbeta igenom de nya kursplanerna och anpassa yrkesmålen till APL på ett ordentligt vis. Nu har de återigen tagit in en ny grupp.
Men de beskriver att de har svårt att få gehör för sin utbildningsform – de
känner inte stöd från vare sig skolledning eller att huvudmannen vill satsa på
lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningen är en marginaliserad företeelse som
man får slita för – och de ser inte så ljust på framtiden. De menar att lärlingsutbildningen ses som något besvärligt, det är svårt att samordna den långa
APL-tiden med andra program, det är en ”besvärlig liten klass” som är svår att
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schemalägga. Man har en känsla av att ledningen tycker att det är bättre om
allt vore likadant.
På en kommunal skola som slutat med lärlingsutbildning beskriver man att
den politiska ledningen gett signalerna om att i stället satsa mer på de studieförberedande programmen för att ge skolan bättre rykte. På en annan kommunal skola som slutat med lärlingsutbildning var det tvärtom. Där beskriver
rektorn det som att lärlingsutbildningen kändes påtvingad av den politiska
ledningen men på skolan tyckte man inte att utbildningen fungerade. Rektorn
ansåg heller inte att skolans del av statsbidraget kunde motivera den administration och kostnad som deras lärlingsutbildning hade medfört under försöket.
Det var som en befrielse när Praktiska etablerade sig i kommunen – då minskade kravet på att den kommunala skolan skulle ha lärlingar.
På många skolor där verksamheten är skolförlagd finns det betydande hinder för att etablera en lärlingsutbildning. Sekreteraren för Göteborgsregionens
”Lärande på arbetsplats”-nätverk menar att etablering av lärlingsutbildning kan
väcka motsättningar vilket leder till att de som utvecklar lärlingsutbildningen
måste aktivt försvara arbetssättet.
Både för de små skolorna som byggts enbart på lärlingskoncept och för
större skolor med skolförlagd utbildning finns alltså flera aspekter av lönsamhet och startkostnader som begränsar lärlingsutbildningens utveckling.
Efterfrågan på lärlingsutbildningar är nu låg från elever vilket bidrar till att
elevgrupperna är små. Problem med att få en ekonomisk stabilitet eller lönsamhet är av naturliga skäl ofta kopplade till detta.

Genomföra yrkesämnen på arbetsplatsen
Ett vanligt argument för att sikta lägre gällande omfattningen av APL är att de
kursmål som anses mer teoretiskt orienterade inte kan uppnås på arbetsplatserna.
Detta tas upp i intervjuerna även av lärare med lång erfarenhet av lärlingsutbildning. Ofta är det också knutet till av arbetsplatserna efterfrågade förkunskaper
som i sin tur behövs för att lyckas med andra kursmål på APL. Kravet på 50
procent av tiden upplevs i dessa fall som ett hinder för elevers möjlighet att nå
målen. När det gäller anpassning till olika förutsättningar som gäller för olika
program, branscher, olika typer av arbetsplatser och liknande anpassningar finns
det ett antal olika diskussioner som förs i intervjuerna på skolor.
Bland utbildningsanordnarna och branschföreträdare finns åsikter om att
vissa program är för teoretiska för att målen ska gå att uppfylla på ett godtagbart sätt på arbetsplatser. Det kan då röra sig om att programinnehållet och
verksamheten i branschens företag inte lämpat sig för lärlingsutbildning, som
vi beskrev i avsnittet om el- och energiprogrammet och elbranschen.
En uppfattning som tas upp av två kommunala skolor med vård- och
omsorgsprogram är att studieresultaten skulle påverkas positivt av ökad chans
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till teoretisk undervisning. På en av skolorna menar lärarna att samtliga lärlingselever deltar i extraundervisning för att överhuvudtaget klara yrkesteorin.
På den andra skolan menar man att eleverna troligtvis skulle få bättre studieresultat i yrkesämnena på både vård- och handelsutbildningarna med mer
yrkesteori inne på skolan.
Det finns också exempel på lärare som i grunden är positiva till lärlingsutbildning men ändå ifrågasätter likställandet av lärlingsutbildningen och skolförlagd
utbildning. En lärare som arbetar med lärlingar på handels- och administrationsprogrammet menar att användandet av samma kursplaner för lärlingsutbildning
och skolförlagd utbildning leder till problem eftersom en arbetsplats ofta inte har
förutsättningarna för att eleven ska täcka in alla kursmålen:
Jag känner en konflikt där, helt enkelt. Dom kan inte uppfylla alla, så kan man
laborera med att dom får vara göra olika moment på olika företag och flytta runt
och så vidare men det funkar inte med eleverna och det är administrativt alldeles
för tungrott.
Även lärare i andra ämnen, på andra skolor, menar att det inte fungerar bra att
flytta runt elever på olika platser för att täcka upp sådant som saknas. Å andra
sidan finns också lärare som anser att kursmålen i Gy 2011 fungerar bra och
att det i många fall går att anpassa elevernas skolgång så att de kan byta och få
gå på flera arbetsplatser, eller olika enheter inom samma arbetsplats. Intervjuerna ger dock ett flertal exempel på kursmål som är så sällsynta bland branschens arbetsgivare att de måste skolförläggas.
På flera av de skolor vi besökt har lärlingsutbildningen eller utökad APL
lagts till en befintlig struktur där skolan i huvudsak erbjuder skolförlagd
utbildning. I dessa skolor finns också exempel på flexibla lösningar som
befinner sig mellan lärlingsutbildning och skolförlagd utbildning. Men man
understryker också att mellanvarianter är mycket resurskrävande och svåra att
organisera.

Organisationsproblem i gymnasiegemensamma ämnen
Intervjuerna visar på olika utmaningar med gymnasiegemensamma ämnen
som skolor, lärare och elever står inför på lärlingsutbildningen. Skillnaden mellan försöksverksamheten och Gy 2011 tas också upp. Andra diskussioner gäller
gymnasiegemensamma ämnen och högskolebehörighet för lärlingselever.
Vi har tagit upp att lärlingar inte får samma gemenskap med jämnåriga på
skolan och hur detta kan ha minskat intresset för lärlingsutbildning. Det finns
också andra sidor av lärlingselevers studiegemenskap som tas upp i intervjuerna. Ett inslag i lärlingsutbildning som skiljer sig åt mellan skolor är vilken
sorts elevgrupp lärlingarna ingår i när de läser gymnasiegemensamma ämnen
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och ämnen som de läser för högskolebehörighet. Detta är av naturliga skäl en
diskussion som vi har stött på främst på skolor som har en större skolförlagd
yrkesutbildning som huvudsaklig verksamhet.
Lärare på en kommunal skola berättar att det är svårt att resursmässigt
motivera att ha en sammanhållen lärlingsklass på skolan när det blir få elever.
Deras studier på skolan fick i stället anpassas till den ordinarie programorganisationen.
… men när dom blev såpass få, så var det svårt att hålla en sådan grupp i så
många ämnen, fyra, fem, sex elever i en grupp och då gick vi över till, samtidigt
också som det fanns en efterfrågan att programmen ville ta hand om det här själva
också.
På denna skola och flera andra skolor med liknande förutsättningar talar man
positivt om att arbeta med lärlingselever i en sammanhållen klass. Arbetet med
lärlingselever innebär många speciallösningar och att detta blir än vanligare när
elevantalet sjunker och det inte går att ha en sammanhållen lärlingsgrupp.
Utöver svårigheterna att arbeta med lärlingar som grupp jämte skolornas
övriga organisation finns det också en diskussion om hur högskolebehörigheten, och den varierande efterfrågan på denna påverkar lärlingsutbildningens
förutsättningar. Rektorer och lärare på flera skolor lyfter upp skillnaderna
mellan försöksverksamheten och Gy 2011. Dels ingick alla behörighetsgivande
kurser som obligatoriska, vilket skapade problemet med att ordna läsmöjlighet
för enstaka elever. De extra lektionerna har behövt passa ihop både med elevers
lärlingsplatser och samtidigt med schemat för ämnesklassen på skolan.
I problembildens natur ligger också att efterfrågan på högskolebehörighet
skiljer sig mellan olika program. Flera skolor framhåller problem för skolor att
organisera och för elever att genomföra kurserna som ger högskolebehörighet,
och andra säger att problemet är litet. Detta är en väntad bild sett till de skillnaderna i elevernas planer på högskolebehörighet mellan olika program som
Skolverkets tidigare har visat på i samband med försöksverksamheten.121 Såsom
citatet nedan belyser har vissa yrkesprogram i högre utsträckning än andra
koppling till senare karriärvägar som kräver högskoleutbildning.
Det är ju stor skillnad om jag tittar på barn- och fritid, vi pratar ju ganska mycket
och dom vill ju bli högskolebehöriga, dom vill söka till förskolelärare och då har vi
ju högskolepaketet och då måste man ju anpassa den utbildningen efter det. Sedan
har vi då restaurangutbildningen... där har vi inte alls lika stor efterfrågan på
högskolepaketet.

121. Skolverket 2012 s. 57.
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Det finns alltså anledning att tro att svårigheter kopplade till högskolebehörigheten påverkar programmen olika. Nästa avsnitt beskriver hur skolpersonal
uppfattar lärlingselevernas möjligheter att läsa in kurser för den grundläggande
högskolebehörigheten.

Problem med att genomföra kurser för högskolebehörigheten
Tidigare beskrevs hur högskolebehörighet kan påverka elevers val av lärlingsutbildning. Detta trots rätten till att läsa kurserna för grundläggande behörighet.122 Här beskrivs de problem som tas upp i intervjustudien. Det rör sig om
skolornas möjlighet att erbjuda högskolebehörigheten och elevers möjlighet
att läsa kurserna i kombination med den stora mängden arbetsplatsförlagd
utbildning. I Skolverkets enkät till lärlingarna i försöksverksamheten framgår
att nästan hälften av de elever som svarat menar att de inte fått läsa de kurser
de önskat – men det framgår inte vilka kurser det handlar om.123 Eleverna gavs
dock möjlighet att kommentera frågan och då framgår att det bland annat
handlar om kurser för högskolebehörighet och att det exempelvis varit svårt
att få ihop schemat då de varit på arbetsplatsen. Det ställdes även en fråga om
”det är för mycket kärnämneskurser”. Ungefär var fjärde elev tyckte det men
det varierade kraftigt mellan olika program. Problemet är störst på program
där många elever efterfrågar högskolebehörighet. Exempel på detta är vårdoch omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet. I intervjuer med
personal på barn- och fritid och vård- och omsorg tydliggörs problemen med
att läsa kurser för att uppnå olika högskolebehörigheten. Dels upplever lärarna
grundproblemet att elever drar sig för att söka lärlingsutbildning. Man upplever dock också att det faktiskt är svårare att klara kurserna i kombination med
hög andel APL.
Flera lärare nämner att det kan vara extra besvärligt för lärlingarna:
… du är ute och jobbar två till tre dagar i veckan. Och det är klart i den ålder,

16, 17, 18, så är man ju inte van vid det. Klart man får en annan fysisk trötthet.
Och så helt plötsligt komma in och sätta sig och koncentrera sig och så får man
rester, och det är klart att det kan upplevas jobbigt av många elever att... om man
jobbar till klockan fyra och är hemma vid fem, halv sex så där, va… och sätta sig
och plugga och ta tag i studierna. Det tror jag är en stor skillnad.

122. Antingen genom det individuella valet eller genom utökat program. 7 och 22 §§ gymnasieförordningen.
123. Skolverket 2012 kap. s. 51f.
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Flera anledningar har nämnts – som alla hänger ihop. Även om lärlingarna
i princip inte behöver lägga fler timmar på yrkesämnen än de som går motsvarande skolförlagd utbildning vittnar flera lärare om att lärlingarna i
praktiken har färre timmar i skolan för de skolförlagda kurserna. Det medför
också att det blir svårare att ge extra stödundervisning eftersom lärlingarna är
borta så mycket. Ett tredje skäl är att det rent schemateknisk blir svårare att
lägga in de behörighetsgivande kurserna. Ett fjärde skäl är att lärlingarna kan
ha åttatimmarsdagar då de följer arbetsplatsens tider, det blir långa dagar och
tidiga morgnar som gör att många elever blir trötta när de ska vara på skolan och läsa teorikurserna. Att då lägga till extra kurser kan bli för tungt för
många.
På en skola berättade man att de lagt den behörighetsgivande matematikkursen sent på måndag eftermiddag – efter att eleverna redan varit ute på
arbetsplats under dagen – och det var det inte många som orkade. Ett annat
skäl är att lärarna på skolor där skolförlagd utbildning dominerar kan hamna
utanför det vanliga arbetslaget – där karaktärsämnes- och lärare i gymnasiegemensamma ämnen ingår. Det blir inte lika naturligt att samarbeta med
”kärnämneslärarna”. På skolor med enbart lärlingsutbildning kan det också
bli svårare med samarbetet med lärarna som ansvarar för behörighetskurserna
eftersom det sker så lite klassundervisning i karaktärsämnena.
Frågan är förstås om ungdomarna som ska välja utbildning verkligen uppfattar dessa svårigheter. Det är svårt att säga, men vissa lärare tror att ungdomarna får sådana signaler.
Vårdlärarna på en skola där skolförlagd utbildning dominerar och där
eleverna normalt sett läser in de behörighetsgivande kurserna är bekymrade för
den här frågan och beskriver svårigheterna att få till ett samarbete med karaktärsämneslärarna. På denna skola har man direktsök till lärlingsutbildningen
men eleverna erbjuds också att bli lärlingar efter att man börjat programmet
– men då är det här med högskolebehörigheten ett hinder:
Dom har egentligen inte svårare att läsa till det, men det är... det är nog en allmän
uppfattning att det är så att när man är lärling, då är det väldigt yrkesinriktat.
Då är det inte högskoleinriktat. Alltså det ligger i folks... uppfattning om det här.
Och sedan är det ju inte riktigt sant, utan det går ju alltså utmärkt att läsa så man
blir behörig.
En rektor på Praktiska beskriver samma sak:
Och en annan sak är ju att från regeringshåll har det inte gått ut ordentligt att
man faktiskt kan bli högskolebehörig och även få särskild behörighet som vi ger här
på skolan. Så det är uppifrån och ned. Det har inte gått ut. Och det är klart att
föräldrarna blir oroliga då. Det är många som ringer hit, ja men kan man... men
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då blir man väl inte högskolebehörig? Och så där. Jodå, det blir man. Och då blir
dom lugna igen.
Denna allmäna uppfattning om svårigheterna tas upp i många intervjuer.
Ofta beskylls grundskolans studie- och yrkesvägledarna och pressen – att det
går ut felaktig information om högskolebehörigheten.
Flera skolor påpekar att det är tungt att läsa till grundläggande högskolebehörighet för elever som utbildar sig som lärlingar. De menar att det är svårare
än på motsvarande skolförlagd utbildning. Det beror på att långa dagar på
arbetsplatser helt enkelt tar ut sin rätt. Exemplet nedan kommer från rektorn
på en fristående skola i Stockholmsområdet.
…dom 300 extrapoängen dom ligger i år två och år tre, då är eleverna just nu,
dom är ute på lärlingsplats tre hela veckor. Dom är helt slut, dom jobbar som
vuxna, och ska delta i produktionen och är ofta väldigt duktiga. Sen har dom en
teorivecka, och under den teoriveckan så ska dom dels läsa dom vanliga teoretiska
ämnena och så 300 poäng till under två års tid, det orkar inte våra elever.
Då betyder det att – nej då är det lättare att gå ett teoretiskt program och få vara
ungdom igen.
När det gäller högskolebehörigheten återkommer alltså saker som generellt
påverkar lärlingselevers förutsättningar i gymnasiegemensamma ämnen, det rör
sig om att lärlingselever har tuffare tidsramar för sina studier, behöver planera
dem bättre och måste hantera trötthet efter långa arbetsdagar.

Hälften av utbildningen på arbetsplats
I kommande avsnitt riktar vi uppmärksamheten mot hur de intervjuade personerna ser på lärlingsutbildningens omfattning av APL och lärlingsutbildningens relationen till skolförlagd utbildning. Det är tydligt att lärlingsutbildningens elevantal har påverkats av de ändrade skrivningarna om undervisningstid
i regleringen av lärlingsutbildning. Många skolor har under försöksverksamheten inte haft den omfattning på det arbetsplatsförlagda lärandet i undervisningstid som nu krävs av dem.
Skolverkets enkätstudie med lärlingar från försöksverksamheten innehöll en
fråga till eleverna i årskurs 2 och 3 som löd: ”Hur stor del av utbildningstiden
har du varit på en arbetsplats?” med svarsalternativen ”Betydligt mindre än
hälften”, ”Ungefär halva tiden” och ”Betydligt mer än hälften”.124 Av de svarande var det ungefär hälften som menade att de varit ute ungefär hälften av
tiden, ungefär 40 procent menade att de varit ute betydligt mer än hälften och
124. Skolverket 2012 s. 46.

Utvecklingen av lärlingsutbildningen

103

ungefär 10 procent betydligt mindre än hälften. Visar detta att lärlingsutbildningen fungerat när det gäller huruvida huvudmännen uppfyllt kraven på att
eleverna ska genomföra yrkesutbildningen på en arbetsplats? Och har det skett
några förändringar när det gäller att klara omfattningen av tiden på arbetsplats
i Gy 2011? De frågorna behandlas i detta avsnitt.
Det var bara hälften av eleverna som svarade på enkäten. Huvudorsaken till
bortfallet var att ett stort antal skolor inte delade ut och samlade in enkäterna
– men det var också en hel del enskilda elever som inte svarade. Det finns
förstås risk för att de elever som inte svarat i högre grad har haft problem med
sin APL – antingen för att den inte fungerat för en elev eller att skolor som
inte medverkat haft problem med sin APL. Ett annat problem är att frågan är
ett uttryck för elevernas subjektiva uppfattning – den är inte ett säkert svar på
om eleverna verkligen varit på arbetsplats halva sin utbildning.
Enkätsvaren visar stora skillnader mellan program, ungefär en fjärdedel av
eleverna på elprogrammet svarade att de varit ute på arbetsplats ”betydligt
mindre än hälften” medan bara ett par procent av eleverna på handel- och
administrationsprogrammet svarade samma sak. En av fem elever på fristående
skolor svarade att de varit ute ”betydligt mindre än hälften” på arbetsplats
jämfört med mindre än en av tjugo elever på kommunala skolor.
I kapitel 1 beskrevs hur andelen elever som gick ett yrkesprogram som
lärlingar drastiskt hade minskat i samband med Gy 2011 hos de båda stora
enskilda utbildningskoncerner som dominerar lärlingsutbildningen, Praktiska
och Yrkesgymnasiet.
Under försöksverksamheten sökte dessa huvudmän statsbidrag för lärlingsutbildning för nästan alla sina elever, redan från höstterminen i årskurs 1.
Detta ändrades totalt med Gy 2011. För den första kullen lärlingar som
startade höstterminen 2011 sökte huvudmännen statsbidrag för 15 procent av
eleverna på Praktiska respektive 23 procent på Yrkesgymnasiet. Detta är även
en väsentlig skillnad mellan de två koncernerna men skillnaderna blev ännu
större om man tittar på denna årskull 2012 i årskurs 2. Då sökte Praktiska
statsbidrag för 42 procent av sina elever medan Yrkesgymnasiet sökte statsbidrag för 84 procent av sina elever. Vad beror dessa kraftiga förändringar på i
samband med Gy 2011, varför är det sådana skillnader mellan årskurs 1 och 2
och varför är det så stora skillnader mellan koncernerna?

Utbildningskontraktet
I försöksverksamheten fanns ett krav på att det skulle finnas ett utbildningskontrakt för varje elev. Formuleringarna om vad kontraktet ska innehålla
förblev i princip identiska i Gy 2011. Utbildningskontraktet ska ange
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1. vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar,
2. hur kostnaderna för de skador som eleven kan orsaka under den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen ska fördelas mellan skolhuvudmannen och den
juridiska eller fysiska person som avses i första stycket,
3. avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upphöra innan avtalstiden
löpt ut, och
4. vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på arbetsplatsen som ska
vara kontaktpersoner för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
(15 kap. 11 a § skollagen)125
Kontraktet ska vara underskrivet av huvudmannen, arbetsgivaren för arbetsplatsen, eleven och vårdnadshavare om eleven inte fyllt 18 år.
Skolinspektionen har i sin tillsyn och kvalitetsgranskning genomgående
kritiserat brister i utbildningskontraktet och kritiken gäller ofta den första
punkten som är mest avgörande för utbildningen kvalitet. Trots att kravet på
ett utbildningskontrakt funnits sedan lärlingsförsöket startade 2008 konstaterar Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning 2013 att kontraktet fortfarande
är något som har låg prioritet bland nästan samtliga skolor och huvudmän. Av
de 35 skolorna som besöktes var det bara fem som hade kontrakt som innehöll
uppgifter om ”vilka delar av utbildningen som ska genomföras på arbetsplatsen och omfattningen av dess delar”.126
En förändring i Gy 2011 var att Skolverket ställde krav på att ”i huvudmannens ansökan om statsbidrag ska det framgå att utbildningskontrakt för de elever
som ansökan avser har tecknats.” 127 Själva utbildningskontrakten skickas inte
med ansökan utan huvudmannen ska intyga att det finns. Ett sådant krav
fanns inte i försöksverksamheten. Flera huvudmän och skolor, varav båda de
två stora koncernerna, menar i intervjuer att de inte hinner bli klara med kontraktet på så kort tid. Det finns synpunkter på att kravet på ett utbildningskontrakt för att få statsbidrag skapar en stress kring att eleven för snabbt ska
komma ut på en arbetsplats och att matchningen mellan elev och arbetsgivare
inte hinns med. Eller så väntar huvudmannen med att söka statsbidrag tills
processen är klar. Så här uttrycker sig en företrädare för Praktiskakoncernen:

125. Regeringen gav Skolverket möjligheten att förtydliga utbildningskontraktets utformning
och vilka frågor som ska regleras i kontraktet. (4 kap. 3 § gymnasieförordningen). Men
Skolverket har dock inte utnyttjat denna möjlighet utan menar att den webbaserade stödmaterial för arbetsplatsförlagt lärande som håller på att tas fram fyller denna uppgift.
126. Skolinspektionen 2013 s. 24.
127. Förordningen (2011:947) om statsbidrag för gymnasial lärlingsutbildning 4 §.
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Största problemet är matchningen som vi har mellan företag och elev. Alltså, ska
du ha en elev som ska vara en tid på ett företag så är det viktigt att företaget och
eleven klickar eller det matchar, dels ska ju företaget matcha elevens utbildning,
det ska kännas… han ska gå dit varje dag, han ska vilja vara där åtta timmar om
dagen. Alltså, den här matchningen måste man göra, den är våra lärare duktiga
på, riktigt duktiga. Men det tar ju lite tid, det är ju inte så att jag sitter hemma på
kammaren i augusti och skriver ett utbildningskontrakt med ett företag, så tar jag
en elev här bara, som jag inte alls har sett, och sedan parar ihop dom två. Alltså,
gör man det så ser ju vi att det blir fler avhopp från lärlingsutbildningarna, det
blir fler byten mellan företag. Alltså, elever och företag byter fram och tillbaka och
det är inte bra, varken för företaget eller eleven att man håller på och hattar innan
man hittar rätt.
Koncernföreträdarna för Yrkesgymnasiet medger att man inte klarar att ta fram
kompletta utbildningskontrakt redan första terminen. Ett huvudproblem är att
det är svårt att planera så långt i förväg och att verksamheten ute på företagen
förändras.
Sedan kom ju nya lagen, då lade vi in alla målen som man når på tre år. Och så
har vi lagt in en flik som heter Ute och en flik som heter Inne i varje kurs, ett, två,
tre, vilka årskurser man läser det. Och så har vi lagt in en ungefärlig tidsuppfattning från centralt håll, att den här kursen läser man 23 timmar ute, 170 timmar
inne, eller vad det nu kan vara för siffror och omvänt givetvis, va. Det där är ju
helt beroende på vilket företag eleven hamnar hos. Det kan ju finnas företag som
inte ens kan göra någon timme på det målet. Då måste vi ta in den [kursen på
skolan] eller byta företag.
Flera intervjuade från både fristående och kommunala skolor uttrycker också
stora svårigheter med att få in underskrivna utbildningskontrakt från eleverna
och föräldrarna. Så här beskriver en rektor på Yrkesgymnasiet de administrativa
problemen:
För att ofta fungerar det så att man… ja, den som är APL-ansvarig ringer ett företag och bokar ett möte. Så åker man dit med eleven, man går igenom allting vad
som gäller. Så måste man ta tillbaka kontraktet till skolan och ofta vill företagen
inte skriva på på en gång utan dom vill ha det i två dagar och läsa igenom det
ordentligt. Och så vill dom boka en ny träff och sedan så ska dom skriva på. Och
sedan så får man tillbaka kontraktet och ska man få iväg kontraktet till föräldrarna som ska skriva på. Ofta skickar man det med eleven och då kan det vara
så att man får… ibland så har dom ju tappat bort det och så får man göra om
allting. Alltså det… det är en enorm administrationstid. Det kan ju gå en, i värsta
fall kan det ju gå två, tre arbetsdagar bara på själva kontraktet. Och då har man
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inte räknat den tiden som det tar att få tag på företagen. Och den tiden är ju…
det är inte roligt liksom.
Problemen med utbildningskontrakt är en av förklaringarna till att huvudmännen söker statsbidrag för så pass få elever i årskurs 1. Men den generella
nedgången har också andra förklaringar.

Omfattningen av det arbetsplatsförlagda lärandet
En annan förändring handlar om beräkningen av den tid eleverna ska vara på
arbetsplatsförlagt lärande. I försöksverksamheten angavs i förordningen att
”den del av den gymnasiala lärlingsutbildningen som är arbetsplatsförlagd ska
omfatta minst 1 250 gymnasiepoäng.”128 Det sammanlagda antalet poäng för
ett yrkesförberedande program var och är fortfarande 2 500 poäng. I Gy 2011
ändrades formuleringen som definierar en lärlingsutbildning till: ”En elev som
går på gymnasial lärlingsutbildning ska i stället genomföra mer än hälften av sin
utbildning som arbetsplatsförlagt lärande.” (4 kap. 12 § gymnasieförordningen).
Man skulle kunna tycka att detta uttrycker samma sak – men så är inte riktigt
fallet. Varje kurs med ett visst poängtal måste inte ha lika många undervisningstimmar. Att minst 1 250 poäng ska vara arbetsplatsförlagda har inte betytt att
man måste lägga hälften av utbildningstiden på en arbetsplats. Man har exempelvis kunna lägga betydligt fler undervisningstimmar för att klara en kärnämneskurs på 100 poäng jämfört med en karaktärsämneskurs på 100 poäng.
När huvudmännen ska beräkna utbildningstiden för det arbetsplatsförlagda
lärandet ska man utgå från en bestämmelse i gymnasieförordningen som har
funnit sedan långt före Gy 2011129: ”Varje vecka som genomförs på en arbetsplats ska för en elev i gymnasieskolan anses motsvara 23 timmars garanterad
undervisningstid.” (4 kap. 12 § gymnasieförordningen). Dessutom ska den
arbetstid som gäller för arbetsplatsen tillämpas om inte rektorn beslutar annat
(3 kap. 3 § gymnasieförordningen). Om en elev är ute på en arbetsplats en
vanlig 40-timmarsvecka får man ändå bara räkna det som 23 undervisningstimmar i utbildningen. Bakgrunden är följande.
Den garanterade undervisningstiden för elever som går yrkesprogram är
minst 2 430 timmar om 60 minuter (Skollagen 16 kap. 18 §). Varje år ska
minst vara 178 skoldagar, vilket gör att en elev minst ska ha gått 534 skoldagar
under sina tre år på gymnasiet. Det motsvarar 107 hela skolveckor, exklusive
lovdagar. Det innebär att en lärling ska vara minst 53 och en halv vecka på
en arbetsplats för att för att nå bestämmelsen att hälften av utbildningen ska
genomföras som arbetsplatsförlagt lärande. Delar man antalet garanterade
128. Förordning (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning 9 §.
129. Före Gy 2011 var formuleringen dock ”24 timmar garanterad undervisningstid”.
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undervisningstimmar med minsta antalet garanterade dagar innehåller en
genomsnittlig skolvecka ungefär 23 undervisningstimmar. Lagstiftaren har
jämställt en vecka på APL med en vecka i skolan.
Ett hypotetiskt exempel med tidsberäkning kan illustrera de stora skillnaderna mellan olika möjliga tolkningar. Om många skolor i försöksverksamheten i stället tillämpade ordningen att en vecka heltid på APL motsvarar
40 undervisningstimmar uppnådde de ”hälften av undervisningstiden” på
152 dagar på en arbetsplats. Det motsvarar drygt 30 hela veckors APL. Skillnaden mellan att räkna 40-timmarsvecka eller 23-timmarsvecka är alltså hela 23
veckors APL.
Mycket tyder på att tolkningen och tillämpningen av beräkningen av hur
mycket arbetsplatsförlagt lärande en lärlings ska ha är en del av förklaringen
till att lärlingsutbildningen har minskat mellan försöksverksamheten och Gy
2011. Skolverket har inte bemyndigats i förordningarna att precisera bestämmelserna så det är upp till varje huvudman att tolka dem. Skolinspektionen
har inte genom sin tillsyn tolkat bestämmelserna om omfattningen av APL
inom lärlingsutbildningen genom tillsynsbeslut men i andra dokument finns
beskrivet hur myndigheterna tolkar bestämmelserna. När försöksverksamheten
infördes gjorde Skolverket en tolkning av omfattningen av APL som ”minst
1 250 poäng”. I olika presentationer på webbplatsen och konferenser gjorde
Skolverket bedömningen att minst 50 veckor skulle vara arbetsplatsförlagd
utbildning (se inledningen).130 Likaså gjorde Lärlingskommittén samma tolkning, så här skriver man i sitt betänkande om försöksverksamheten:
Jämfört med 15 veckor på arbetsplats i de nationella programmen omfattar således
den arbetsplatsförlagda tiden inom lärlingsförsöket en väsentligt större andel av den
totala utbildningstiden, minst 50 veckor.131
Uppgiften om ”minst 50 veckor” följer sedan med när myndigheterna tolkar
bestämmelserna i Gy 2011. Det tyder på att förändringen mellan försöksverksamheten och Gy 2011 när det gäller omfattningen mer handlade om
en formuleringsändring – man menade inte att huvudmännen skulle göra en
annan tolkning än tidigare. En annan indikation på att regeringen och myndigheterna inte avsett att det skulle ske någon förändring i verkligheten är att
regeringen i budgetpropositionen 2009 tolkar ”hälften av poängen” som liktydigt med ”hälften av tiden”: ”Enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning ska minst hälften av tiden på en
lärlingsutbildning vara arbetsplatsförlagd.”132
130. Se även Skolverket 2012 s. 17 där det står ”cirka 50 veckor”.
131. SOU 2011:72 s. 109.
132. Prop 2008/9:1
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Flertalet intervjuade menar dock att det i praktiken sker en förändring vad gäller kraven på omfattningen av APL i och med Gy 2011. Det gäller i synnerhet
Praktiska-koncernen. När det gäller minskningen av lärlingarna på Praktiska
så skriver koncernen på sin webbplats att det är regelförändringarna som är
huvudförklaringen till att så många av eleverna på deras skolor inte längre
uppfyller kraven för att vara lärlingar:
I samband med övergången från försöksverksamhet till den permanentade lärlingsutbildningen i GY 11 ändrades dessutom regelverket ytterligare kring hur elever tillgodoräknas lärande på arbetsplatsen. Från att räkna hälften av poängen till övergick
man till att räkna hälften av tiden; samtidigt som 8 timmar på praktikplatsen bara
bedöms innehålla 4,6 timmars lärande. Det gör att det är mycket svårt att komma
upp i mer än 50 procents praktik, framför allt inom vissa program som kräver en
större del teori och därmed mer skolundervisning. Detta ser vi som ett allvarligt misstag som ytterligare bidrar till att många elever känner sig tvungna att välja skolförlagd utbildning i stället för gymnasial lärlingsutbildning.133
Citatet antyder alltså att Praktiska under försöksverksamheten inte tillämpade
bestämmelsen om att en APL-vecka räknas som 23 timmar undervisning.
I en intervju beskriver en företrädare för Praktiskakoncernen hur man tolkade
bestämmelserna under försöksverksamheten:
Den enkla förklaring är ju att, är ju tycker jag då att i försöket så var det mer
flexibelt då 50 procent räknades i poäng, ganska tydligt 1 250 poäng. Poäng och
tid är inte samma sak även om vi betygssätter elevernas kunskapsnivå, inte antal
klocktimmar man är i skolan. Det gjorde ju att en elev som var ute åtta timmar
om dagen hos oss på ett företag kunde ju faktiskt ta in motsvarande kunskap.
Den lär sig ju någonting varje timme förhoppningsvis, om än kanske inte ett poäng
i timmen, men dom lär sig någonting. Och det dom lärde sig dom här åtta timmarna motsvarade ju väl dom kraven vi hade på kursplanerna.
Koncernföreträdaren fortsätter med att beskriva hur man nu tolkar bestämmelserna i Gy 2011 och drar slutsatsen att lika mycket tid på arbetsplats
som tidigare inte räcker för att nå de nya bestämmelserna krav på ”hälften av
undervisningstiden”. Enligt koncernens beräkningar går en lärling betydligt
fler timmar under de tre åren än en ”normal” elev på ett yrkesprogram, cirka
3 200 timmar jämfört med cirka 2 500 timmar. Det beror på att lärlingen gör
full arbetstid på arbetsplatsen men bara får räkna 23 timmar per vecka. De
700 timmarna som skiljer räknas inte i Gy 2011 medan koncernen gjorde det
under försöksverksamheten. Både företrädare för Praktiska och Yrkesgymnasiet
133. http://praktiska.se/vi-t-nker-forts-tta-utveckla-l-rlingsutbildningen
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kritiserar att den faktiska tid som eleverna är på arbetsplatsen inte räknas i
Gy 2011. Så här uttrycker sig en koncernföreträdare för Yrkesgymnasiet:
En arbetsvecka är 23 timmar, och då blir det väl 4,8 per dag om du slår ut det.
Vi säger fem timmar per arbetsdag. Så räknar vi just nu. Men samtidigt kan man
ju tycka att är dom där åtta timmar, ja, men dom lär sig ju någonting hela tiden.
Även när du äter mat så lär du dig någonting om arbetsplatsen. Du kanske inte
kan pricka av ett mål, men det kanske du gör ett socialt mål.
Koncernföreträdaren för Praktiska menar att det fanns en gråzon i försöksverksamheten – de elever som låg på någonstans mellan 35 och 40 procent
av utbildningstiden på arbetsplats räknade Praktiska som lärlingar. Och som
visats i statistiken fick man ju också statsbidrag för nästan alla sina elever i
försöksverksamheten.
I dag ser vi att samma elev som kanske nådde 50 procent i försöket kanske ligger på
35–40 procent i dag och då är du inte lärling med det sättet att räkna tid som du
är i dag.
(…)
vi har ju liksom inte det här: 15 veckor eller 50 procent, utan vi har hela spannet däremellan. Så våra elever kan ju göra 45 procent av tiden eller 40 eller 25
procent eller vad det nu är ner till 15 veckor, så vi har hela det spannet. Och dom
flesta tror jag ligger mellan 25 och 40–45 procent. Där ligger nog våra flesta elever
och dom som innan låg på 25 procent – det var dom som inte kunde vara lärling
i försöket heller. Men dom som låg på 45, 40 procent i dag, dom tror jag att vi
kunde hålla som lärling.
Hur de här uträkningarna görs av hur man ska räkna omfattningen av APL är
också något som kan vara något abstrakt och svårbegripligt för rektorer och
lärare i verksamheten. Man försöker följa det som är bestämt uppifrån, t.ex.
hur koncernledningen sagt att man ska räkna, men man förstår inte riktigt
hur det är beräknat och har svårt att förstå och acceptera principerna bakom
uträkningarna. Så här uttrycker sig till exempel en av de mest erfarna rektorerna inom Praktiska:
Men jag tycker ju att det verkar ganska fånigt att man bara får räkna 4,6 [timmar
för en dag på arbetsplats] och hur man har kommit fram till det, det har jag ingen
aning om. Tidigare var det 5,5 och det tyckte jag var lite det. Eleven är ju ute från
klockan sju på morgonen till fyra på eftermiddagen.
Skillnad i tolkning av bestämmelserna om tiden kan också vara en förklaring
till den olikartade utvecklingen av lärlingsutbildningen vad gäller Praktiska
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och Yrkesgymnasiet – där Praktiska minskar sin lärlingsutbildning och Yrkesgymnasiet expanderar. Praktiskas representant menar att bestämmelserna om
undervisningstiden är den huvudsakliga orsaken till att lärlingsutbildningen
minskat på deras skolor. Yrkesgymnasiet har ju tvärtom expanderat antalet
lärlingar under Gy 2011 – även om koncernen haft bekymmer med att ansöka
om statsbidrag redan från årskurs 1. Koncernföreträdarna för Yrkesgymnasiet
menar att de inte påverkats av förändringen till ”hälften av utbildningstiden”
i Gy 2011. Men Yrkesgymnasiet har också haft sin huvudsakliga expansion i
samband med Gy 2011, medan Praktiska expanderade under försöksverksamheten. Det är också en markant skillnad mellan vad företrädarna för Praktiska
och Yrkesgymnasiet säger om omfattningen av APL och hur man ställer sig till
bestämmelserna om att räkna timmar.
På Yrkesgymnasiet finns generellt en betydligt större acceptans för bestämmelserna om omfattningen av APL och hur man räknar timmarna på arbetsplatsen. Koncernföreträdarnas uppfattning är att vilken gräns man än sätter
för APL så kommer det att bli bekymmer. Lägre krav kommer bara att göra att
skolorna inte anstränger sig att få ut eleverna på arbetsplatser:
… då kommer vi att bli ännu mera bekväma i det här, och så kommer vi att tycka
att den här eleven han behöver nog… han har bränt två praktikplatser och därför
har han varit inne här ett halvår extra för vi vill inte bränna en tredje plats… och
så får han gå här inne och ”löka” och så tappar vi hela vitsen med det här.
Även på skolbesöken förekommer att företrädare för Yrkesgymnasiet ser omfattningen av APL som tämligen oproblematisk, även om det för vissa program
kan vara svårigheter. En rektor på Yrkesgymnasiet menar till exempel att han
inte alls ser några problem med att man bara beräknar en APL-vecka som 23
timmar eftersom man ”inte kan jämföra en handledare med en lärare” och att
lärlingarna också får göra lite mer ”monotona jobb” på arbetsplats jämfört när
de har utbildning i skolan. Därför är 23 timmar en rimlig avvägning. Men det
finns också företrädare för Yrkesgymnasiet som ger en bild av att det är stora
svårigheter att nå upp till kraven på APL. En nybliven rektor på Yrkesgymnasiet menar att hon är mycket orolig för att Skolinspektionen ”hänger över en
ständigt” när det gäller att nå kraven på omfattningen av APL:
Det är det största orosmomentet, tycker jag. Det är just att allt hänger på att vi får
ut eleverna exakt då, och exakt får ihop så och så många dagar. Det är ett jätteorosmoment vi har, och som vi jobbar med flåsande i nacken hela tiden.
Intervjuerna visar tydligt att det finns en ömsesidig misstro mellan företrädare
för olika huvudmän huruvida konkurrenterna verkligen uppfyller kraven på
”hälften av utbildningstiden”. Det talas om att många lärlingar på konkur-

Utvecklingen av lärlingsutbildningen

111

rentens skolor i själva verket har en stor del skolförlagd APL – det nämns
till exempel att man känner till att konkurrenten har ett ”A- och B-lag” med
elever där det bara är A-laget som är ute på arbetsplats. Och det talas om att
konkurrenterna räknar mer generöst när det gäller APL-tiden.

Sammanfattning
– några problem med att anordna lärlingsutbildning
Det är inte bara elevernas bristande efterfrågan som påverkat omfattningen av
lärlingsutbildningen – det finns också ett antal problem med att genomföra
lärlingsutbildningen som påverkat utbudet av lärlingsplatser. Olika anordnarproblem påverkar huvudmännens vilja och möjligheter att anordna lärlingsutbildning och ibland även arbetsgivares vilja att ta emot elever. Utsagorna
från intervjuerna kan knytas till några olika huvudproblem: olika tolkningar
av vilken omfattning av APL som krävs, skillnader mellan försöksverksamheten och den permanenta lärlingsutbildningen, tillgången på APL-platser, den
krävande och relativt nya lärarrollen, ekonomiska och organisatoriska problem
och intressekonflikter mellan aktörer som kan påverka förutsättningarna för
samverkan mellan skolor, branscher och potentiella arbetsplatser för lärlingsutbildning.
Vissa problem gäller för alla typer av skolor medan andra problem skiljer
sig åt mellan huvudmännen. Ett problem som är mer framträdande hos en
huvudman är tolkningen av hur lång tid eleverna ska vara på en arbetsplats i
lärlingsutbildningen. Den kraftiga nedgången av lärlingsutbildning för Praktiskakoncernen förklaras delvis av att koncernen anser att kraven på APL har
ökat väsentligt med Gy 2011.
Att organisera det arbetsplatsförlagda lärandet

Intervjuerna och statistiken visar att tillgången till APL-platser inte är ett lika
stort bekymmer som den bristande efterfrågan hos eleverna – men likväl är det
ett problem. Möjligheten att få tillgång till APL-platser varierar starkt beroende
på program, inriktning och skolans och arbetsgivarnas förutsättningar. Ett framträdande problem är när elever ska ut på APL-platserna, olika huvudmän har
olika syn på när det är lämpligt. Det finns starka argument både för att eleverna
ska gå ut tidigt och att de ska gå ut senare på en arbetsplats. Vissa, till exempel
företrädare för de stora koncernerna, anser att det är positivt för eleverna att
komma ut tidigt så att de får se verkligheten i det yrke man ska utbilda sig till,
att man snabbt får lära sig yrkets normer, att man får en nystart från en ofta
problematiskt grundskoleutbildning. Andra, inte minst företrädare för branschorganisationerna, menar att eleverna bör komma ut på arbetsplatserna först när
de lärt sig grundläggande kunskaper i yrket och mognat lite mer.
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Något som alla är överens om är att det behövs en period av matchning mellan
elev och arbetsplats innan en elev bör komma ut till en arbetsgivare – både elev
och arbetsgivare måste känna att det känns rätt eftersom eleven ska tillbringa
mycket tid på arbetsplatsen. Reglerna för lärlingsutbildningen påverkar när
eleverna kommer ut på arbetsplats. Kravet på att ”hälften av utbildningen” ska
ske på arbetsplats sätter en press på att placera ut eleverna tidigt för att hinna
uppfylla kravet under de tre gymnasieåren. Det nya kravet i Gy 2011 att det ska
finnas ett underskrivet utbildningskontrakt redan i oktober på höstterminen
i årskurs 1 för att huvudmannen ska få statsbidrag stressar huvudmännen att
matcha med arbetsgivare i ett tidigt skede. Många gånger hinner man inte med
så antalet elever som får statsbidrag för lärlingsutbildning har minskat dramatiskt
höstterminen i årskurs 1 jämfört med i försöksverksamheten.
Det finns en risk med en stressad process i början på lärlingsutbildningen.
I intervjuerna påtalas att elever som möter svårigheter i början på utbildningen
riskerar att slussas över till skolförlagd utbildning. I intervjuerna framkommer
att gränserna mellan skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning kan vara
otydliga. Rörligheten mellan skolförlagd utbildning och lärlingsutbildning och
den fortsatt höga avbrottsfrekvensen från lärlingsutbildning gör det svårare att
analysera lärlingsutbildning som ett separat fenomen.
Det finns skolor som erbjuder lärlingsutbildning när eleverna väl börjat
gymnasiet, efter en termin eller ett år. I intervjuerna säger flera att detta varit
lyckosamt – elever blir intresserade när de fått se vad lärlingsutbildning kan
vara för något. Samtidigt uttrycker många också ett dilemma. Har skolan även
skolförlagd utbildning är risken stor att eleverna väljer att gå kvar i sin klass
där de skaffat nya kompisar, det kan vara tryggare att gå på skolan.
Utmaningar för lärarna

Yrkeslärare som arbetar med lärlingsutbildning står inför stora utmaningar när
det gäller att uppfylla krav på APL-placeringar och samtidigt anpassa sig till
företagens villkor. Ett problem är att ansvaret för samverkan med arbetslivet
för närvarande vilar på enskilda konkurrerande skolor som var och en ska ha
ett kontinuerligt och välplanerat samarbete med arbetslivet, oftast helt avhängigt av den enskilda yrkeslärarens kontaktnät. Detta gäller för såväl anskaffning av lärlingsplatser som den viktiga handledarutbildningen och planering
och branschkontakt genom programråd.
I intervjuerna framkommer att lärarna som ansvarar för lärlingsutbildning
på kommunala skolor där skolförlagd yrkesutbildning dominerar upplever att
de får arbeta hårt för att värna om lärlingsutbildningen och att den kan ses som
ett organisatoriskt eller ekonomiskt problem. Flera intervjupersoner menar att
lärlingsutbildning är ett dyrare alternativ än skolförlagd utbildning, framförallt
genom att lärarna åker runt till arbetsplatser och besöker enstaka elever istället
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för att undervisa dem i en klass på skolan. En kostnad som ökat för koncernskolorna är för lokaler för yrkesämnen, till exempel verkstadslokaler.
Skolor som i försöksverksamheten haft dålig tillgång till egna yrkesämneslokaler har fått ökade krav på sig att investera i sådana för att kunna säkerställa
att eleverna får övning i alla kursmoment och har tillgång till undervisning
även om man står utan APL-plats. En annan kostnadsaspekt har tagits upp i
tidigare kapitel nämligen sambandet mellan kostnader och minskade elevgrupper. Att lärlingsutbildningen ofta bedrivs i mindre grupper gör att den drabbas
extra hårt när elevkullarna minskar och andelen elever som söker yrkesprogram
minskar. I intervjuerna med skolpersonal finns tydliga exempel på hur lärlingsutbildningen kan bli marginaliserad på skolor. Därmed kan trycket på lärare
och samordnare öka ytterligare.
Arbetsgivares attityd till att ta emot elever kan också begränsa tillgången
på APL-platser. Negativ inställning till koncernskolorna har funnits bland en
del branschorganisationer och med stor sannolikhet också bland vissa företag.
Arbetsgivare kan också vara negativt inställda av andra skäl, till exempel på
grund av tidigare dåliga erfarenheter av att ta emot elever.
Olika samverkansutmaningar

Successivt har staten ökat den andel av statsbidraget för lärlingsutbildningen
som går till arbetsgivare men intervjuerna visar på delade meningar om hur
statsbidraget borde vara utformat och hur det påverkar. På vissa skolor anser
man inte att statsbidraget påverkar arbetsgivarnas vilja att ta emot lärlingar.
Andra anser att ersättningen kan locka vissa mindre arbetsgivare. Det finns
också tecken på att statsbidraget har bidragit till en del kontroverser som kan
ha minskat somliga branschers intresse av samarbete med vissa skolhuvudmän.
När det gäller samverkans mellan skolor, enskilda arbetsgivare och branschorganisationer finns variationer mellan olika branscher. Användningen av
statsbidraget är ett exempel på en fråga som påverkar samarbetsklimatet. En
stor del av lärlingseleverna återfinns i branscher som även har eftergymnasiala
lärlingssystem. Där måste skolorna även förhålla sig till organiserade branschintressen i form av yrkesnämnder. Många exempel finns på branscher som tar
egna initiativ för att möta de problem man identifierar i branschen och dessa
kan vara mer eller mindre kompatibla med lärlingsutbildningen. Den branschorganisation vars initiativ tydligast relaterar till lärlingsutbildningen är Svensk
handel med sitt koncept Lärling i butik. Den skepsis från branschorganisationerna som uttrycks i intervjuerna bygger främst på att de inte ser lärlingsutbildningen som en fungerande lösning för kompetensförsörjningen.
En del av skolpersonalen, i synnerhet på de fristående skolorna, pekar ut
den skarpa konkurrensen mellan olika huvudmän som ett problem. Det är
svårt för varje enskild skola att samverka med arbetslivet, till exempel genom
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att ha egna programråd på skolan. Det finns områden där utbildningen skulle
gagnas av att skolor samarbetade kring sådant som APL-platser och handledarutbildning, men där konkurrensen mellan skolor gör detta nästan omöjligt.
Det enda tydliga exemplet på samarbete mellan konkurrerande skolor är inom
ramen för vård- och omsorgscollege. Att skolorna inte samarbetar innebär till
exempel att samma företag kan få många frågor om APL-platser från olika
skolor – något som kan ha negativ inverkan på arbetsgivares inställning till att
ta emot gymnasieelever. Till detta kommer förfrågningar om praktikplatser
från vuxenutbildningen och arbetsförmedlingen. Det är för tidigt att dra några
bestämda slutsatser av denna ökande konkurrens om arbetsplatser och av det
ökade statsbidragets effekter på tillgången på arbetsplatser för lärlingarna.
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Dilemman och utmaningar
för lärlingsutbildningen
Skolverket kommer här att lyfta fram ett antal dilemman och utmaningar för
gymnasial lärlingsutbildning som framträder under arbetet.
Det råder stor enighet om att den svenska gymnasiala yrkesutbildningen
inte fungerar tillräckligt bra i flera avseenden: för stor andel elever som inte
genomför utbildningen, för lite arbetsplatsförlagt lärande, brist på yrkeslärare,
för dålig matchning utifrån arbetsmarknadens behov etc. Tidigare försök med
lärlingsutbildning har misslyckats och åtgärder behöver vidtas för att bryta den
nuvarande vikande trenden.
Regeringen har i höstbudgeten 2013 aviserat en ny lärlingsreform som
ändrar förutsättningarna på flera centrala punkter. Huvudlinjen är att eleverna
har en anställning på de arbetsplatser där de genomför sitt arbetsplatsförlagda lärande. Lärlingarna ska också få 1 000 kronor per månad för resor och
måltider. Arbetsplatserna som tar emot lärlingar ska få nästan en fördubbling
av statsbidragen, från dagens 30 000 kronor per år och elev till 57 500 kronor, förutsatt att handledarna gått en godkänd handledarutbildning. Vidare
föreslås ett tillfälligt (fyra år) utvecklingsstöd till kommuner som ännu inte har
lärlingsutbildning och ett tillfälligt stöd (tre år) till branschorganisationer för
att utveckla arbetet med både lärlingsutbildning och skolförlagd yrkesutbildning.134
I rapporten delas problemen upp i frågor som handlar om efterfrågan: att
eleverna inte väljer lärlingsutbildning (kapitel 2), och utbud: problem med
anordnandet av lärlingsutbildning (kapitel 3). En utgångspunkt är att det finns
ett samband mellan dessa frågor.
För vilka elever passar lärlingsutbildning?

Ett centralt dilemma handlar om vilka elever som går på lärlingsutbildningen
och vilka som borde gå där. Lärlingsförsöket innebar att elever som gick en
yrkesutbildning på gymnasiet inte automatiskt fick grundläggande högskolebehörighet efter samma regler som andra elever på yrkesprogram. Lärlingarna
skulle lockas av att de slapp läsa lika mycket kärnämnen. Analysen bakom
försöksverksamheten var att den dåliga genomströmningen för flera av yrkesprogrammen berodde på att eleverna tvingades läsa för mycket teorikurser.
Lärlingsutbildningen skulle passa elever som ville lära sig ett yrke genom mer
av praktik på arbetsplatsen och som inte hade ambitioner att läsa vidare på
högskolan.
134. Prop 2013/14:1.
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Lärlingsutbildningens tidigare rykte bidrog också till att det i hög grad blev
elever med tidigare skolmisslyckanden som sökte sig till lärlingsutbildningen.
Både i försöksverksamheten och i Gy 2011 hade drygt var tredje elev som började lärlingsutbildning redan gått minst ett år på gymnasiet, inte sällan på det
individuella programmet och många elever hade dåliga betyg från grundskolan. I betydligt högre grad än för andra elever på yrkesprogram blev lärlingarna
rekommenderade att gå utbildningen av lärare och studievägledare. I flera
intervjuer, inte minst med koncernerna som driver lärlingsutbildning, framkommer att de har en mycket stor andel elever med stora stödbehov, många
elever med dyslexi och andra hinder för att klara utbildningen.
Att lärlingsutbildningen präglats av denna elevkategori har lett till flera
stora utmaningar för huvudmännen. Flera huvudmän uttrycker att lärlingsutbildningen fått dålig status och att det bidragit till svårigheterna att rekrytera
elever. Bilden av lärlingsutbildningen som en utbildning för svagare elever förstärks av att Praktiska, där cirka hälften av alla lärlingarna gått, sedan införandet av Gy 2011 kraftigt ökat sin antagning av elever på introduktionsprogram.
Var fjärde elev i årskurs 1 på Praktiska gick ett introduktionsprogram läsåret
2012/13.
En av de mest divergerande uppfattningarna i intervjustudierna är huruvida det är bra eller dåligt att det är en så stor andel elever med problematisk
skolbakgrund som börjar lärlingsutbildningen. Man kan säga att det finns
en stark kluvenhet hos var och en av de intervjuade i denna fråga. Det finns
företrädare för huvudmän, rektorer och lärare som ger uttryck för att det är
den här elevgruppen som också bör gå lärlingsutbildning. På lärlingsutbildningen får skoltrötta elever för kanske första gången känna stolthet för att de
klarar av något när de lär sig nya arbetsuppgifter på en arbetsplats. Eleverna får
nya positiva förebilder, de mognar som individer och de får arbetslivskontakter
som ökar möjligheten till framtida jobb.
Men samma intervjupersoner kan samtidigt uttrycka att kraven är stora
för att klara lärlingsutbildningen och flera huvudmän har försökt ändra vilka
elever som söker till lärlingsutbildningen. En sak är att man på olika vis försökt påverka studie- och yrkesvägledningen i grundskolan att inte rekommendera skoltrötta elever att söka lärlingsutbildningen och på annat sätt informera
eleverna om att kraven är höga. En vanlig uppfattning är att kraven för att
klara en lärlingsutbildning egentligen kan vara högre än för elever som går ett
skolförlagt yrkesprogram. Det gäller både utbildningen på arbetsplatsen och
för att klara av de teoretiska kurserna. På de skolförlagda yrkeskurserna har
eleven alltid tryggheten av att ha yrkeslärare och skolkamrater som stöd. En
lärling kanske mognar fortare men måste också vara mer mogen för att själv
klara av olika arbetsmoment på en arbetsplats. Lärlingen måste också ta ansvar
för sitt eget lärande i högre utsträckning eftersom handledarna på arbetsplat-
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serna sällan har någon handledarutbildning och ofta har vaga uppfattningar
om vad eleven egentligen ska lära sig för moment för att klara olika kurser.
Dessutom visar Skolinspektionens granskningar och tillsyner att yrkeslärarnas
kontroll över vad eleverna lär sig ofta är bristfällig.
En ny och svårare lärarroll?

Ett dilemma som uppmärksammats är att yrkeslärarna får en helt annan roll
på en lärlingsutbildning. Från att ha utbildat en grupp elever i karaktärsämnen
i skolans lokaler får en yrkeslärare på en lärlingsutbildning i stället se till att
den enskilda eleven med hjälp av en (ofta helt outbildad) handledare lär sig de
av kursplanerna angivna yrkeskunskaperna på en arbetsplats. Yrkesläraren får
åka runt till de enskilda elevernas arbetsplatser och försöka få kontroll på vad
eleverna lär sig. Vidare ska yrkesläraren flytta eleven till nya arbetsplatser om
inte alla målen nås på en arbetsplats och yrkesläraren får ofta komplettera med
genomgångar av arbetsmoment på skolan som inte kan genomföras på arbetsplats – i den mån det finns lokaler och utrustning för detta. Det är en ny och
krävande lärarroll. Det har gjort det svårt att rekrytera yrkeslärare och bidragit
till den stora omsättningen av lärare på många skolor, i synnerhet på koncernskolorna som enbart har lärlingsutbildning.
Även för lärare i teoriämnen är det delvis annorlunda att undervisa lärlingar.
För de teoretiska kurserna i lärlingsutbildningen finns en tydlig paradox.
I många intervjuer framkommer att de har elever som börjar en lärlingsutbildning för att ”slippa” så mycket teori – men intervjupersonerna menar samtidigt
att lärlingarna egentligen behöver vara bättre rustade för teorikurserna än elever
på skolförlagda yrkesprogram. I intervjuerna framkommer att lärlingarna ofta
kan ha både mindre undervisningstid och mindre lärarstöd för att klara teorikurserna genom att de tillbringar så mycket tid på arbetsplatsen. Skolinspektionens
granskningar visar också att det finns stora brister i lärlingsutbildningen när det
gäller det särskilda stöd som huvudmannen är skyldig att erbjuda elever som
riskerar att inte nå målen. Kritiken gäller inte minst koncernskolorna.
När ska eleverna börja lärlingsutbildning?

I rapporten diskuteras olika orsaker till att elever drar sig för att söka lärlingsutbildning. Ett dilemma är att lärlingar måste göra tidiga och tydliga yrkesval,
de flesta lärlingar väljer inriktning redan i årskurs 1 och eleverna måste därför
ha bestämt sig för en yrkesinriktning redan i årskurs 9. Det finns faktorer som
driver på att skolorna väljer att ta in elever genom direktsök från grundskolan.
Dels är det svårt att klara kravet att hälften av utbildningen ska vara på en
arbetsplats om inte eleven kommer ut redan i årskurs 1 och dels finns statsbidraget att söka redan för första terminen.
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Skolor som har intagning av lärlingar först till årskurs 2 beskriver flera fördelar med detta. Många elever känner dåligt till lärlingsutbildning när de
börjar gymnasiet, både våra intervjuer och Skolinspektionens granskningar ger
exempel på att elever ibland inte ens vet att de går en lärlingsutbildning. Väntar man med valet till årskurs 2 får man en chans att bedöma vad en lärlingsutbildning innebär och skolan får en chans att hjälpa in passande elever för
lärlingsutbildning. Genomför man grundläggande undervisning i karaktärsämnena på skolan under årskurs 1 är eleverna bättre rustade för att utbildas på en
arbetsplats – något som branschorganisationer och företag ofta trycker på som
en förutsättning för en fungerande lärlingsutbildning. Men i flera intervjuer
kommer det fram en svårighet med en sådan ordning på skolor där det även
finns skolförlagd yrkesutbildning. När eleverna väl börjat lära känna varandra
på skolan tar det emot att bryta upp gemenskapen för att gå huvuddelen av
utbildningen ute på en arbetsplats med vuxna. Problemet har framför allt gällt
de kommunala skolorna där lärlingsutbildningen är en mindre del av yrkesprogram och inte koncernskolorna som enbart erbjuder lärlingsutbildning.
Svårigheter att nå högskolebehörighet?

Ett annat dilemma rör de gymnasiegemensamma ämnena och högskolebehörigheten. Redan i försöksverksamheten var det många huvudmän som insåg
att det inte var särskilt framgångsrikt att locka elever med att de skulle slippa
läsa in högskolebehörighet. Därför var det vanligt att huvudmännen helt
enkelt lade in behörighetskurserna på lärlingsutbildningen. I Gy 2011 finns
samma mönster. Anordnare av lärlingsutbildning brukar tydligt annonsera att
de ”garanterar” eleverna att läsa in grundläggande högskolebehörighet, något
som eleverna har rätt till enligt skollagen. Av intervjuerna framgår att högskolebehörigheten är det vanligaste frågeområdet från elever och i synnerhet från
föräldrar när man funderar över lärlingsutbildningen. Man vill inte stänga
några dörrar för framtiden. Det finns skäl att anta att misstanken om att det
är svårare att läsa in behörighetskurserna är en av förklaringarna till elever
inte valt lärlingsutbildningen – i synnerhet som flera av intervjuerna och även
inspektionsrapporter tyder på att det också är svårare att läsa in behörighetskurserna på lärlingsutbildningen. Flera skäl till detta framkommer i intervjuerna: Eleverna tillbringar mindre tid på skolan, mindre tid på skolan gör det
svårt med extra stödundervisning för att klara behörighetskurserna, det är
svårt att få ett fungerande schema för extra kurser, eleverna är ofta trötta efter
långa arbetsdagar på arbetsplatsen och har därför svårt att läsa extra kurser.
Intervjuerna och statistiken visar att även många elever som haft en problematisk skolgång vill ta chansen att få behörighet till högskolan – även om många
sedan inte klarar av dessa kurser.
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Rätt incitament för att bedriva lärlingsutbildning?

Lärlingsutbildningen bedrivs i mycket stor utsträckning inom vinstdrivande
koncerner. Praktiskakoncernen expanderade exceptionellt snabbt under försöksverksamheten och startade skolor på många håll i landet, från 23 till
49 skolor på ett par år, och hade över hälften av alla lärlingar. Utan den
expansionen skulle lärlingsutbildningen förmodligen varit betydligt mindre.
Nedgången för lärlingsutbildningen i Gy 2011 handlar också till stor del om
nedgången för Praktiska. Utan Yrkesgymnasiets expansion av lärlingsutbildning i samband med Gy 2011 skulle nedgången för lärlingsutbildningen
varit betydligt större. Intervjuerna visar att den snabba expansionen lett till
kvalitetsproblem. Skolinspektionen har riktat skarp kritik för brister i både
den skolförlagda och arbetsplatsförlagda delen av utbildningen på många av
koncernskolorna. Det finns också en misstro från vissa branscher att det inte är
kvalitet som driver anordnarna av lärlingsutbildning, utan att man vältrar över
kostnader för utbildningen på arbetsgivarna.
Koncernerna får arbeta hårt för att bli accepterade för branschrekommendationer och certifieringar, komma med i vård- och teknikcollege och för att få
tillgång till lärlingsplatser inom sektorer där kommunala skolförlagda yrkesutbildningar sedan länge haft sin APL.
Samtidigt sker ingen expansion av lärlingsutbildningen inom de kommunala skolorna, med några enstaka undantag. Tvärtom har många kommunala
skolor lagt ner sin lärlingsutbildning, där det ofta handlat om ett fåtal elever.
Flertalet, men inte alla, av de intervjuade lärarna som är ansvariga för lärlingsutbildning på de kommunala skolorna vittnar om att de får arbeta i motvind
på sina skolor med knappa resurser för att behålla den ofta begränsade lärlingsverksamhet man har i förhållande till den skolförlagda yrkesutbildningen.
Sällan upplever man att de kommunala huvudmännen verkligen vill satsa på
att utveckla och utöka lärlingsutbildningen.
Rätt incitament för att ta emot lärlingar?

Ett dilemma för lärlingsutbildningen är att det sällan finns någon aktiv vilja
från företag att ta emot lärlingar. Alla huvudmän vittnar om hur de (ofta
yrkeslärarna) får kämpa hårt för att skaffa lärlingsplatser – det är inte ofta
arbetsgivare vänder sig till skolorna och vill ha lärlingar. Inte sällan sker
yrkeslärarnas försök att skaffa lärlingsplatser också under ett aktivt eller passivt
motstånd från vissa av branschorganisationerna.
Det yrkesprogram där skolornas samverkan med branscher och arbetsplatser tycks fungera bäst är vård- och omsorgsprogrammet och då i synnerhet
på de platser i landet där det finns ett vård- och omsorgscollege. Detta verkar
också gälla för lärlingsutbildningen men lärlingsutbildningens plats i vård- och
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omsorgscollege är samtidigt inte helt oproblematisk. Den arbetsplatsförlagda
utbildningen inom vård- och omsorgscollege domineras av den skolförlagda
gymnasiala utbildningen, vuxenutbildningen och yrkeshögskoleutbildningen
inom vård och omsorg. En viktig del av vård- och omsorgscollege är att man
organiserar kvalitetssäkrade APL-platser med utbildade handledare – med ett
roterande schema på olika typer av arbetsplatser olika terminer. Ett problem
för lärlingsutbildningen är att elevernas APL-tid är betydligt mer omfattande
än för övriga utbildningsformer varför det är svårt att få verksamheten att passa
in i organisationen med APL-perioder.
En annan problematik är att APL på lärlingsutbildningen huvudsakligen
sker på mindre företag, något som Lärlingskommittén visat genom sin företagsundersökning. Det kan finnas fördelar med att ha lärlingsutbildning på
små företag men det finns också problem. Små företag är ofta mer specialiserade och beroende av vilka kunduppdrag de får. Det gör att eleverna måste
byta företag för att nå alla målen i kursplanerna – och det är svårt att planera
vilka moment de kan arbeta med. På ett större företag med bredare verksamhet kan eleverna växla mellan flera arbetsuppgifter inom företaget. Ett annat
problem är att små företag kan ha svårare att avsätta tid och resurser för handledarutbildning. Skolorna vittnar också om att företagen sällan har tid att ställa
upp på de programrådsmöten som skolorna är ålagda att genomföra.
Ett dilemma som framkommit i många intervjuer är att de större företagen
sällan är intresserade av att ta del av statsbidragen. Samtidigt har flera av branschorganisationerna under lång tid drivit på att ersättningen till företagen ska öka
för att deras anslutna företag ska få kompensation för arbetet med att ta emot
lärlingar. Men för ett företag med stor omsättning betyder inte statsbidraget lika
mycket som för ett mindre företag. Därför framkommer i många intervjuer en
farhåga för att vissa företag tar emot lärlingar för att få statsbidraget.
Det finns också en misstanke hos branschorganisationerna att skolorna, i
synnerhet koncernerna, försöker vältra över kostnaderna för utbildningen på
företagen för att de ska göra vinster på yrkesutbildningen. Misstanken har
också en faktiskt grund – under inledningen av försöksverksamheten, när det
inte var specificerat vad bidraget skulle användas till, gav de fristående skolorna
nästan inte något av bidragen som ersättning till företagen. Att ytterligare
öka på statsbidragen till arbetsgivarna innebär en risk för att förstärka utvecklingen mot att små företag tar emot lärlingar. Flera intervjuade företrädare för
huvudmännen menar i stället att det är önskvärt att bygga upp en relation med
arbetsgivarna utifrån andra kriterier än att det blir en ren affärsrelation där
skolorna köper en tjänst, en lärlingsplats. Det är önskvärt om arbetsgivarna har
andra incitament för att ta emot elever och utbilda elever, exempelvis att de
känner att de gör en samhällsinsats, att de bidrar till försörjningen av arbetskraft i landet och regionen och till den egna arbetsplatsen, att lärlingarna tillför
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positiva värden till den egna arbetsplatsen och med tiden också kan bidra på
ett produktivt vis till verksamheten. I länder med lång tradition av lärlingsutbildning finns det andra typer av ersättningssystem som inte skapar sådana
spänningar som statsbidragen gjort i Sverige.
Flexibilitet eller reglering?

Flera dilemman handlar om flexibilitet och reglering. Den övergripande bilden
är att det under försöksverksamheten var viktigt att stimulera fram verksamheten och låta huvudmännen bestämma utformningen på egen hand. Därför har
regleringen av lärlingsutbildningen varit flexibel och gett huvudmännen stor
frihet. Ett stort mått av frihet och flexibilitet innebär samtidigt risk för olika
spänningar när aktörerna gör på ett annat vis än vad som förutsetts. Statsbidraget är ett sådant exempel där det i budgetpropositionen förutsattes att huvuddelen av ersättningen skulle gå till olika utgifter som arbetsgivarna hade för
lärlingsutbildningen – men där nästan alla pengar stannade hos huvudmännen. Staten utgick från att huvudmännen använde bidraget på det vis som bäst
gynnade verksamheten. Och när det sedan visar sig att framför allt de enskilda
huvudmännen gav en mycket liten del av statsbidraget till arbetsgivarna
reagerade staten och preciserade att en bestämd del av statsbidraget skulle gå
direkt till arbetsgivarna. Statsbidraget till arbetsgivarna har sedan ökats på men
inte den del av bidraget som går till huvudmännen. När statsbidraget ökats
på till arbetsgivarna har det inte följt med krav på motprestationer. Precis som
huvudmännen kunde göra i början av försöksverksamheten kan nu arbetsgivarna ta emot bidragen och använda dem till vad de önskar.
I intervjuerna framgår att huvudmännen försöker vädja till eller ”förhandla”
med arbetsplatserna om de statsbidrag de fått, t.ex. om att pengarna borde
användas till mat och utrustning till lärlingar eller frigöra resurser till handledarna för utbildning. Men skolorna har svårt att få gehör för sina krav – det
är sällan så att man kan tacka nej till en arbetsplats och i stället välja en annan
arbetsplats som ger bättre villkor. I intervjuerna framkommer en misstanke
från skolorna om att statsbidragspengarna till arbetsgivarna varken kommer
elever eller handledare till del.
Ett annat exempel på en friare form av reglering är bestämmelserna gällande
omfattningen av lärlingsutbildningen där regleringen inte varit så precis och
kontrollen inte varit så noggrann. Bestämmelserna ändrades från ”hälften av
poängen” på arbetsplats i försöksverksamheten till ”hälften av utbildningen”
i Gy 2011. Troligen var inte syftet att ändra kraven men huvudmännen tolkade detta som en avgörande förändring som förmodligen haft stor betydelse
för minskningen av andelen lärlingar, i synnerhet inom Praktiskakoncernen.
Någon mer noggrann kontroll av om varje enskild elev verkligen är ute hälften
av tiden på arbetsplats görs inte av varken Skolverket eller Skolinspektionen.
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Men det framgår av både intervjuerna och Skolinspektionens granskningar att
många elever inte når detta krav.
Konkurrens och samverkan?

Ett särskilt dilemma rör frågan om konkurrens och samverkan, ett problem
som naturligtvis inte enbart berör lärlingsutbildningen. Intervjuerna visar
att konkurrensen mellan framför allt fristående och kommunala huvudmän
har gjort det nästan omöjligt att samarbeta kring några som helst frågor.
I lagstiftningen finns i dag endast krav på programråd knutna till en skola men
det finns önskemål från staten, olika branscher och flera av huvudmännen att
det skulle ske en mer regional samordning av lärlingsutbildningen (och övrig
yrkesutbildning). Regionala programråd och regionala vård- och omsorgscollege och teknikcollege är något som uppmuntras. Det finns önskemål om
att man i ett regionalt samarbetsorgan bättre skulle styra volymen på olika
yrkesinriktningar efter arbetsmarknadens krav, säkra kvaliteten på olika utbildningar, kvalitetssäkra lämpliga APL-platser, samordna skolornas APL-perioder
osv. Men den knivskarpa konkurrensen mellan skolorna gör detta till en i
många fall omöjlig uppgift. Vård- och omsorgscollege är det goda exemplet
men det har varit svårt att få in lärlingsutbildningen i den strukturen.
Ett annat dilemma med konkurrensen mellan skolor är att det ofta blir
mycket få lärlingar på varje skola som går ett visst program, det blir små
undervisningsgrupper. Det har blivit extra bekymmersamt under senare år när
elevkullarna minskar och andelen sökande till yrkesprogram minskar. Små
undervisningsgrupper ger en dyrare och mer svåradministrerad undervisning.
För att få det att fungera måste man på koncernskolorna med enbart lärlingsutbildning låta eleverna samläsa de flesta kurser med elever från flera andra
program, vilket kan försvåra kopplingen mellan teori och yrkesämnen och
dessutom vara svåradministrerat. På (huvudsakligen) kommunala skolor måste
ofta lärlingarna samläsa kurser med elever från skolförlagd utbildning vilket är
schematekniskt komplicerat och inte ger lärlingarna en gruppkänsla.
Får lärlingarna jobb?

Den kanske mest avgörande frågan kan ännu inte besvaras: etablerar sig
lärlingarna på arbetsmarknaden inom de yrken de utbildat sig för i högre
utsträckning än om de gått en skolförlagd yrkesutbildning? De första analyserna gällande den första kullen började lärlingsförsöket 2008 presenteras
våren 2014. Det dröjer ännu några år innan man vet hur lärlingarna etablerat
sig mer varaktigt på arbetsmarknaden i jämförelse med elever som gått en
skolförlagd yrkesutbildning.
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Bilaga 1. Skolor och representanter
i intervjustudien
Besökta skolor
Skola

Kommun

Haft lärlingar i
försöksverksamhet

Haft lärlingar
i Gy 2011

Yrkesgymnasiet Stockholm

Stockholm

Ja

Ja

Yrkesplugget

Stockholm

Ja

Ja

Futurum

Stockholm

Ja

Nej

KF-gymnasiet

Stockholm

Ja

Ja

Hantverksakademin

Stockholm

Ja

Ja

Rodengymnasiet

Norrtälje

Ja

Nej

Arlandagymnasiet

Märsta

Ja

Nej

Praktiska Gävle

Gävle

Ja

Ja

Yrkesgymnasiet Gävle

Gävle

Nej

Ja

Polhemsskolan

Gävle

Nej

Nej

Anders Ljungstedts gymnasium

Linköping

Ja

Ja

Praktiska Linköping

Linköping

Ja

Ja

Yrkesgymnasiet Linköping

Linköping

Ja

Ja

Praktiska Göteborg

Göteborg

Ja

Ja

Bräckegymnasiet

Göteborg

Ja

Ja

Burgårdens utbildningscenter

Göteborg

Ja

Ja

Katrinelundsgymnasiet

Göteborg

Ja

Ja

Nösnäsgymnasiet

Stenungsund

Ja

Ja

Praktiska Malmö city

Malmö

Ja

Ja

Praktiska Malmö Limhamn

Malmö

Ja

Ja

Rönnens gymnasium

Malmö

Ja

Ja
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Representanter för utbildningskoncerner

Patrik Wigelius, Praktiska Sverige AB
Peter Eriksson, Thoréngruppen AB
Håkan Wallgren, Thorengruppen AB
Representanter för branschorganisationer

Emma Hämäläinen, EIO och ECY Östergötland
Wenche Persson, VVS-företagen och VVSYN Göteborg
Ann-Sofi Lind, Sveriges byggindustrier väst samt sekreterare BYN Göteborg
Andreas Brendinger, ordförande för Sveriges byggindustrier väst samt
ordförande för BYN.
Göteborgsregionen

Margaretha Allen, GR utbildning, processledare i teknik- samt vård och
omsorgscollege och sekreterare i nätverket ”Lärande på arbetsplats”.
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Den här rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets
merade gymnasieskolan, Gy 2011. Rapporten beskriver
och analyserar utvecklingen för den gymnasiala lärlingsutbildningen i relation till utvecklingen för yrkesprogrammen i stort.
Rapporten innehåller jämförelser med hur det var
innan gymnasieskolan reformerades. Den vänder sig
till politiker och tjänstemän på nationell och lokal nivå,
samt till andra som är intresserade av utvecklingen i den
reformerade gymnasieskolan.
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löpande uppdrag att följa upp och analysera den refor-
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