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Inledning
Mycket talar för att det är en nyckelfråga för att förstå vad som behövs för att få olika systemet för
förmedling av praktisk kunskap – inom gymnasiala yrkesutbildningar, teknik- och vårdcollege,
lärlingssystem, yrkesintroduktion, yrkeshögskola och högskola, med mera – att fungera bättre. Om
inte företagen själva tjänar på att medverka i dessa system, genom att tillhandahålla bland annat
handledning och utrustning, kommer den praktiska kompetens näringslivet behöver vara svår att
skapa.
Inom ramen för forskningsprogrammet ”Kompetens för tillväxt” genomför därför Ratio ett delprojekt
om effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företagen. I denna rapport har vi med hjälp av intervjuer
med företag och skolföreträdare kartlagt effekterna av arbetsplatsförlagt lärande hos fem företag
som driver företagsgymnasium. Vilka fördelar och intäkter respektive vilka nackdelar eller kostnader
kan identifieras? Vi har även försökt identifiera framgångsfaktorer – såsom handledning, system för
kvalitetssäkring och samverkan och så vidare.

Tidigare studier
Tidigare svensk forskning som analyserar effekter på företagen av att ta emot praktikanter och
medverka i arbetsplatsförlagt lärande saknas dessvärre i stort sett. Det är i stället elev- och
skolperspektivet som har dominerat. I en studie av Gustafsson (2003) analyseras dock
arbetsplatsförlagd utbildning ur ett företagsperspektiv. Där visar det sig att företagens incitament att
erbjuda praktikplatser bygger både på egennytta i form av att hitta talanger för vidare anställning,
men också i form av ett samhällsengagemang. I en annan studie från samma år (Lundberg 2003), om
lärlingsutbildningar inom byggsektorn, identifieras ett antal olika kostnader och intäkter, såväl under
utbildningstiden men också på lite längre sikt. Det handlar omkostnader för handledning och
material, men också om intäkter och fördelar såsom produktiva arbetsinsatser och, framförallt,
minskade rekryteringskostnader för företagen. Likartade resultat finns även i en senare studie
(Svenska Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier 2012), där även tillskott av ny
kompetens och kontakter med utbildningssystemet lyfts fram som viktiga intäkter.
Internationellt finns dock flera översikter från EU och OECD kartlagt studier över olika kostnader och
intäkter som företag kan förvänta sig av arbetsplatsförlagt lärande (OECD 2009; Hoeckel 2008;
European Commission 2013; Mühlemann och Wolter, 2013). Det ska dock betonas att direkta
jämförelser mellan olika länder, med olikartade traditioner inom arbetsplatsförlagt lärande,
exempelvis inom lärlingsutbildningar, sällan blir rättvisande (Hoeckel, 2008).
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I tabell 1 nedan sammanfattas dock kortfattat olika intäkter respektive kostnader eller nackdelar som
har belagts i olika studier från olika länder:

Kostnader

Intäkter

Tabell 1: Intäkter och kostnader av arbetsplatsförlagt lärande för medverkande företag
Produktionstillskott

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009)

Bidrag från staten

Nechvoglod et al. (2009)

Bidrag från organisationer, fack
med mera

Nechvoglod et al. (2009)

Ökat samhällsengagemang

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009)

Sänkta rekryteringskostnader

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009)

Förbättrad matchning

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009)

Möta framtida behov inom
organisationen

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003)

Attrahera talanger

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003)

Löner till praktikanter

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009), Hoeckel (2008)

Material

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009)

Handledning

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009)

Ökad administration

Hogarth et al.(2012), Dionisius et al.(2008), Schweri och
Wolter (2003), Nechvoglod et al. (2009)

Skyddskläder

Dionisius et al.(2008), Schweri och Wolter (2003)

Avhopp av praktikanter

Hogarth et al.(2012)

Slitage på maskiner

Nechvoglod et al. (2009)

Som framgår av tabellen finns, enligt dessa studier, en rad olika fördelar eller intäkter för företagen
med att ta emot praktikanter. Praktikanterna kan på olika sätt bidra till företagets produktion men
framförallt tycks det arbetsplatsförlagda lärandet kunna bidra till förbättra kompetensförsörjningen. I
många länder finns även olika former av stöd för att ta emot praktikanter. Även ökat
samhällsengagemang ses som en fördel.
I studierna finns även stöd för att praktikanter påverkar andra anställda i företaget positivt,
exempelvis genom att tillföra förbättrade metoder och kunskaper (European Commission, 2013).,
men också genom att praktikanterna ställer frågor vilket leder till uppmuntran och till ett
reflekterande förhållningssätt till arbetet (OECD, 2009).
Vad gäller kostnader eller olika typer av nackdelar för företagen med att bidra till det
arbetsplatsförlagda lärandet förekommer i vissa länder, framförallt de med mer utvecklade
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lärlingssystem och lönekostnader. Annars handlar det om kostnader för sådant som handledning,
material, skyddskläder, ökad administration och slitage på maskiner.
Sannolikt beror skillnaderna mellan företag som erbjuder praktik och företag som inte gör det, på de
förväntade fördelar som förknippas med att ta emot praktikanter (Wollter m.fl. 2006). Här finns
skillnader mellan länder, men också mellan branscher och företagens storlek (Hogarth m.fl. 2012,
Dionisius m.fl. 2009, Mohrenweiser och Zwick 2009). Mohrenweiser m.fl. 2010) visar också att
praktikanter i vissa branscher fungerar som en långsiktig investering, medan de i andra fungerar som
substitut för anställda.
En annan faktor som har betydelse för företagens nettokostnad är längden på praktiken. Enligt
Malcomson m.fl. (2003) gör företagen den största delen av investeringen i början av praktiken, vilket
betyder att från företagets perspektiv ökar den potentiella fördelen med praktikanterna över tid,
givet att praktikanterna blir mer produktiva. Företag som ser praktikanter som sätt att bidra till
produktionen (alternativt minskade lönekostnader) är också mer villiga att göra stora investeringar
vad gäller praktiken om det finns en tillräckligt lång period att ta igen investeringen.

6

Syfte
Mot denna bakgrund är syftet med den här rapporten att:



Kartlägga effekterna av arbetsplatsförlagt lärande på företag som driver företagsgymnasier.
Vilka fördelar och vilka kostnader kan identifieras?
Identifiera framgångsfaktorer – såsom handledning, system för kvalitetssäkring och
samverkan – i uppläggningen av det arbetsplatsförlagda lärandet.

Baserat på den tidigare forskning som redovisats har vi i denna studie använt följande uppdelning av
kortsiktiga och långsiktiga intäkter respektive direkta och indirekta kostnader för företag som tar
emot praktikanter inom ramen för olika program för arbetsplatsförlagt lärande.
Figur 1: Intäkter och kostnader för företag av arbetsplatsförlagt lärande

Intäkterna har delats upp på kort och lång sikt. De kortsiktiga intäkterna kan observeras under
pågående praktik medan de långsiktiga observeras av företaget på längre sikt, exempelvis vid en
eventuell anställning. Kostnaderna är uppdelade i direkta och indirekta. De direkta är kostnader som
är direkt kopplade till praktiken. De indirekta är kostnader som uppstår som en följd av att ta emot
praktikanter.
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Metod och urval
Rapporten är baserad på intervjuer av semistrukturerad karaktär (appendix 1 och 2). Fem
företagsgymnasier och sex företag har intervjuats.
Det finns ett stort antal utbildningsformer där inslag av arbetsplatsförlagt lärande förekommer. Vissa
har dock endast funnits en kortare tid, har få deltagare eller fungerar av olika skäl så dåligt att några
positiva effekter inte kan förväntas. Studien har därför avgränsats till fem skolor där följande kriterier
är uppfyllda:







Programmet har funnits under längre tid
Programmet har en fungerande handledning
Företagsledning och första linjens chefer ska ha ett aktivt projektägande
Det arbetsplatsförlagda lärandet ska ha ett genomarbetat innehåll och upplägg samt en
kvalitetssäkring
Det ska finnas ett engagemang från utbildningsanordnarna
Det ska finnas en möjlighet för företagen att påverka utbildningens utformning

Genom att välja utbildningar med inslag av arbetsplatsförlagt lärande där kriterierna är uppfyllda,
kan vi förhoppningsvis försäkra oss om att effekterna på företagen inte beror på bristfälliga program.
Det bör dock noteras att det finns fler gymnasier som uppfyller ovanstående kriterier. De som är
utvalda har en geografisk spridning, olika upplägg och verkar inom olika branscher.
Följande företagsgymnasier, och företag kopplade till dessa, har intervjuats. De personer som
intervjuats återfinns i appendix 1 och 2.







Göranssonska skolan (GS). Ägs av Sandvik och Sandvikens kommun. Praktik genomförs
inom Sandvik.
Göteborgsregionens Tekniska gymnasium (GTG). Ingår i Göteborgs Tekniska College AB.
Ägs av Volvo Personvagnar, AB Volvo och Göteborgs stad. Praktik genomförs inom Volvo
och Volvo personvagnar.
Mälardalens Tekniska gymnasium i Södertälje (MTG). Ägs av Scania och AstraZeneca.
Praktik genomförs inom Scania, AstraZeneca och Telge.
Peabskolan. Ägs av Peab där även praktik genomförs.
SKF Tekniska gymnasium i Göteborg. Ägs av SKF där även praktik genomförs.

Intervjuerna har genomförts mellan juni och oktober 2014 och har till största del skett på de aktuella
företagen och företagsgymnasierna (se appendix 1 och 2). De intervjuade personerna har haft
möjlighet att läsa och kommentera rapporten.

Utvalda företagsgymnasier
Samtliga av de företagsgymnasier som valts ut är fristående skolor vars eventuella vinst
återinvesteras i verksamheten. De är alla är relativt små, fristående skolor och hur länge de existerat
varierar kraftigt. Scania och SKF har till exempel drivit företagsgymnasium i över 70 år medan
AstraZeneca klev in som ägare när Mälardalens Tekniska gymnasium startades 2012.
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Samtliga företagsgymnasier ger eleverna möjlighet att läsa till särskild behörighet. Peabskolan är
också den enda skola som tar emot obehöriga elever.
Företagsgymnasierna har sammantaget ungefär 20-40 veckor lång praktik. Inom SKF och Peab går
eleverna av säkerhetsskäl inte ut på sin praktik förrän i årskurs 2. Eleverna som studerar på SKF
Tekniska gymnasium och Göranssonska skolan har möjlighet att göra sin praktik utomlands.
Göranssonska skolan, GS
Göranssonska skolan startade hösten 2002 som ett resultat av samarbetet mellan Sandvik AB och
Sandvikens kommun. Göranssonska skolan ägs av Sandvik AB och Sandvikens kommun men Sandvik
är huvudägare. I Sandvik Utbildnings AB ingår tre verksamheter; gymnasieutbildning,
uppdragsutbildning samt ett traineeprogram. Katarina Ivarsson, rektor på Göranssonska skolan,
förklarar bakgrunden:
Sandviken är en ganska liten ort som är väldigt beroende av Sandvik, men också
av andra teknikföretag. Så det här med att behålla teknikföretagen på orten är
jätteviktigt för Sandviken och det är ju därför som kommunen är delägare. De
äger 9 procent av skolan medan 91 procent ägs av Sandvik. I och med vårt
teknikcollege närmar vi oss inte bara kommunen, utan också Sandvik samt andra
företag och utbildningsanordnare. Så det tycker jag har varit ett bra lyft för
regionen. (Ivarsson, 2014)
Vårterminen 2014 läste 188 elever på Göranssonska skolan. Skolan erbjuder det Industritekniska
programmet med inriktning produkt- och maskinteknik, och samtliga elever läser till en
grundläggande högskolebehörighet. Till åk 2 och 3 väljer eleverna inriktning mot antingen
produktions- eller automationsteknik. Genom individuella val ges möjlighet för eleven att erhålla den
särskilda behörigheten till tekniska civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Skolan har
hittills inte antagit några obehöriga elever. Alla elever, oavsett inriktning, har sammanlagt 17 veckors
praktik, uppdelad på alla tre läsåren. Under utbildningens tredje år har eleverna möjlighet att göra
sin praktik utomlands (Ivarsson, 2014).
Göteborgsregionens Tekniska gymnasium, GTG
Göteborgsregionens Tekniska gymnasium startades 1999 för att försöka täcka industrins
kompetensbehov i regionen. Förutom gymnasieskola finns här även verksamhet inom
företagsutbildningar, yrkeshögskola och yrkesvuxenutbildningar. Jan Johansson, rektor vid
Göteborgsregionens Tekniska gymnasium, förtydligar upplägget:
Vi ser det ur ett bredare perspektiv än att utbilda gymnasieelever, vi ska också
säkerställa kompetensen för industrin. Gymnasieskolan är ungefär hälften av vår
verksamhet och där har vi ett industritekniskt program i grunden som vi breddar
med teoretiska ämnen – matte och fysik – upp till särskild behörighet för den som
vill. (Johansson, 2014)
Skolan ägs av Göteborgs kommun (49 %), Volvo Personvagnar AB (25,5 %) och AB Volvo (25,5%).
Gymnasieskolan har ungefär 350 elever (Johansson, 2014) som kan välja en yrkes- eller
högskoleinriktad utbildning. Båda utbildningarna ger en grundläggande högskolebehörighet, men
den
högskoleinriktade ger
särskild
behörighet
till tekniska
civilingenjörs- och
högskoleingenjörsutbildningar (Johansson, 2014). Inom yrkesinriktningen finns möjlighet till
fördjupning inom energi och driftsäkerhet eller automatiserad produktion. Inom
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högskoleinriktningen kan eleverna välja mellan design och teknikutveckling, mekatronik samt
telematik och teknikutveckling (Johansson, 2014).
Eleverna har 20 veckors praktik, uppdelad under tre år, där de redan från årskurs 1 deltar i
produktionsmiljön. Under årskurs 2 får eleverna vara med i företagens kringfunktioner, varpå man i
årskurs 3 anpassar praktiken efter den inriktning eleven valt. Skolan tar endast emot elever som har
gymnasiebehörighet. (Johansson, 2014)
Mälardalens Tekniska gymnasium, MTG
Skolan startades av AB Scania-Vabis 1941 och hette då Scania industriskola i Södertälje. Motivet var
redan då att man ville säkra tillgången på kunnig arbetskraft. 2012 startades MTG då man såg
behovet av en bredare teknisk kompetens. Susann Jungåker, rektor på Mälardalens Tekniska
gymnasium, berättar:
Scania har drivit en gymnasieskola, eller utbildning, ända sen 1941. Man har haft
en gymnasieskola där eleverna kom in och blev anställda redan vid 15 års ålder,
så det har varit en speciell skolform med fokus på bearbetningsteknik. Och det
man såg här för några år sen, det var att behovet av kompetenta medarbetare
blev större. Man ville få fler att gå ut skolan, också med en bredare kompetens än
bearbetningsteknik. Nu handlade det om både underhåll, forskning och
utveckling, design och automation. Därav tog Scania kontakt med AstraZeneca
och frågade om man kunde slå ihop påsarna och satsa lite bredare och lite större.
Det är egentligen bakgrunden till Mälardalens Tekniska. (Jungåker, 2014)
Mälardalens Tekniska gymnasium ägs av Scania och AstraZeneca. Skolan drivs tillsammans med
samarbetspartnern Telge. Vårterminen 2014 läste 140 elever på skolan. Första året är gemensamt för
alla elever, oavsett om man går Teknikprogrammet (inriktning produktionsteknik) eller
Industritekniska programmet (inriktning produkt- och maskinteknik). Till årskurs två väljer eleverna
program som båda ger grundläggande högskolebehörighet, men elever som väljer
Teknikprogrammet får särskild högskolebehörighet till tekniska civilingenjörs- och
högskoleingenjörsutbildningar (Jungåker, 2014).
Skolan tar bara emot behöriga elever och de som läst Industritekniska programmet kan efter
gymnasietiden komplettera till särskild högskolebehörighet under tiden man är anställd hos något av
grundarföretagen (Jungåker, 2014).
Eleverna har praktik, i form av yrkeskurser, under första läsåret. Beroende på vad de väljer för
inriktning i årskurs 2 har de sedan olika mycket praktik, sammanlagt 31 veckor inom
Teknikprogrammet och minst 40 veckor inom Industritekniska programmet (Jungåker, 2014).
Peabskolan
Peabskolan startade 2006 då Peab menade att yrkeskunskapen hos byggprogrammens elever i alltför
låg utsträckning matchade branschens behov, vilket ledde till brist på kompetens. Maria Hernroth,
Vd för Peabskolan tillika kompetensutvecklingschef på Peab, berättar:
Det var egentligen så att grundare och ägare Mats Paulsson konstaterade att nej,
de som går Bygg- och markanläggningsprogrammet, de stannar inte i branschen.
Vi måste kunna försörja marknaden och dessutom vill vi kunna påverka och vara
med tidigare i processen. Vi tror att vi då får en bättre och smidigare
rekryteringsprocess, man får de medarbetare man vill ha. (Hernroth, 2014)
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Inom koncernen läser 450-500 elever fördelade på fem skolor runtom i landet. Ungefär 100 av dem
läser i Solna.
Peabskolan, som är ett dotterbolag till Peab, erbjuder studier på Bygg- och anläggningsprogrammet,
inom områdena husbyggnad samt mark och anläggning. Eleverna har möjlighet till grundläggande
högskolebehörighet. I de fall då elever siktar på en specifik utbildning som kräver särskild
behörighet försöker skolan tillgodose detta genom att erbjuda de kurser som krävs och därmed
ett utökat program. Skolan erbjuder även en introduktionsutbildning för elever som inte är behöriga
till ett nationellt gymnasieprogram. Eleverna har, förutom några veckors miljöpraktik, ingen praktik
förrän under årskurs 2. Sammanlagt har eleverna åtminstone 30 veckors praktik (Hernroth, 2014).
SKF Tekniska gymnasium i Göteborg
SKF Tekniska gymnasium startades 1937 och var från start en utpräglad yrkesskola. Anledningen var
att SKF ville säkra sin fortsatta kompetensförsörjning, något som fortfarande är skolans fokus:
Det som är speciellt med vår skola är att det finns en väldigt gammal tradition att
man vill sörja för återväxten. Från början var skolan en verkstadsskola, kan man
väl säga, där eleverna med hjälp av mentorer och så vidare utbildat sig inom
företaget för att gå rakt in i produktionen. Men sedan har skolan blivit en
gymnasieskola med nationella styrdokument och därmed har man strukturerat
om innehållet i utbildningen. Eleverna ska vara anställningsbara men de ska också
kunna gå direkt in på högskolan och i bästa fall komma tillbaka som välutbildade
unga personer. (Malmberg, 2014)
Skolan ägs av SKF och vårterminen 2014 studerade 65 elever på skolan. De två utbildningarna,
Industritekniska programmet och Teknikprogrammet, ger högskolebehörighet med möjlighet att
söka och antas till tekniska civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Eleverna börjar sin
praktik i årskurs 2 och har sammanlagt 19 veckor. Under utbildningens tredje år har eleverna
möjlighet att göra sin praktik utomlands, vilket de flesta också gör. (Malmberg, 2014)
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Resultat
I resultatdelen redovisas intäkter (på kort och lång sikt) samt kostnader (direkta och indirekta) med
att ta emot praktikanter och att driva företagsgymnasier. Varje avsnitt avslutas med en kort
sammanfattning. Resultatdelen avslutas med en redovisning om hur skolan och företagen samverkar
samt hur skolan kvalitetssäkras.

Intäkter kort sikt
Intäkter på kort sikt är fördelar som företagen ser avseende det arbetsplatsförlagda lärandet.
Fördelarna kan mätas under pågående praktik. Det kan handla om att praktikanterna ses som en
resurs i form av arbetskraft eller att deras närvaro på ett eller annat sätt ökar kompetensen.
Bidrag till produktion
Av naturliga skäl kan det vara svårt för eleverna att bidra till produktionen, i synnerhet under den
första årskursen. Av säkerhetsskäl kan det, före 18 års ålder, dessutom vara svårt att vara en del av
den riktiga driften. Det har inte framkommit entydiga svar kring huruvida eleverna bidrar till
produktionen. Detta kan bero på att de som intervjuats har tolkat ”bidra” på olika sätt.
Jan Johansson, rektor för Göteborgs tekniska gymnasium, berättar att en del av eleverna går ut på
praktik redan efter två veckor i årskurs 1. Av naturliga skäl handlar det då ofta om att ”gå vid sidan
av” varpå praktikanterna inte bidrar så mycket till produktionen. Björn Axelsson, HR-chef för Volvo,
menar dock att praktikanterna som kommer ut på sin praktik, snabbt kommer in i arbetet samt
bidrar till produktionen.
Eleverna inom SKF Tekniska gymnasium har sin första praktikperiod under årskurs två. Rektor Ann
Malmberg menar att eleverna är förberedda och blir väl bemötta. Peter Elmfeldt, HR-chef på SKF,
anser att eleverna ifrån SKF Tekniska gymnasium växer in i företagets verksamhet. I den tredje
årskursen tillför de absolut något till produktionen.
Maria Hernroth, Peab/Peabskolan, tycker att praktikanterna är väl förberedda när de kommer ut på
sin praktik. Eleverna på skolan har sin första praktikperiod under årskurs två. Hon anser att företaget
ganska snabbt får en praktikant som är produktiv i arbetet.
Mälardalens Tekniska gymnasium (MTG) sänder ut elever till både Scania, AstraZeneca och Telge.
Inom Scania anser att eleverna har relativt utvecklade färdigheter (Westerlund, 2014). Patricia
Pettersson, AstraZeneca, menar dock att eleverna under pågående praktik kan bidra till
produktionen:
Ja, men det har vi ju hört flera goda exempel på, att våra praktikanter är väldigt
kunniga på flera områden. Det kan vara hälsa och miljö, det kan vara ventiltyper,
alltså väldigt tekniskt specifik kompetens, men också brand- och elkunskap. Jag
hör många gånger att eleven har kommit med input till handledaren som lett till
en bättre lösning än om man gjort som handledaren tänkt från början. Så absolut,
eleverna är riktigt duktiga när de kommer ut. (Pettersson, 2014)
Per Sjöberg, Sandvik, berättar att skolan har en tydlig målsättning för eleverna på Göranssonska
skolan. De ska kunna bidra mer och mer, för att sedan ”ganska snabbt kugga in i ett riktigt jobb”.
Sjöberg menar också att praktikperioderna betalar sig bra, då företaget under semesterperioderna
får kompetenta vikarier.
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Handledarnas kompetens
De intervjuer som gjorts vittnar om att företagen ser att handledarnas kompetens ökar. Handledarna
växer med ansvaret, får ledaregenskaper och blir mer innovativa.
Thomas Westerlund, Scania, och Peter Elmfeldt, SKF, anser att handledarna får ledaregenskaper, blir
mer innovativa och får input i sitt eget arbete. Per Sjöberg, Sandvik, berättar att handledarna tycker
det är roligt när unga personer kommer in på deras arbetsplats. Sandvik ser även att handledarna får
lite av en ledarskapsutbildning och menar att de därmed påverkas positivt.
Björn Axelsson, Volvo, anser att de som blir handledare har vissa egenskaper från start:
När vi pratar med människor som vill vara handledare har de ju den profilen att de
är intresserade av människor och så. Det är ofta också förknippat med att man
kan tänka sig någon form av ledarskap. Man är en föreningsmänniska eller har
tycker om den här typen av frågor. Det är ofta en viss kategori som söker.
(Axelsson, 2014)
Men Axelsson anser också att handledarnas kompetens ökar och att de blir mer innovativa:
De känner att ungdomar kommer hit med nya ögon och ser saker på ett annat
sätt. Handledarna måste utmana sig själva hur man tänker med
generationsskiften och allt sådant där, det tycker jag absolut. Jag har ju ingen
analys bakom det men det är min uppfattning. (Axelsson, 2014)
Patricia Pettersson, AstraZeneca, menar att handledarnas kompetens ökar och genererar ett lärande
på den egna arbetsplatsen:
De lär sig ju massor, både om sig själva och om hur man måste beskriva sin
arbetsplats. Vi får många kommentarer som "jag skulle visa eleven det här, men vi
hade inte en tillräckligt tydligt instruktion för hur man gör, det borde ha". Så det
blir ett lärande och bidrag till ständiga förbättringar på sin egen arbetsplats. Och
handledarskapet ger en bra boost och ökad självkännedom. (Pettersson, 2014)
Maria Hernroth, Peab, tycker sig se att handledarnas egen kompetens ökar i och med ansvaret:
Ja, och det säger de också själva. Det är väldigt roligt när vi utvärderar. Förra året
skrev någon ”tack för att jag får kompetensutveckla mig genom att ha en ung
människa med mig. (Hernroth, 2014)
Till viss del menar Hernroth att handledarna även blir mer innovativa i sitt eget arbete:
Det varierar väl så klart, men när vi har diskussioner kring vad som är viktigast hos
en ung elev säger handledarna alltid att ”han behöver inte kunna något, men han
måste vilja. Det måste finnas någon drivkraft och så”. (Hernroth, 2014)
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Övrig personals kompetens
Som redogjordes för ovan, vittnar intervjuerna om att det är kompetenshöjande för handledarna att
ta hand om praktikanter. Men vad som är intressant är att de som intervjuats menar att även övrig
personal ökar sin kompetens och effektivitet.
Peter Elmfeldt, SKF, poängterar att han inte har belägg för att övrig personal ökar kompetensen, men
att det är hans känsla att så är fallet. Han ser heller inga tecken på det motsatta. Björn Axelsson,
Volvo, menar att övrig personal blir mer innovativ och Thomas Westerlund, Scania, ser att de
anställda gärna visar framfötterna och ”blir lite mer på tårna”.
Pettersson, AstraZeneca, förklarar att deras erfarenhet av praktik fortfarande är ganska begränsad
och att många därför känner delaktighet:
I den här processen befinner vi oss mitt i ett lärande, det vill jag vara väldigt
ödmjuk och säga. Det är första gången vi gör det här. Vi har inte haft något
gymnasium historiskt, så vi börjar verkligen med ett blankt papper och lär oss mer
och mer. Vi har ju så klart avstämningar hela tiden, med handledare och utbildare
som visar ”att det här fungerar, men det här fungerar inte”. Det är ju utveckling
för alla medarbetare som är involverade, att känna att man är delaktig, att man
kan påverka, att det ”jag” gör faktiskt har betydelse. (Pettersson, 2014)
Hernroth, Peab, berättar att många lärtillfällen sker:
När världar möts sker det alltid ett lärande där, så är det väl överlag. När den
hårda världen, totalentreprenören i byggbranschen, möter den mjuka skolvärlden
sker det så klart många spännande lärtillfällen där. Men på sätt och vis är även
skolvärlden hård då den är så otroligt lagstyrd och reglerad. (Hernroth, 2014)
Sjöberg, Sandvik, tror att personalen utmanas att bli mer innovativa i sitt jobb:
Jag vet inte om jag kan svara på den frågan riktigt, men jag tror och vill ju tro det,
absolut. Anledningen till det är att unga människor ställer helt andra frågor och
gör att man måste tänka till. Vi har en relativt liten personalomsättning, folk trivs
och det blir snabbt rutiner. Det vill vi också skapa i produktionen men det kan ju
lätt bli slentrian. Vi behöver hela tiden förändra och förbättra verksamheten.
Därför behövs människor som kommer in, utmanar, tänker nytt och ställer nya
frågor. (Sjöberg, 2014)
Engagemang bland personalen
Det är noterbart att de som intervjuats menar att de även ser ett ökat engagemang bland övriga
personalen. Genomgående är att hela gruppen (arbetslag, byggplatser med mera) känner en stolthet
och att deras motivation ökar.
Per Sjöberg, Sandvik, tycker sig se att man får ett ökat engagemang bland personalen, medan Peter
Elmfeldt, SKF, uppfattar att personalen känner en positiv igenkänning. Thomas Westerlund, Scania,
menar:
Jag tror det är stimulerande att någon ställer frågor och är intresserad av vad du
gör i ditt jobb. Alltså, det är ju kul att få dela med sig av det man kan.
(Westerlund, 2014)
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Maria Hernroth, Peab, anser att personalen blir mer motiverad. Björn Axelsson på Volvo menar att
eleverna bidrar med mångfald, vilket ger positiva effekter på hela gruppen.
Det blir en bra blandning utifrån både ålder, kön och etnicitet. Vi försöker att alltid
tänka så. Diversityaspekten är mer aktuell inom produktionen än någon
annanstans, även historiskt. Det blir en viss jargong om det bara är män i en viss
ålder och den jargongen vill inte vi ha. Den är inte innovationsrik, utan tenderar
att bli grupptänkande och faktiskt i många lägen opassande. Därför är det viktigt
att jobba med mångfald och så, inom produktionen är det väldigt tydligt vilka
effekter det får på grupper. (Axelsson, 2014)
Patricia Pettersson, AstraZeneca, noterar ett ökat engagemang på olika nivåer. Hon menar att det ger
energi till arbetsgruppen, eleven kan många gånger komma med idéer som de inte tänkt på tidigare.
Praktiken har i många arbetsgrupper blivit en ”energikick”. Hon menar att även om det är en extra
ansträngning så hör hon att ”det har varit så roligt” och att medarbetarna ”är glada över att ha haft
de här ungdomarna hos sig” (Pettersson, 2014).
Sammanfattning
De som intervjuats menar att eleverna under praktiken till viss del bidrar till produktionen. Då
praktikens upplägg ser olika ut, beroende på gymnasium/utbildning, är också färdigheterna olika.
Inom Peabskolan och SKF går eleverna ut på sin praktik först under andra årskursen, vilket torde
påverka att företagen då också menar att de har utvecklade färdigheter. Elever som går ut på praktik
omgående i första årskurs saknar erfarenhet, bland annat vad gäller säkerhet och kunskap, och bidrar
därmed av naturliga skäl mindre till produktionen. De elever som har sin praktik i tredje årskurs har
mer utvecklade färdigheter och bidrar på så sätt mer.
Av intervjuerna framgår tydligt att praktikanterna både ökar kompetensen hos handledarna och hos
övrig personal. De som intervjuats ser även ett ökat engagemang bland personalen. Av intervjuerna
framgår att personalen blir mer alert och cheferna vittnar även om att man kan skönja en
yrkesstolthet. När personalen måste fundera en extra gång kring arbetsätt och effektivitet blir man
också mer innovativ.

Intäkter lång sikt
Intäkter på lång sikt syftar till vilka fördelar företagen får av praktikanterna på längre sikt. Det kan
exempelvis handla om flera olika dimensioner av kompetensförsörjning eller ett förbättrat
varumärke.
Framtida rekrytering
I intervjuerna framgår tydligt att företagen i första hand driver sina företagsgymnasier för att
underlätta framtida rekrytering. Maria Hernroth, Peab, menar att skolan numera börjar bli en stabil
rekryteringsbas. Thomas Westerlund, Scania, Björn Axelsson, Volvo och Per Sjöberg, Sandvik
poängterar att huvudsyftet med skolorna är att underlätta den framtida rekryteringen inom
respektive företag.
Att långsiktigt stärka kompetensen är enligt Sandvik av yttersta vikt för att konkurrera på den globala
marknaden. Inför starten 2002 förklarar Mattias Andersson, dåvarande vd/rektor för Göranssonska
skolan, varför man startar ett företagsgymnasium:
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Investeringen ska ses mot bakgrund av Sandviks behov att lokalt trygga en
långsiktigt god rekrytering av medarbetare med hög teknisk kompetens.
Göranssonska skolan kommer också att spela en viktig roll för rekryteringen till
andra företag i och utanför regionen. (Göranssonska skolan, 2002)
Att trygga kompetensen ser även Peter Elmfeldt, SKF, som fundamentalt. Elmfeldt poängterar att en
elev som studerat på SKF Tekniska gymnasium – som sedan läser vidare inom högre studier och
återkommer – tillför mer till företaget än en elev som gått vanligt gymnasium. Den insyn och kunskap
eleven får under praktiken inom företaget ser Elmfeldt som väldigt betydelsefull.
Patricia Pettersson, AstraZeneca, berättar att framtida rekrytering är anledningen till varför man gick
med i MTG:
Vi såg att det var svårt, och det blir ju ännu svårare att rekrytera tekniker som kan
sköta vår maskinpark. Idag kommer dessutom många nya produkter, nya tekniker
och nya typer av processer som ska inplanteras. Det här ställer krav på kompetens
inom teknikområdet som inte är helt enkel att hitta (Pettersson, 2014).
Men om vi tittar i vårt strategiska perspektiv framåt, är det här ett
kompetensförsörjningsinitiativ. Vi ser förkortade rekryteringstider. Hade vi 15
elever här som vi tycker är toppen på alla sätt och vis, skulle vi teorin kunna
anställa dem på sex månader. Om vi ser till vad våra elever har presterat här
under åren. Är de fullt anställningsbara så ser vi, om behov finns, möjlighet att
anställa dem. (Pettersson, 2014)
Rekryteringskostnader
Att minska sina rekryteringskostnader ses som en viktig orsak till att företagen driver
företagsgymnasier och tar emot praktikanter. Företagen menar ”att veta vem man anställer” ger
långsiktigt sänkta kostnader. Thomas Westerlund, Scania, och Peter Elmfeldt, SKF, menar båda att
möjligheten att följa eleverna under praktiken ökar kvaliteten i rekryteringen, och på så sätt minskar
kostnaden.
Björn Axelsson, Volvo, berättar att samverkan med GTG leder till sänkta rekryteringskostnader.
Företaget gör kalkyler som visar att så är fallet:
Vårt företagsgymnasium drivs i samarbete med Volvo Cars. Vi har långsiktigt,
under många år, sett en vinst i att ha ett gymnasium där vi på olika sätt påverkar
innehållet. Vi har möjlighet att sänka våra rekryteringskostnader och säkerställa
kompetensförsörjningen. (Axelsson, 2014)
Personalekonomiska kalkyler räknar till och med på tusenlappar, så vi har ett
business case som är väldigt, väldigt tydligt. Jag menar, vi betalar ju en del för
våra engagemang i skolan. Och den ekvationen är lätt att räkna hem när vi sänker
rekryteringskostnaden. (Axelsson, 2014)
Maria Hernroth, Peab, menar att rekryteringskostnaden minskat och att skolan är självfinansierande.
Även Per Sjöberg, Sandvik, poängterar förtjänsten av sänkta rekryteringskostnader:
Sedan skulle jag säga att den stora förtjänsten är i rekryteringsfasen till
tillsvidareanställningar där man sparar väldigt mycket pengar i rekryteringsarbete
och upplärning. (Sjöberg, 2014)
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Patricia Pettersson, AstraZeneca, menar att man bygger in kostnaden för upplärning inom
praktikperioderna, något som ger sänkta rekryteringskostnader:
När du kommer som helt ny till företaget har vi en upplärningstid på mellan tre
och sex månader, allt beroende på vilken roll du har. Den tänker vi bygga in i den
här praktiktiden. (Pettersson, 2014)
Risk för felrekrytering
Företrädarna för företagen menar att det är viktigt att under pågående praktik se hur elever
använder sina kompetenser, att företaget kunskapsmässigt inte rekryterar fel men också att
personen passar in i företaget. Företagens möjligheter att påverka eleverna under praktikperioderna
minskar sannolikheten att anställa en olämplig person.
Företagen som driver Mälardalens Tekniska gymnasium ger eleverna en sex månader lång
provanställning efter avslutad utbildning. Företagen vet efter tre års praktik vilka elever som är
anställningsbara. Susann Jungåker, rektor MTG, förklarar:
Vi försöker efterlikna hur företagen jobbar med LEAN, men sedan har vi också
mejslat ut våra två huvudprocesser med kunskapsutveckling och personlig
utveckling. Kunskapsutvecklingen är ju naturligtvis kompetensen, men det är
också den personliga utvecklingen vilken vi trycker jättemycket på. Där ligger ju
anställningsbarheten, att man har de sociala förmågorna. Vi fostrar våra elever
att komma i tid, att ta instruktioner, att ingå i den sociala kulturen i en grupp och
kunna jobba med säkerhet och ansvar. Detta lägger vi lika mycket värde på som
kompetensen. (Jungåker, 2014 )
Patricia Pettersson, AstraZeneca, berättar att om eleverna efter provanställningen är fullt
anställningsbara, ser företaget möjlighet att tillsvidareanställa dem. Hon förklarar vidare:
Sedan kommer så klart kunskapsöverföringen, att man också ser till att eleven får
lära sig någonting, så att denne blir anställningsbar. Men jag kan tycka att de lär
sig hur det fungerar på den här arbetsplatsen, vilka normer som gäller, hur man
sköter sina arbetstider. Vi rustar dem i hur det är att sköta ett jobb. (Pettersson,
2014)
Thomas Westerlund, Scania, menar att kvaliteten i rekryteringen ökar om man har sett personen
under praktiken. Han tillägger också att det arbetsplatsförlagda lärandet ger företaget möjlighet att
få se flera olika sidor av personen:
Scania är ett företag som jobbar långsiktigt, så i vårt perspektiv handlar det om
att påbörja en socialiseringsprocess i första hand. (Westerlund, 2014)
Maria Hernroth, Peab, menar att formandet av sina framtida medarbetare är, tillsammans med
samhällsnyttan, det tyngsta skälet till varför man driver Peabskolan. Peter Elmfeldt berättar att SKF
drivit SKF Tekniska gymnasium sedan 1941 och, trots att kravet på det tekniska kunnandet ökat, har
fokus hela tiden varit att säkra kompetensförsörjningen. Att följa eleverna under hela utbildningen,
inom SKF:s produktion, generar kompetent personal till företaget.
Björn Axelsson, Volvo, och Per Sjöberg, Sandvik, menar att det är betydelsefullt att veta vem man
anställer. Sandvik fäster relativt stor vikt i att hålla arbetstider, ordning och reda, visa respekt, ha
goda värderingar samt att ta ansvar.
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Samhällsansvar
Företagen som intervjuats menar att samhällsansvar och lokal samverkan är positivt och ger en
långsiktig fördel.
Per Sjöberg, Sandvik, berättar att man till viss del samverkar lokalt med Arbetsförmedlingen, men
kompetensförsörjningen har företaget egen kontroll över. Göranssonska skolan försöker aktivt att
locka tjejer till teknikyrket. Detta sker bland annat genom sommarskola, tjejkvällar och fokus på att
rekrytera kvinnliga tekniklärare. Skolan har också en kvinnlig rektor, Katarina Ivarsson, som anser det
betydelsefullt att det finns kvinnliga förebilder i en så ”mansdominerad bransch”. Per Sjöberg
berättar att Sandvik har ett långt engagemang i att ta samhällsansvar. Bland annat har skolan vid ett
antal tillfällen tagit emot ensamkommande flyktingar som egentligen inte är behöriga.
För Volvo och SKF är satsningen med företagsgymnasier långsiktig och båda företagen betonar att
det är viktigt att med samhällsansvar. Volvo rekryterar gärna unga med olika bakgrund och jobbar,
utöver sitt företagsgymnasium, även med långtidsarbetslösa (Axelsson, 2014). Peter Elmfeldt, SKF,
menar att det finns ett stort fokus på lokal samverkan. Rektor Ann Malmberg på SKF Tekniska
gymnasium lägger mycket tid på att jobba med partnerskap och nätverksbyggande:
Jag vill att vi i vårt regionala teknikcollege ska satsa på en tjejvecka nästa år. Jag
tror att vi med våra resurser kan göra ganska mycket där. Vi kan visa mångfalden
och bredden inom teknikyrkena beroende på vad man vill intressera sig för. Där
finns mycket som man förmodligen aldrig reflekterat över. (Malmberg, 2014)
Maria Hernroth, Peab, menar att det är en stor drivkraft i att vara samhällsbyggare och att
Peabskolan, på många sätt, är väldigt idealistiskt grundad. Hon förklarar att viljan att ta ansvar för
ungdomar är ett oerhört tungt skäl till varför man driver skolan:
Alla stora företag bedriver någon form av sådan här verksamhet och här får vi
chansen att kombinera samhällsnytta med något som gynnar företaget. Peab är
ett värdestyrt företag som fortfarande ägs av våra grundare. (Hernroth, 2014)
Peabskolan är det enda av de intervjuade gymnasierna som aktivt tar emot obehöriga elever. GY2011
har inneburit att skolan inte längre har möjlighet att intervjua de elever man tar emot. Hernroth
menar att, även om de flesta elever anser sig vara inom rätt utbildning, resulterar detta i att fler än
tidigare är ”vilsna och som inte hamnar rätt”. Peab menar att det måste finnas en öppning, även för
de som inte har gymnasiebehörighet.
Patricia Pettersson, AstraZeneca, menar att delaktigheten i MTG ger en bättre samverkan med
kommun och Arbetsförmedling. Även om skolan har ett huvudsakligt fokus på att underlätta
kompetensförsörjningen, genererar satsningen många sidoeffekter som skapar gynnsammare
förutsättningar för ungdomar och öppnar dörrar till industrin. Något som hela Sverige mår bättre av.
Thomas Westerlund, Scania, ser det som en viktig signal att Scania engagerar sig i Södertälje, att man
bidrar till utbildningssystemet och rekryterar folk lokalt.
Varumärke
Företagen anser att det är viktigt med en bra image, både externt och internt. Utåt sett vill man ge
en bra bild av företaget, inom koncernen sänder driften av företagsgymnasier en signal om att
respektive fabrik tänker långsiktigt.
Volvo och SKF förtydligar dock att även om varumärkesbyggande är viktigt, är det inte avgörande.
Även Scania menar att samhällsansvar/CSR förbättrar imagen. Speciellt eftersom det sker i Södertälje
(Westerlund, 2014). Pettersson, AstraZeneca, menar att imageskapande är viktigt eftersom de är ett
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vinstdrivande företag. Inom företaget i Södertälje menar Patricia Pettersson att AstraZeneca ska vara
ganska stolta över att man driver ett företagsgymnasium. Inom koncernen är detta unikt och andra
delar av AstraZeneca fascineras av engagemanget. Pettersson menar att det också är ett sätt att
marknadsföra sig internt.
Maria Hernroth, Peab, anser:
Det visat sig efterhand att det också har jättestor betydelse för varumärket.
Företaget (PEAB) har lärt sig väldigt mycket av Peabskolan gällande hållbarhet,
mångfald och kompetensutveckling. (Hernroth, 2014)
Det (skolan) öppnar ju massor med dörrar. Vi har haft drottning Silvia hos oss,
men också biskopar och studiebesök från England, Frankrike, Korea och Tyskland.
Det kunde vi aldrig drömma om när vi startade skolan. (Hernroth, 2014)
Per Sjöberg berättar att andra företag och branschorganisationer är imponerade av det Sandvik gör:
Vi har inga siffror på det, men jag är helt övertygad om att det betyder väldigt
mycket. När vi lyfter fram det sätt vi jobbar med våra gymnasieskolor möts vi med
väldigt stor respekt av branschorganisationer och företag. De är imponerade och
det stärker oss definitivt, på flera sätt. Samhällsengagemanget i sig gör att våra
kunder och leverantörer uppfattar oss om professionella, också på lång sikt.
(Sjöberg, 2014)
Talangattraktion
Företagen och skolorna arbetar strategiskt för att locka till sig duktiga elever. De intervjuade
företrädarna poängterar också att det är viktigt för företagen att behålla och locka tillbaka
kompetens. Maria Hernroth, Peab, den enda inom byggföretaget som intervjuats, menar:
Det sprids en bild i samhället som säger att yrkesprogrammen är någonting för de
som inte klarar något annat. Man säger att det inte handlar om ett aktivt val utan
snarare ett andrahandsval, och inget kunde vara mer fel. Byggyrket är väldigt
komplext. Det kräver verkligen kräver att du har huvudet på skaft, att du kan
räkna, har ett högt säkerhetstänk och så där. (Hernroth, 2014)
Mälardalens Tekniska gymnasium vill med hjälp av skolans upplägg attrahera duktiga och ambitiösa
elever. Westerlund, Scania, menar att ända sedan starten 1941 (då skolan hette Scania industriskola)
har fokus varit att skolan ska tillföra företaget kompetens och kvalitet. Pettersson, AstraZeneca, ser
inte att fler elever ger bättre kvalitet, men tillägger att det är svårt att bedöma då deras ”första kull”
ännu inte har gått tre år. Pettersson förklarar att det finns en utarbetad strategi för hur skolan jobbar
mot ungdomar och utbildningsväsen. Fokus ligger därför på det antal elever (15 elever i varje
årskurs) man åtagit sig.
Katarina Ivarsson, rektor på Göranssonska skolan, berättar att deras elever har en god bild av skolan:
Vi kan ju se och höra att ungdomarna har en väldigt god bild av Sandvik när de
lämnar skolan. De tycker att Sandvik är en bra arbetsgivare och många vill
jättegärna komma tillbaka. Därmed har vi har skolat in dem i Sandvik-världen.
(Ivarsson, 2014)
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Per Sjöberg, Sandvik, ser det som betydelsefullt att behålla eleverna men också att locka tillbaka de
som valt att studera vidare. Sökunderlaget har minskat de senaste åren, men skolan har ändå behållit
söktrycket.
Björn Axelsson, Volvo, menar att det är viktigt att eleverna får en bra bild av företaget:
Får ungdomarna en bra bild av vårt företag kan de ju bli goda ambassadörer. De
kan sprida att Volvo är en bra arbetsplats med bra arbetskamrater. (Axelsson,
2014)
SKF Tekniska gymnasium anstränger sig för att locka till sig duktiga och ambitiösa elever. De menar,
precis som AstraZeneca, att kvalitet bör gå före kvantitet. Skolan noterar ett ökat söktryck på
utbildningen (Elmfeldt, SKF). Ann Malmberg, rektor på SKF Tekniska gymnasium berättar:
I år har vi bara 65 elever, men nu storsatsar vi för att förändra bilden av oss som
verkstadsskola och istället vara en modern teknikutbildning. Alltså bilden av
utbildningen förknippas med industrin som i sin tur ses väldigt negativt av unga
människor och deras föräldrar. Man ser inte industrin som en framtid, därför har
vi jobbat ganska mycket med att förändra den bilden. Vi vill förmedla möjligheten
till många olika sysselsättningar inom vårt företag men också till högskolans olika
utbildningar. Ett industriföretag har en väldig bredd i sina olika typer av
professioner, här finns ju allt egentligen. (Malmberg, 2014)
De elever som har varit intresserade av utbildningarna har gått till oss, men visst
har vi märkt att antalet sökande gått ner. Just i år har vi dock gjort en
jättevändning, vår SYV var här i morse och sa just att vi varit nere i källaren och
vänt. Och det är just det här vi lagt arbete på, att försöka åstadkomma en ny,
fräsch och modern bild av vad skolan kan ge. (Malmberg, 2014)
Övergripande fördelar
De intervjuer som gjorts vittnar om ett långsiktigt arbete med att säkra kompetensförsörjningen
långsiktigt, också ger övergripande fördelar såsom ökad produktivitet, tillväxt, kunskap och
lönsamhet. Det bör noteras att det till stor del är uppskattningar som görs av företagen själva.
Maria Hernroth, Peab, menar att företaget inte mäter variablerna men hävdar att en duktig elev
väldigt snabbt också bidrar till processen samt med ny kunskap. Hon menar dessutom att om
företaget inte tänker strategiskt redan nu – och därmed fokuserar på kompetensförsörjningen –
kommer man att ha sämre möjligheter i framtiden.
Pettersson, AstraZeneca, menar att företaget räknar på det arbetsplatsförlagda lärandet och på
rekryteringskostnaderna. Investeringen i skolan betalar sig långsiktigt genom minskad upplärningstid
samt ökad lönsamhet och produktivitet.
Elmfeldt, SKF, ser en ökad produktivitet, tillväxt, kunskap och lönsamhet på lång sikt, men poängterar
att skolan fokuserar mer på att attrahera bättre elever än att ”räkna kronor och ören”. Han menar
vidare att dagens växande problem med utbildningssystemet gör det än viktigare att hitta rätt
kompetens. Jan Johansson, GTG, och Björn Axelsson, Volvo, förklarar att de långsiktiga fördelarna
kan mätas genom minskade kostnader:
Långsiktigt räknar man hem den (investeringen) i och med att det är en viktig
faktor för att vi ska ha produktion kvar här i Västsverige (Johansson, 2014).
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De kortsiktiga fördelarna, trivsel och annat, är mer icke-kvantifierbara. Det
långsiktiga är också mer kvantifierbart, fördelningskostnader, kompetens och
sådant. (Axelsson, 2014)
Sandvik menar att eleverna relativt snabbt kommer in i produktionen (som redogjorts för ovan) och
fungerar som bra sommarvikarier. Per Sjöberg, Sandvik, förklarar att den förbättrade
kompetensförsörjningen ger ökad lönsamhet:
Om man skulle försöka räkna på förtjänsten blir det väldigt mycket
uppskattningar, men de här praktikperioderna betalar sig väldigt bra. Under alla
semesterperioder har vi väldigt kompetenta semestervikarier som går in och
bidrar till produktionen. (Sjöberg, 2014)
Jag skulle säga att det inte är något vi har kunnat mäta eller se effekterna av.
Men alla vittnesmål från de som jobbar i produktionen styrker att det är en otrolig
effekt att anställa de som kommer från de här två skolorna. De kommer in snabbt
och har en väldigt hög grundkompetens som går att bygga vidare på. Vi tror att
det här driver lönsamheten, då vi helt enkelt får skarpare operatörer.
Förhoppningsvis gäller detsamma för civilingenjörer som kommer tillbaka efter
studier. Då kan de redan Sandvik litegrann, de vet vad produktionen innebär och
kan bidra med sina teoretiska kunskaper på ett praktiskt sätt. Vi säger att vi
utbildar praktiska teoretiker och teoretiska praktiker. (Sjöberg, 2014)
Sammanfattning
I intervjuerna finns en tydlig samsyn kring att de långsiktiga intäkterna är anledning till att man driver
ett företagsgymnasium samt tar emot praktikanter för arbetsplatsförlagt lärande. Av de långsiktiga
fördelarna framträder den framtida kompetensförsörjningen som absolut viktigaste anledning.
Företagen poängterar att driften av företagsgymnasium, och att därmed följa eleverna under
utbildningen, underlättar framtida rekrytering, minskar risken för felanställningar och minskar
kostnaderna för rekrytering. AstraZeneca och Volvo säger att man räknar på
rekryteringskostnaderna och att man räknar hem investeringen på längre sikt.
Att som företag visa samhällsansvar spelar en viss roll. Framförallt poängterar AstraZeneca och
Scania betydelsen av att verka i Södertälje. Företagen har en önskan att vara samhällsbyggande, att
göra nytta för ungdomar samt att öppna dörrarna till industrin.
Att arbetsplatsförlagt lärande förbättrar imagen för företaget och ses som en långsiktig fördel är de
intervjuade överens om. Företagen menar att det är viktigt för deras image externt, men också
internt där man gör sig unik.
Till viss del ser företagen betydelsen av att attrahera duktiga elever till yrkesprogrammen. Detta för
att säkra kompetensen långsiktigt. Men något som poängterats är att företagen ser kvalitet framför
kvantitet. Alltså hellre färre men duktiga elever.
Företagen som intervjuats är överens om de kan se övergripande fördelar på lång sikt såsom ökad
produktivitet, tillväxt, kunskap och lönsamhet. Noteras bör att det till stor del är uppskattningar som
görs. AstraZeneca och Volvo framhåller dock att gymnasierna ger en ökad lönsamhet på lång sikt.
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Direkta kostnader
Företagens direkta kostnader för att ta emot praktikanter kan direkt härledas till pågående praktik,
såsom ökade lönekostnader.
Tidsödande och påfrestande
Att som handledare (och övrig personal) avsätta tid för att ge eleverna en bra praktik är det som
företagen ser som den mest betydande kostnaden. Konjunkturen och den ekonomiska krisen har
påverkat företagens möjlighet att ta sig tid. Företagen som intervjuats ser dock ingen psykisk
påfrestning för handledarna.
Katarina Ivarsson menar att Sandvik har haft svårt att släppa iväg handledarna på utbildning.
Göranssonska skolan har därför försökt att korta ner handledarutbildningarna och hon menar att de
tuffa kraven på företagen gör det svårt att ge eleverna en bra praktik. Per Sjöberg, Sandvik, bekräftar
till viss del det som Ivarsson beskriver, men menar också att praktikperioderna i huvudsak är positiva:
Ja, till viss del hörs sådana kommentarer ibland. Att det tar på krafterna, att det
tar resurser. Men jag skulle säga att om man hör den kommentaren en gång, så
hör man istället nio kommentarer om vilka resurser det ger. Jag skulle nog säga
att det är övervägande positivt på det hela taget. (Sjöberg, 2014)
Även Johansson, GTG, menar att konjunkturen påverkar huruvida man får ut eleverna på praktik.
Axelsson, Volvo, håller med om att tiden till viss del kan påverka men att de flesta inom företaget
inte ser den som ett problem:
Är man engagerad tycker man inte att det är speciellt krävande, de flesta tycker
det är okej. Men ska man göra det med engagemang och kvalitet måste det också
avsättas tid för det. (Axelsson, 2014)
Scania och AstraZeneca (praktik inom MTG) menar tidsaspekten är den största svårigheten med att
ta emot praktikanter. Hur mycket tid som avsätts för att lära upp en praktikant är väldigt olika, det
beror på vilken kunskapsnivå som krävs samt när under utbildningen eleven går ut på praktik.
Westerlund menar att handledarna är relativt vana att ta emot praktikanter. Ett sätt att underlätta
för Scanias handledare är att dela in eleverna i par så att de kan samverka och hjälpa varandra.
Pettersson, AstraZeneca, ser också att det under vissa perioder kan vara svårt att avsätta tid:
Verksamheten har inga extra resurser, så ibland när det är mycket att göra kan en
praktikperiod komma när någonting annat är väldigt prioriterat för den aktuella
avdelningen. Det är ju viktigt att man inte tar på sig att handleda en elev om man
inte har tid. Så ur det perspektivet kan det vara svårt om vi har mycket att göra.
Den inställning medarbetarna har till att vara handledare upplever jag inte som
svår men man måste också vara realistisk så att det fungerar. (Pettersson, 2014)
Elmfeldt, SKF, menar att det delvis kan vara tidsödande att ta emot praktikanter medan kostnaden
inte påverkar påfallande negativt. Inom Peab ser man inte heller att tidsaspekten påverkar markant:
Summan blir nog att det ger mer tid än det tar. Däremot är det ju väldigt viktigt
med de här uppstartsmötena, att man verkligen avsätter tid för dem. Arbetet
måste planeras så att eleverna förstår vad de ska göra. Som handledare ska vi
också reflektera, utvärdera och dokumentera kunskapsutvecklingen. Men med
rätt planering är det inga långa pass vi pratar om. (Hernroth, 2014)

22

Lön under praktik
Inget av de intervjuade företagen betalar lön till praktikanter under praktikperioden. Denna variabel
anses därför inte påverka alls.
Företagen betalar däremot ofta ut en motivationspeng som ska sporra eleverna att genomföra hela
utbildningen. Motivationspengen anses inte som en betydande kostnad. De flesta företagen erbjuder
eleverna sommarjobb och då utgår förstås lön. Kostnaden för sommarvikarier är dock något som
skulle uppstå oavsett företaget driver ett gymnasium eller inte (Johansson 2014 och Ivarsson, 2014).
Kostnad för handledning
Det är mestadels företagen själva som väljer ut sina handledare. Ingen av de intervjuade menar att
det utgår något direkt lönetillägg för den utvalde. Det ökade ansvaret genererar däremot ofta högre
lön på lång sikt, då handledaren ökar sin kompetens vilket dock bör ses som en fördel för företagen.
I de bästa av världar ska ju detta påverka deras lön ändå. Vi har en individuell
lönesättning och tar man för sig som handledare är det ett typiskt lönekriterium.
De bör bli kompenserade den vägen. (Sjöberg, 2014)
Patricia Pettersson, AstraZeneca, menar att det ju är tiden som är kostnaden (vilket redogjorts för
ovan). ”Man har inget påslag på lönen, istället är det ju möjligheten att få vara handledare en
utveckling i arbetet” (Pettersson, 2014).
Kostnad för verktyg och material
Kostnad för verktyg och material är ingenting som nämnvärt påverkar företagen. Sandvik ser inga
ökade kostnader för verktyg och material (Sjöberg, 2014). På AstraZeneca finns en budget för att
verksamheten ska fungera (Pettersson, 2014). Peter Elmfeldt, SKF, menar att företaget visserligen
håller med material och lokaler, men att det inte ses som en betydande kostnad. Scania och Peab är
inne på samma linje:
Med tanke på att vi är ett antal hundra är det ytterligare några som ska ha byxor
och tröjor, men det är ingenting som vi ser som en betydande kostnad.
(Westerlund, 2014)
Peab sponsrar Peabskolan med verktygslådor och om eleven går klart sina tre år
får de behålla den. De får också arbetskläder och skyddsutrustning, that’s it!
(Hernroth, 2014)
Kostnad för administration
De intervjuade företagen menar att en ökad kostnad för administration och rekrytering kan uppstå.
Det handlar om situationer då det är tidsödande för befintlig personal att tillse det administrativa
eller om företaget måste tillsätta personal för att tillgodose behovet.
Enligt Per Sjöberg, Sandvik, finns en viss kostnad involverad. Tiden som avsätts för de båda skolorna
(Göranssonska skolan i Sandviken och Wilhelm Haglunds gymnasium i Gimo) är i det närmaste en
heltidstjänst. Axelsson, Volvo, ser kostnaden för administration som försumbar.
Thomas Westerlund, Scania, Peter Elmfeldt, SKF och Patricia Pettersson, AstraZeneca, anser att det
finns administrativa kostnader men att dessa budgeteras och inte är betydande.
Peab ser inga ökade kostnader för administration. Byggbranschen har alltid haft lärlingar. Maria
Hernroth berättar att om man inte haft Peabskolan hade man istället tagit emot elever från annat
håll och därmed haft samma administration.
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Kostnad för säkerhet
Företrädarna för företagen menar att kostnaden för säkerhet och skyddskläder påverkar väldigt lite
eller inte alls.
Axelsson, Volvo, menar att man kan räkna på kostnaden och att den ”säkert blir några tusenlappar”
men att det inte påverkar. Westerlund, Scania, menar att kostnaden för säkerhet endast ökat
marginellt. Elmfeldt, SKF, berättar att ett betydande säkerhetstänk genomsyrar SKF:s utbildning men
ser inte säkerheten som en betydande kostnad: ”Jag har svårt att se att kostnaderna går upp då
säkerhet ska ligga inbäddat i allt vi gör” (Elmfeldt, 2014).
Pettersson, AstraZeneca, ser inte en ökad kostnad för säkerhet då den ingår i utbildningen. Hon
menar att eleverna under alla tre år utbildas inom säkerhet, hälsa och miljö. När de är ute på praktik
får de också träna sig i existerande säkerhetsföreskrifter och regelverk.
Per Sjöberg, Sandvik, anser att säkerhetsaspekten gjort det svårare att hitta meningsfulla uppgifter.
Säkerhetsaspekten är tidskrävande och momenten måste tas i en långsammare takt, men han
poängterar att det inte handlar om några stora kostnader:
Som många andra industriföretag håller ju Sandvik verkligen säkerheten först.
Lagstiftningen kring arbete och arbetsmiljö blir nästan lite för nervös vilket gör
färre och färre arbeten möjliga för eleverna. Det blir lite inskränkt. (Sjöberg, 2014)
Vi lägger mer tid på att vidareutbilda arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor, men å
andra sidan är det en sådan viktig del att jag inte ser några som helst problem
med det. Inte är det några stora kostnader heller. (Sjöberg, 2014)
Hernroth, Peab, berättar att säkerhetsaspekten är en anledning till att eleverna går ut på praktik först
i årskurs två. Men hon ser inte säkerheten som en stor kostnad:
Vi resonerar så här – i en bransch där folk fortfarande dör på jobbet, varje år, för
att det är så farligt, där måste du få arbetsmiljö och säkerhet med dig från början.
Du måste få de viktiga baskurserna, du måste ha en verktygskännedom. Våra
elever går därför inne hela första året. Sedan är det klart att deras
skyddsutrustning kostar, hjälmar och spiktrampskor med mera. Men det inget
utöver det. (Hernroth, 2014)
Sammanfattning
Av intervjuerna framgår tydligt att den största kostnaden för företagen är det tidsödande i att lära
upp en praktikant. Konjunkturen och den ekonomiska krisen påverkar också möjligheterna att
avsätta den tid som krävs. Företagen ser inte någon psykisk påfrestning för handledarna. Snarare
menar de intervjuade att praktikperioden ses som positiv.
Då praktikanterna inte får lön under sina praktikperioder genereras inga ökade lönekostnader.
Däremot utgår lön när eleverna sommarjobbar. Detta är dock kostnader som skulle uppkomma även
om företaget skulle ha annan personal anställd.
Då handledarna inte får något lönetillägg ser företagen ingen ökad kostnad för handledning. Den
kompetenshöjning det innebär att vara handledare kan dock generera högre lön. En eventuell
kompetenshöjning torde dock ses som en fördel.

24

Företagen ser en obetydlig kostnad för verktyg och material. Vissa av företagen menar att det kan
finnas en viss kostnad för administration medan andra företag menar att dessa kostnader hade
uppkommit även om man rekryterat på annat sätt.
Företagen ser inte att kostnaden för säkerhet påverkar, istället är säkerhetstänket ett problem som
genomsyrar hela verksamheten. Sandvik påpekar att säkerhetsaspekten gjort det svårare att hitta
meningsfulla uppgifter för praktikanterna, men att det däremot inte är förknippat med några stora
kostnader.

Indirekta kostnader
Indirekta kostnader är utgifter som inte är direkt kopplade till själva praktiken och som företagen
därmed inte kan kalkylera.
Påverkan på produktivitet för personal
Företrädarna för företagen ser ingen tydlig minskning i produktivitet, varken för handledare eller
övriga anställda.
Björn Axelsson, Volvo, menar att produktiviteten inte sänks. Per Sjöberg menar att det är på
marginalen om produktiviteten sänks: ”I så fall handlar det om praktikens absoluta startläge och det
är ingenting som märks”(Sjöberg, 2014). Maria Hernroth noterar inte heller någon sänkt
produktivitet bland handledare och/eller övriga anställda. Peter Elmfeldt, SKF, menar att det är svårt
för honom som HR-chef att ha vetskap huruvida produktiviteten sänkts, men det är inget som nått
honom: ”Det är inget som sipprar igenom till mig och som påverkar kostnaden” (Elmfeldt, 2014).
Thomas Westerlund, Scania, förklarar att om man inte tar höjd i bemanningen sänks produktiviteten.
Han menar vidare att då praktiken är en kalkylerad aktivitet påverkar den inte negativt.
Patricia Pettersson, AstraZeneca, ser ingen sänkt produktivitet, vare sig på kort eller lång sikt. Hon
menar att AstraZenecas strävan efter att vara en bra arbetsplats för alla anställda, snarare bidrar till
en produktivitetsökning:
Jag ser att det här faktiskt kan ge en ökning, både kortsiktigt och långsiktigt.
Medarbetare inom vårt företag upplever det som ”roligt att vi som stort och
globalt företag satsar på ett eget gymnasium”. Det är positivt att det kommer in
ungdomar och att vi gör något nyttigt – för vår egen kompetensförsörjning men
också för gymnasieungdomar över huvud taget. Det bidrar till framtidstro. Så för
mig kopplar vår satsning till vår strategi. Vi ska vara en fantastiskt bra arbetsplats
för alla som jobbar här. (Pettersson, 2014)
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Kostnad till följd av misstag
De intervjuade noterar ingen ökad kostnad på grund av misstag från praktikanter. På AstraZeneca ses
förberedelsearbetet som det viktigaste (Pettersson, 2014). Inte heller SKF, Volvo, Sandvik, Peab eller
Scania upplever några ökade kostnader:
SKF:
Det ligger i våra värderingar att man får göra misstag. Det ska mycket till innan
man hackar på en elev om någonting går snett. (Elmfeldt, 2014)
Volvo:
Nej, vi har ju arbetsmiljöföreskrifter, AFSAR, som styr väldigt tydligt vad man får
och inte får göra. I en verksamhet som vår är det svårt att komma i kontakt med
så många kritiska moment att det kan påverka kvaliteten. (Axelsson, 2014)
Sandvik:
Vi har också nyanställda som kommer in och råkar ut för det, så jag skulle inte
säga det. Det är liksom försumbart. (Sjöberg, 2014)
Peab:
Under mina snart nio år har jag aldrig varit med om att det diskuterats som ett
problem. Vi är ju försäkrade. (Hernroth, 2014)
Scania:
Eleverna kommer inte att utsättas för en situation där de skulle kunna göra
misstag då de är under handledning. (Westerlund, 2014)
Sammanfattning
De indirekta kostnaderna påverkar inte företagen nämnvärt. Företagen ser ingen betydande
sänkning av produktiviteten, varken bland handledare eller övrig personal.
Företagen ser inte heller ökade kostnader till följd av misstag. Detta eftersom företagsgymnasierna,
i samverkan med företagen, har ett tydligt och utarbetat säkerhetsarbete. Detta inleds redan innan
eleverna går ut i produktion eller i byggnation.
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Sammanfattning om intäkter och kostnader av arbetsplatsförlagt lärande
Figur 2 sammanfattar företagens intäkter och kostnader av arbetsplatsförlagt lärande samt av att
driva företagsgymnasier.
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Figur 2: Sammanfattning om intäkter och kostnader av arbetsplatsförlagt lärande och praktik
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Företagens företrädare svarar relativt samstämmigt vad gäller intäkter och kostnader. Tabellen visar
tydligt att det är långsiktiga intäkter och direkta kostnader som påverkar företagen mest. Variablerna
”Framtida rekrytering”, ”Rekryteringskostnader”, ”Risk för felrekrytering” samt ”Varumärke” ses som
betydande fördelar. Dessa fördelar genererar ökad produktivitet, tillväxt, kunskap och lönsamhet.
Den kostnad som påverkar företagen mest är ”tidsödande och påfrestande”.
Samtliga företag menar att de långsiktiga fördelarna och intäkterna av att driva företagsgymnasium,
samt att ta emot praktikanter för arbetsplatsförlagt lärande, överväger de direkta kostnaderna.
Westerlund, Scania, konstaterar: ”Skolan är ju exempel på det, annars skulle vi nog lägga ner den”.
Hernroth, Peab, ser inte kostnaden som betydande:
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Vi har väldigt sällan diskussioner om kostnader, det är ingen fråga. Det handlar
mer om investeringar. Att bygga en ny skola är dyrt, men när den väl är uppe på
fötterna och rullar, då finns inte kostnadsfrågan. Vinsten är så tydlig för alla.
(Hernroth, 2014)
Två företag, Volvo och AstraZeneca, kalkylerar kostnaden att rekrytera. Långsiktigt överväger
fördelarna genom minskade rekryteringskostnader. De övriga företagen (Scania, SKF, Peab och
Sandvik) uppskattar att långsiktiga fördelar och intäkter överväger de direkta kostnaderna.

Samverkan mellan gymnasium och företag
Denna rapport har tittat närmare på företagens effekter av arbetsplatsförlagt lärande samt av att
driva företagsgymnasier. Ingen av skolorna som intervjuats har som kortsiktigt fokus att generera
avkastning. Den investering företagen gör ses som en långsiktig kompetensförsörjning. Men för att
skolorna ska leverera den kompetens som företagen efterfrågar, är det viktigt med samverkan
mellan företag och gymnasium.
Betydelsen av samverkan
De som intervjuats i denna rapport – rektorer och anställda inom företagen – menar att det finns
stora fördelar med samverkan.
Patricia Pettersson, AstraZeneca, berättar om företagets samarbete med Mälardalens Tekniska
gymnasium:
Jag tycker att man ska titta på det som en modell utifrån hur vi jobbar.
Samarbetet med ett industrigymnasium tror jag är en framtidsmodell för vilken
skola som helst. Om jag hade hur mycket resurser som helst skulle jag vilja bjuda
in ungdomar från alla gymnasier i Stockholmsregionen för att komma hit och
titta. Det betyder så mycket för ungdomar att få se hur det här ser ut i
verkligheten. (Petterson, 2014)
Axelsson, Volvo, poängterar hur nöjd han är med den samverkan som finns mellan
Göteborgsregionens Tekniska gymnasium och Volvo:
Om handledaren behöver utbildning sköts det till stor del på skolan, vilket är
fantastiskt bra. Nu pratar jag om Göteborg där allt är väldigt uppstyrt, jag är
jättenöjd. (Axelsson, 2014)
Även rektorerna som intervjuats betonar fördelarna. Ann Malmberg, rektor på SKF Tekniska
gymnasium:
Den allra största fördelen är att vi på ett bra sätt kan kombinera just teori och
praktik. Det man lär sig teoretiskt kan man direkt se att man har användning för i
praktiken, och då tänker jag framför allt på matte. Man ser direkt en koppling mot
till exempel CNC-maskinerna, alltså datorstyrda fräsar och svarvar. Där måste
man kunna koordinatsystem och sådana saker, det får ju en praktisk användning
då. Det här är bara ett exempel, men vid programmering och annat så handlar det
ju om rätt mycket matte. (Malmberg, 2014)
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Katarina Ivarsson, rektor, Göranssonska skolan:
När man har stöd och hjälp från övriga samhället har det varit lättare att få
eleverna att faktiskt bli mer ambitiösa och ansvarstagande. Det handlar inte bara
om föräldrar och skola, här får vi in en tredje part – företaget – som säger samma
saker. Det är inte okej att komma försent eller att sitta och fippla med mobilen
istället för att göra sitt arbete, och så vidare… (Ivarsson, 2014)
Jan Johansson, rektor, GTG:
Vi är tvungna att lära oss de nya systemen när de ska installeras eller användas,
och det gör vi i samverkan med företagen. De hjälper oss med utrustning till vissa
delar så kan vi sedan utbilda på deras senaste grejer. Den kompetensen som vi då
får, tar vi med in i gymnasie- och yrkeshögskolan. På det sättet kvalitetssäkrar vi
att vi har den senaste kompetensen. (Johansson, 2014)
Maria Hernroth, vd, Peabskolan:
För att ge eleverna den starka kopplingen till arbetslivet brukar våra
”personalare” komma ut till skolan. De förklarar för eleven att ”såhär blir du
anställningsbar”. Det blir starkare än om en lärare man träffar varje dag säger
samma sak, det biter inte. (Hernroth, 2014)
Susann Jungåker, rektor, Mälardalens Tekniska gymnasium:
Allt blir så verklighetsanknutet. Vi får aldrig en fråga från en elev om varför man
ska läsa någonting, man ser även kopplingen på de teoretiska kurserna. Jag tror
att man till och med i religion kan se nyttan, eftersom man faktiskt möter
individer som kommer från andra kulturer och med andra bakgrunder. Man
behöver den förståelsen också. (Jungåker, 2014)
Handledning
En indikator på företagens och skolans samverkan är handledningens utformning. Företagen väljer ut
handledarna och, i den mån det behövs, utbildas dessa ofta på skolan.
Företagen anser att handledarens huvudsakliga uppgift är att ge eleven en så bra praktik
(meningsfulla uppgifter) samt en så bra bild av företaget och branschen som möjligt. På så sätt verkar
handledarna som ambassadörer för hela branschen.
Pettersson, AstraZeneca, berättar att hon ser handledarens uppgift som instruerande och att skapa
trygghet och att de ger ett bra intryck av företaget:
Handledaren värnar om att eleven får ett positivt intryck av vårt företag, att man blir
bemött och väl omhändertagen. Det låter väldigt omvårdande men är faktiskt viktigt när
man börjar ettan. Det här är elevernas första kontakt med yrkeslivet och det är otroligt
viktigt att de känner sig välkomna och trygga, att de vågar ställa frågor och behandlas som
vilken anställd som helst i vår kultur. Det är det absolut viktigaste. Sedan kommer såklart
kunskapsöverföringen, att man ser till att eleven får lära sig någonting, att den blir
anställningsbar. Men jag kan tycka att man lär sig hur det fungerar på den här
arbetsplatsen. Vilka normer är det som gäller, hur sköter man sina arbetstider? (Pettersson,
2014)
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Hernroth, Peab, ser inte att handledarna har problem att hitta meningsfulla uppgifter under
praktiken. Hon berättar att handledarens främsta uppgift – utöver att ge en bra praktik och en bra
bild av företaget – är att ge en bra bild av hela branschen och förmedla ”den tysta kunskapen”:
Att inom ramen för sitt eget arbete förmedla yrket, det handlar både om
hantverksskicklighet och de där andra grejerna, den tysta kunskapen i yrket, som
att förstå en kultur, att fungera i ett arbetslag och att förstå arbetslivets villkor.
(Hernroth, 2014)
Som tidigare redogjorts ser företagen avsättandet av tid som den största kostnaden. Detta resulterar
i att det ibland kan vara svårt att få handledare att ställa upp. Westerlund, Scania, berättar att det är
lättare om företaget bygger en bild av att praktikanterna är en framtida rekryteringsbas. När både
företag och elever vet att praktiken genererar en framtida anställning bygger man upp ett intresse.
Praktiken struktureras i samverkan mellan handledarna. Westerlund menar att man försöker hitta
beröringspunkter som matchar handledare och elev. Per Sjöberg, Sandvik, anser att handledarna
huvudsakligen ser sitt uppdrag som något positivt. Inom Sandvik får handledarna vägledning eller
direktiv om hur man utformar praktiken, men det är sedan den praktikmottagande avdelningen som
sköter genomförandet.
Susann Jungåker, rektor MTG, poängterar vikten av att handledningen ger ett mervärde för den
anställde och att den är värd något i dennes CV:
När vi startade skolan diskuterade vi ju rätt så mycket hur vi skulle göra. Hur
skapar vi ett värde i att ta sig an en tonåring för en person som redan jobbar hårt?
Det är inte självklart och det stör, alltså det tar ju tid. Därför får du självklart föra
in handledarutbildningen i ditt CV, på Scania heter det KV-poäng. ”Går jag en
utbildning som jag kan föra in i mitt CV, det gör att jag ökar min egen
kompetens.” Det är ju en otrolig fördel för de som tar emot eleverna. (Jungåker,
2014)
Praktikens upplägg
Längden på praktiken är i huvudsak mellan 20 och 40 veckor. Även här poängterar företag och
gymnasium den samverkan som finns. Företagen kan påverka praktikens upplägg och utforma den så
att den passar företagens struktur, något man i olika hög grad tenderar att göra.
Björn Axelsson, Volvo, ser fördelar i att styra praktiken så att den passar företagets
kompetensförsörjning:
Vi kan säkerhetsställa vårt framtida kompetensbehov. Vi försöker styra
praktikerna lite så att det fungerar när vi om två år kommer att behöva anställa
den här typen av personer. Det kan handla om underhåll, produktionsteknik och
andra saker där kan vi vara med och styra praktikerna. (Axelsson, 2014)
Susann Jungåker, Mälardalens Tekniska gymnasium, menar att eleverna ska flytta runt under
praktikperioderna. Detta för att förstå hela produktionsprocessen. Därför har inte företagen
(AstraZeneca, Scania och Telge) möjlighet påverka vilka praktikanter de tar emot. AstraZeneca
utformar dock praktikens upplägg, beroende på om eleverna valt en yrkes- eller
högskoleförberedande utbildning:
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Skolan har ju varit tydlig med vad de vill att eleverna ska få under sin praktik. Vi
har vårt perspektiv och vill ge eleverna en utbildning som gör att när vi erbjuder
dem en visstidsanställning är de anställningsbara från dag 1 (Petterson, 2014).
Inom Sandvik kan man påverka praktikens upplägg och önska tillbaka samma elev man haft tidigare.
Göranssonska skolan hjälper till viss del företaget med deras önskemål, men betonar att vissa
uppgifter bestäms inom skolan: ”Vi har ju kurser som är kopplade till APL:en så själva
skolarbetsuppgifterna bestämmer vi här på skolan”. (Ivarsson, 2014)
Peab kan, till viss del, påverka praktikens upplägg. Hernroth menar att om en kille eller tjej är väldigt
uppskattad, och det är ömsesidigt, försöker man bevara den relationen. Detta förutsatt att det
fortfarande finns meningsfulla arbetsuppgifter.
Samverkan ger livslång kompetens
Företagen och skolorna poängterar att samverkan skapar livslång kompetens. Den personliga
utvecklingen är en viktig del, inte bara det tekniska kunnandet. Skolorna och företagen lär ut praktik
och teori men fokuserar också på förmågan att tänka kreativt, att våga tänka annorlunda och att föra
sig själv i ett sammanhang.
Jan Johansson, rektor på GTG och Katarina Ivarsson, rektor GS, berättar om det viktiga och livslånga
lärandet:
Utan att basera det på någon forskning, tror jag att de här personerna har en
bättre genomströmningsförmåga på högskolan. De har något annat med sig, de
vet vad det innebär. (Johansson, 2014)
På frågan ”Vad fick du med dig som du haft användning av?” blir svaret ofta ”de
långa arbetsdagarna”. Det är ju vanliga åttatimmars arbetsdagar, och våra elever
blir vana att jobba från åtta till fem .(Ivarsson, 2014)
Westerlund menar att MTG fokuserar på något som saknas ”i det vanliga” utbildningsväsendet:
Utbildningens starka koppling mellan teori och praktik är jätteviktig. Det här
tappade vi när den obligatoriska praktiken i högskoleutbildningen togs bort.
(Westerlund, 2014)
Utbildningarnas kvalitetssäkring
Inom de olika företagen finns ett stort aktivt engagemang. Mälardalens Tekniska gymnasium har en
styrelseordförande som också är personaldirektör för Scania globalt (Jungåker, 2014). SKF Tekniska
gymnasium har en styrgrupp som består av fabrikschef och tillverkningschef inom SKF (Malmberg,
2014).
Utbildningarna utvärderas regelbundet, framför allt för att målen ska uppnås och eleverna anställas
inom företagen. En utbildning på Göranssonska skolan garanterar inte ett jobb på Sandvik, men
genomför eleverna sin utbildning på ett bra sätt har man också goda chanser (Sjöberg, 2014). När
skolan år 2012 genomförde enkät- och telefonintervjuer med före detta elever, visade dessa att
hälften (49 procent) av de som gått i skolan 2002-2008, valt vidare studier. 31 procent arbetar på
Sandvik, 17 procent i andra teknikföretag eller branscher. Tre procent är arbetssökande. (Ivarsson,
2014)
Peab har ett mål att 70 procent av de som fullgjort utbildningen ska erbjudas ett jobb, något man
också lever upp till (Hernroth, 2014). SKF erbjuder ungefär 50 procent av eleverna på SKF Tekniska
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gymnasium en anställning. Alla garanteras dock sommarjobb (Malmberg, 2014). Scania/AstraZeneca
(MTG) erbjuder samtliga elever som genomfört praktikperioderna, samt är kompetenta och
anställningsbara, sex månaders visstidsanställning (Jungåker, 2014).
Ett exempel på samverkan är de gemensamma kvalitetsmål som sätts upp för skolan inför
verksamhetsåret. Inom MTG är målen utformade i samråd med styrelsen. Skolan ser bland annat på
frisknärvaron, om eleverna har godkända praktikbetyg, hur de klarar de nationella proven samt att
kraven inte är för höga i jämförelse med andra skolor. Susann Jungåker berättar att frisknärvaron är
96,5 procent och att ingen ogiltig frånvaro registrerats. En annan mätbar variabel som visar på ett
framgångsrikt koncept, är att skolan är den fjärde populäraste skolan i Stockholmsområdet sett till
förstahandssökande (Jungåker, 2014).
Utformandet av utbildningen görs också av företagen och skolan i samverkan. Ann Malmberg på SKF
Tekniska gymnasium berättar att företaget besökt skolan. Tillsammans har man tittat på kurserna i
Skolverkets kataloger, undersökt vad företaget söker för specialkompetenser och hur man ser på
framtiden – ”vad är det för kunskap som behövs?” Utifrån dessa mål och behov utvecklas det nya
Teknikprogrammet.
Sammanfattning om samverkan
Det finns en stark samverkan mellan företag och företagsgymnasier. Partnerna vittnar om att de är
mycket nöjda med samarbetet. Det finns en uttalad och gemensam uppfattning om hur
handledning såväl som det arbetsplatsförlagda lärandet ska genomföras. Handledare utbildas på
skolorna och praktiken utformas i samverkan.
Företagens utmaning är att säkra den långsiktiga kompetensförsörjningen. Genom samverkan skapas
en förståelse för den livslånga kompetensen. Skolan och företaget förmedlar till eleverna vad som
förväntas av dem på arbetsmarknaden.
Kvalitetsmål och utvärderingar görs i samverkan. Företagen har möjlighet att påverka
utbildningarna så att de passar deras framtida rekryteringsbehov, men också arbetsmarknadens
rekryteringsbehov. Den höga andel elever som efter avslutade studier anställs inom företagen visar
att utbildningen håller den kvalitet som företagen efterfrågar.
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Sammanfattande om effekterna av arbetsplatsförlagt lärande på
företag
Att som företag driva företagsgymnasier och ta emot elever för arbetsplatsförlagt lärande medför
intäkter och kostnader. Avsättandet av tid för handledning ses som den största kostnaden, men
företagen vittnar att intäkterna överstiger kostnaderna. Av de långsiktiga intäkterna framträder
säkrandet av den framtida kompetensförsörjningen som den viktigaste. Att veta vem man anställer
leder till sänkta rekryteringskostnader och därmed en långsiktig vinst. Företagens vilja att ta
samhällsansvar och värdet för det egna varumärket ses som betydande, långsiktiga intäkter.
Företagsgymnasierna och företagen menar att samverkan är nyckeln till att säkra framtidens
kompetensförsörjning. Inom de skolor och företag som intervjuats finns ett väl utarbetat samarbete
vid handledning och arbetsplatsförlagt lärande. Handledarna utbildas, i den mån det behövs, på
skolorna. Praktiken utformas mellan skola och företag i samverkan. Till viss del kan företagen påverka
vilka elever som tas emot. Detta för att i största möjliga mån se till elevens val och därmed säkra
företagens framtida kompetensförsörjning.
Företrädarna för de intervjuade företagen menar att Sverige, sett till den globala marknaden, kan
konkurrera med hög kunskap och kompetens, inte med låga löner. Företagsgymnasierna ger
företagen långsiktiga konkurrensfördelar. För att ge eleverna rätt förutsättningar på arbetsmarknaden
erbjuder alla företagsgymnasier ungefär 20-30 veckors arbetsplatsförlagt lärande. De tekniska
gymnasier som intervjuats ger alla elever högskolebehörighet och möjlighet till särskild behörighet
för tekniska civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Peabskolan är de enda som tar in
obehöriga elever. Beror skillnaden, vad gäller antagningskrav, på att industrisektorn är mer
internationellt konkurrensutsatt eller att branschen är mer komplex och tekniskt avancerad?
SKF och Scania har drivit skolor i ungefär 75 år. Anledningen har från start varit att säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Som konstaterats, vittnar intervjuerna om att det på lång sikt är
kostnadseffektivt att driva företagsgymnasier. Det är dock bara två företag, AstraZeneca och Volvo,
som gör en kostnadskalkyl och därmed verkligen kan se sänkta rekryteringskostnader. Varför räknar
inte de andra företagen på intäkter och kostnader?
Företagsgymnasier ses ofta som förebilder vad gäller arbetsplatsförlagt lärande. Som framgått av
rapporten tenderar nyckeln till framgången vara samverkan. För att få fler företag ta emot elever för
arbetsplatsförlagt lärande, skulle troligen en bättre samverkan med skolväsende underlätta. Dels för
att säkra en bättre kvalitet under praktiken, men också för att tillgodose företagens långsiktiga
rekryteringsbehov. För att få en bättre och säkrare bild över hur samverkan påverkar det
arbetsplatsförlagda lärandet bör fenomenet dock studeras mer ingående.

33

Källor och referenser
Dionisius, R., Mühlemann, S., Pfeifer, H., Walden, G., Wenzelmann, F., Wolter, S.C., (2008) “Costs and
benefits of apprenticeship training. A comparison of Germany and Switzerland”, Applied Economics
Quarterly, 55 (1), 5–38.
European Commission (2013), “The effectiveness and costs-benefits of apprenticeships: Results of
the quantitative analysis”, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion.
Gustafsson, U.A. (2003). ”När arbetsplats och skola möts. Om den arbetsplatsförlagda utbildningen
på gymnasieskolans Handelsprogram”, Arbetslivsinstitutet
Göranssonska skolan (2002) ”Sandvik investerar 60 miljoner kronor i Göranssonska Skolan”
http://www.goranssonskaskolan.com/sandvik/0521/internet/s005235.nsf/index/99E3747234B18FF9
C125736A004E2CB9?OpenDocument (2014-11-13)
Malcomson, J.M., J.W. McGaw och B. McCormick (2003). ”General training by firms, apprentice
contracts, and public policy. European Economic Review”, 47, 197–227.
Mohrenweiser, J., Backes-Gellner, U., (2010) “Apprenticeship Training, what for: Investment or
Substitution?”, International Journal of Manpower, 31(5), 545-562.
Mohrenweiser, J. and Zwick, T. 2009, “Why do firms train apprentices? The net cost puzzle
reconsidered, Labour Economics”, Vol. 16, No. 6, pp. 631-7.
Mühlemann, S., Wolter, S.C., (2013) “Return on investment of apprenticeship systems for
enterprises: Evidence from cost-benefit analyses”, European Expert Network on Economics of
Education
Nechvoglod, L, Karmel, T och Saunders, J 2009, “The cost of training apprentices”, NCVER, Adelaide
OECD (2009), “Taking advantage of workplace training” in Learning for Jobs: OECD policy review of
vocational education and training. Initial report, Paris
Schweri, J., S. Muehlemann, Y. Pescio, B. Walter och S. C. Wolter, and Lukas Zuercher (2003). Kosten
und Nutzen der Lehrlingsausbildung aus der Sicht Schweizer Betriebe. Chur/Zürich: Ruegger Verlag.
Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier (2012) ”Hur vi botar bristen på ingenjörer
inom samhällsbyggnad - Så gör vi det attraktivt att plugga teknik och få ut fler ungdomar i arbete”.

34

Appendix
Appendix 1: Företag
Intervjuade företrädare från företag







Axelsson, Björn; HR-chef, Volvo Group Trucks Operations. Intervju genomförd på en restaurang i de
centrala delarna av Göteborg, 11 juni 2014.
Elmfelt, Peter; HR-chef, SKF, Göteborg. Intervju genomförd över telefon, 10 oktober 2014.
Hernroth, Maria; Kompetensutvecklingschef, Peab. Intervju genomförd på Peabskolan Solna, 9 juni
2014.
Pettersson, Patricia; HR Generalist Sourcing & Leadership Development Partner, AstraZeneca. Intervju
genomförd på AstraZeneca Södertälje, 19 augusti 2014.
Sjöberg, Per; Vd för Sandvik utbildnings AB och Gimo utbildnings AB. Intervju genomförd på
Göranssonska skolan Sandviken, 15 augusti 2014.
Westerlund, Thomas; Personalchef, DTH, Scania. Intervju genomförd på Scania Södertälje, 14 augusti
2014.

Frågor att ställa vid intervjuer med företagen
(Företagsnamn)
 Kontaktuppgifter
 Bakgrund?
o Position i företaget?
o Hur länge jobbat inom företaget?
o Hur många anställda har företaget
o I vilken typ av bransch verkar företaget
Bakgrund
Bakgrund till att starta företagsgymnasium
 Varför starta ett företagsgymnasium?
 Hur involverad är företaget i gymnasiet?
 Var finns det aktiva engagemanget inom företaget?
 Finns det ett aktivt engagemang från företagsledning sett till det arbetsförlagda lärandet?
Utbildningsplanen, vad är unikt jämfört med andra skolor?
 Hur har företaget påverkat utbildningsplanen?
Ansökningsprocessen
 Hur kan företaget påverka ansökningsprocessen/hur elever söker?
 Hur ser företaget på eventuella obehöriga elever?

Arbetsplatsförlagda lärandet, praktiken








Hur många praktikanter tar ni emot vid varje praktikperiod?
Hur lång praktik har varje praktikant sammanlagt?
Vem väljer arbetsuppgifterna under praktiken?
Hur lång praktik har varje enskild praktikant sammanlagt?
Vem väljer ut arbetsuppgifterna?
Hur struktureras, i förhand, för praktikanter på arbetsplatsen?
Är det lätt att hitta meningsfulla uppgifter?

35





Kan man påverka vilka praktikanter man tar emot?
Är det lätt att få handledare att ställa upp?
Kan företaget påverka praktikens upplägg?

Handledning under det arbetsplatsförlagda lärandet (utvecklade svar)









Hur väljs handledare ut?
Hur utbildas handledare?
Vad är handledarnas främsta uppgift?
Får handledarna ökade ledaregenskaper?
Ökar handledarnas egen kompetens?
Blir handledarna mer innovativa?
Är det tidskrävande att vara handledare?
Hur ser företaget på att det kan vara psykiskt krävande att vara handledare?

Förtjänster och kostnader avseende det arbetsplatsförlagda lärandet (utvecklade svar)
Förtjänster kort sikt
 Har praktikanter utvecklade färdigheter redan vid start?
 Ger praktikanterna ett ökat engagemang bland personalen?
o Ökat engagemang på grund av intresserade och motiverade arbetare?
 Förbättrar praktikanterna personalens kompetens? På vilket sätt?
 Andra förtjänster
o Får företaget en ökad produktivitet?
o Får företaget en ökad tillväxt?
o Får företaget en ökad lönsamhet?
o Ger praktikanterna företaget ny kunskap?
Förtjänster lång sikt
 Underlättar praktiken framtida rekrytering?
 Minskar företagets rekryteringskostnader?
 Andra förtjänster
o Minskar sannolikheten att anställa en olämplig person?
o Ger praktiken en bättre samverkan med arbetsmarknaden?
o Ger praktiken en förbättrad image för företaget?
o Utvecklas företagsgymnasiet/får fler elever
Direkta kostnader
 Är det tidsödande att lära upp en praktikant?
o Hur mycket tid avsätts för att lära upp en praktikant?
 Ger det ökade lönekostnader att ta emot praktikanter (lön under praktik)?
 Ger det ökade kostnader för handledning?
 Ger det ökade kostnader för verktyg och material?
 Ger det ökade kostnader för administration?
 Ger det ökade kostnader vad gäller säkerhet?
Indirekta kostnader
 Ger praktiken sänkt produktivitet bland anställda?
 Hur ser ni på misstag som praktikanter gör, ger det ökade kostnader?
Företagens skäl att ta emot praktikanter


Skälet att ta emot praktikanter (öppen fråga)
o Underlätta rekrytering?
o Öka innovationsförmågan?
o Öka effektiviteten?
o Öka vinsten?
o Öka produktiviteten?
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o Samhällsengagemang?
o Bättre samverkan med skolväsende?
o Förbättra imagen?
o
Sammanfattande om det arbetsplatsförlagda lärandet








Är arbetsuppgifterna under praktiken relevanta för en framtida anställning?
o Ge gärna exempel på arbetsuppgifter som i framtiden kan vara relevanta för företaget
Är eleverna väl förberedda för praktiken?
Påverkar detta företagens dagliga drift? (på vilket sätt)
Är det betungande att ta hänsyn till skolplanen?
Vad anser ni är svårast att tillgodose vad gäller praktiken?
Hur ser ni på tidskrävande aktiviteter såsom administration, handledning och så vidare?
o Vad är mest tidskrävande vad gäller det arbetsplatsförlagda lärandet
Hur ser ni på säkerhetsaspekten?

Sammanfattande om praktiken






Upplever företaget att förtjänsten att ta emot praktikanter överstiger kostnaderna?
Fördelar och nackdelar med att ta emot praktikanter från det egna företagsgymnasiet?
Hur fungerar samarbetet mellan företag och företagsgymnasium?
Efter avslutad utbildning, hur många går ut i arbete i det ”egna” företaget?
Utvärderas resultaten av det arbetsplatsförlagda lärandet?
o Stämmer de överens med företagens kort- och långsiktiga mål?

Sammanfattningsvis
 Något att tillägga?
 Något att förtydliga?

Appendix 2: Företagsgymnasier
Intervjuade rektorer från företagsgymnasier






Hernroth, Maria; VD, Peabskolan AB, Intervju genomförd på Peabskolan (svaren berörde samtliga
skolor inom koncernen), Solna, 9 juni 2014.
Ivarsson, Katarina; rektor, Göranssonska skolan. Intervju genomförd på Göranssonska skolan,
Sandviken. 23 juni 2014.
Johansson, Jan; rektor, Göteborg tekniska college. Intervju genomförd på Göteborgs tekniska college,
Göteborg, 12 juni 2014.
Jungåker, Susann; rektor, Mälardalens Tekniska gymnasium. Intervju genomförd på Mälardalens
Tekniska gymnasium, Södertälje. 26 juni 2014.
Malmberg, Ann; rektor, SKF Tekniska gymnasium. Intervju genomförd på SKF Tekniska gymnasium,
Göteborg, 12 juni 2014.

Frågor att ställa vid intervju med företagsgymnasiet






(Namn på gymnasium)
kontaktuppgifter
Position i företagsgymnasiet?
Hur länge jobbat på företagsgymnasiet?
Bakgrund? (relevant för arbetsplatsförlagt lärande)

Bakgrund
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Bakgrund företagsgymnasier
 Varför startades ett företagsgymnasium? (Säkra kompetensförsörjningen? Annan anledning?)
 Hur länge har gymnasiet funnits?
 Hur många elever går på skolan?
Utbildningens upplägg
 Hur ser utbildningarnas kursplan ut?
 Vad anser ni är unikt i upplägget jämfört med andra skolor?
 Läser man andra ämnen än vad man gör på ”traditionella” utbildningar?
 Tar skolan emot elever som saknar behörighet?
 Hur ser ni introduktionsprogram? Hur söker man dit?
Samverkan
 Vad är de största fördelarna med samverkan mellan skola och företag?
 Anser skolan att det finns det ett aktivt engagemang från företagsledning sett till det arbetsförlagda
lärandet? Hur ser ni på det?
 Hur fungerar samarbetet mellan rektor/ansvarig och aktiva representanter på företag?
Arbetsplatsförlagt lärande
Upplägg






Är det till bara det företag som finansierar/driver gymnasiet som det arbetsplatsförlagda lärandet
genomförs?
Hur väljs arbetsuppgifter ut under det arbetsplatsförlagda lärandet? Av vem/vilka?
Vem samordnar praktiken?
o Finns en speciell samordnare på företaget eller planeras/löses det arbetsplatsförlagda
lärandet i första hand av lärare/elever?
Hur väl förberedda är elever när de går ut i det arbetsförlagda lärandet?

Handledning
 Hur väljs handledarna på företagen ut? Kan företagsgymnasierna påverka?
 Hur kan företagsgymnasierna påverka handledningen?
Sammanfattande om det arbetsplatsförlagda lärandet
Hur utvärderas resultaten vad gäller det arbetsförlagda lärandet?
 Efter avslutad utbildning. Hur många går ut i det ”egna” företaget?
 Vet man hur många som får jobb inom det man utbildar sig till?
 Utvärderas resultaten av det arbetsplatsförlagda lärandet?
o Stämmer de överens med skolans kort och långsiktiga mål?
Sammanfattningsvis
 Något att tillägga?
 Förtydligas?
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