


I medlemmarnas tjänst sedan 1661
§1 ur Handelskammarens stadgar
”…har till ändamål att med särskild hänsyn till sitt verksamhetsområde främja näringslivet och företräda dess intressen i förhållande 
till det allmänna.”

Vårt uppdrag: 
Öka konkurrenskraften för regionens näringsliv.

vi Påverkar

vi Enar

vi Granskar

vi Gör

Alla företag och organisationer som gillar tillväxt kan 

bli medlemmar men det är bara företag som får 

rösträtt!



Starka företag i flera branscher
”Världsledande på svåra tillverkningsprocesser”, 
Martin Lundstedt AB Volvo
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Ett nytt bilmärke från Göteborg

Lynk & Co
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Större konkurrenskraft – Starkare 
region – Mer välfärd

Förutsättningar

Infrastruktur

Kompetensförsörjning

Stadsutveckling

Attraktionskraft

Lokalt företagsklimat

Innovationskraft

Ägare&Ledare
Kompetensutveckling

Globalare marknad
Rådgivning



Förutsättning: Jakten på kompetensen



Hur får unga bättre koll 
på var jobben finns? 
• Pluggparadoxen – om ungas studieval och yrkesutbildningarnas 

oförtjänta rykte – Ungdomsbarometern 16 000 ungdomar

• Vägval för vägledning, om studie- och yrkesvägledningen i 

Västsverige – 65 Högstadierektorer i 17 kommuner
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Annat, nämligen:

Osäker/vet ej

Försvar, polis eller brandkår

I en kommun eller ett landsting som tjänsteman

En ideell organisation

På universitet/högskola

I kommun- eller landstingsfinansierad verksamhet

En statlig myndighet/verk

Ett nystartat företag (som någon annan startat)

Ett företag som jag själv varit med och startat

Ett stort företag

Ett litet eller medelstort företag





Gymnasiet



Inskrivna på gymnasiet

Källa: Skolverket 2017 



Egenskaper



GLU till GLA

Svensk Gymnasielärling
• Höja statusen kring lärlingsutbildningar 

och bredda upptaget av unga som söker.

• Initiativ av Carl Bennet, Olof Persson 

och Västsvenska Handelskammaren

• Västsverige är testregion, finansieras av 

Skolverket.

7 st Skolor i Västsverige

www.gymnasielarling.se

Gymnasial Lärlingsanställning 
enligt tysk modell



Vem är Svensk Gymnasielärling?



PLUGGPARADOXEN
– OM UNGAS STUDIEVAL & YRKESUTBILDNINGARNAS OFÖRTJÄNTA RYKTE



VÄGVAL FÖR  
VÄGLEDNING

– OM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN I VÄSTSVERIGE

TILLSAMMANS GÖR VI VÄSTSVERIGESTARKARE

65 Högstadierektorer i 17 kommuner



Undersökningen är publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2018.  

Citera oss gärna men angekälla.

Författare / Åsa Vikner /asa.vikner@vastsvenskahandelskammaren.se

Källor: Medlemsundersökning, Västsvenska Handelskammaren (2017), 

Pluggparadoxen –om ungas studieval och yrkesutbildningarnas oförtjänta rykte, 

Västsvenska Handelskammaren (2017), Unga röster, Mentor Sverige (2017)och

Skolverket (2018)

ANTALET ELEVER (ÅK 7-9) PER STUDIE OCH YRKESVÄGLEDARE
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VARANNAN KOMMUNSAKNAR MÅLSÄTTNING OCH  

STRATEGI FÖR STUDIE- OCHYRKESVÄGLEDNINGEN

1AV3
rektorerharingakravpåsigfrånhuvudmannen

förarbetetmedstudie-ochyrkesvägledningen

FÅ KRAV SKAPAR OTYDLIGHET KRING UPPDRAGET

?

?

?

?

Ställs lokalakravför studie-ochyrkesvägledningen(SYV)  

pågrundskolanidepolitiskastyrdokumenten?

1AV5
rektoreravrapporterarintearbetetmedstudie-
ochyrkesvägledningentill någonellerharinte  

kännedom om detrapporteras

Varberg  

Uddevalla  

Kungsbacka

Alingsås  

Kungälv  

Partille  

Tjörn  

Borås  

Skövde  

Falköping  

Härryda

Göteborg  

Lerum  

Lidköping  

Trollhättan  

Ale  

Mölndal

KNAPPHÄNDIGTJA NEJ



Ikommunen

Pådenegnaskolan

3,4

HUR FUNGERAR STUDIE- OCH YRKES-

VÄGLEDNINGEN PÅ DIN SKOLA?

4

ÄR NÖJDA MED STUDIE- OCH  

YRKESVÄGLEDARENS INSATSER

1=dåligt5=jättebra

Betyg studie-och

yrkesvägledning ikommunen

ANSER ATT LÄRARNA HAR RÄTT  

KOMPETENS FÖR ATT INTEGRERA SYV I  

UNDERVISNINGEN

ANSER SIG HA FÅTT KOMPETENS-

UTVECKLING ATT GÖRA SYV TILL HELA  

SKOLANS ANSVAR
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GEOGRAFISKA SKILLNADER

(Ikommunerdärtreeller flerrektorer intervjuats)

6



DÄR SYV ANSES FUNGERA

EFTERFRÅGAS  INTE PRAO

TVEKSAMHET INFÖR ÅTERINFÖRD  

OBLIGATORISK PRAO
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Ärdupositiv/negativtillåterinförd  

obligatoriskPRAO?

3,2

3,8

3,4

4

3,6

4,2

4,4

POSITIV NEGATIV

Ärdupositiv/negativ till återinfördobligatoriskPRAO?

NEGATIVA

VARKENELLER

POSITIVA

16st

12st

”Förslaget i sig är positivt, men jag undrar vem som ska lösa

alla platseroch detorganisatoriska? Det krävsen organisation

somlöser detta.”

rektor, Lerum

8

”Jag är positiv, men samtidigt beror det på arbetsmiljökraven,  

alltså vilket ansvar jag som rektor skulle ha. Vad är mitt  

ansvar när jag skickar ut dem på prao?”

rektor, Borås

37st



VAD SKULLE BEHÖVAS FÖR ATT UPPNÅ BÄTTRE STUDIE-

OCH YRKESVÄGLEDNING PÅ ERSKOLA?

23%

Tid

IntegreraarbetetmedSYVtill helaskolanansvar  

Kontakt mednäringslivet

Långsiktigplan

10

17%

43%
17%



God kännedom om arbetsmarknaden är  

avgörande för att elever ska kunna göra  

välgrundade val inför framtiden. En väl  

fungerande studie-och yrkesvägledning  

somhelaskolantaransvar förharpotential

att stärka ungas studiemotivation, väcka  

intresseförolikatyperavyrkenochminska  

riskenförfelval.Vårundersökning visar

attdet finnsett antal områdendärinsatser  

skullegebästeffekt.

SLUTSATSER

1.TYDLIGARE POLITISK

STYRNING

INRÄTTA LÅNGSIKTIG2.PLAN

Studie- och yrkesvägledningen ned-
prioriteras eftersom den sällan vär-
deras eller följs upp på ledningsnivå.
Här behöver politikerna gå in och
markera att den är viktig genom att
sätta upp mål för kommunens arbete
på området. De nationella målen är
allt för generella och behöver kon-
kretiseras och följas upp på lokal
nivå.

Utifrån de politiska målsättning-
arna bör en långsiktig plan arbetas
fram för att skapa hållbara struktu-
rer och tydlig ansvarsfördelning för
hur studie- och yrkesvägledningen
ska fungera på de enskilda skolorna.
Det är viktigt för att bygga upp en
gemensam förståelse för uppdraget
och för att underlätta samarbetet
mellanolika yrkesgrupper iskolan.

REKOMMENDATIONER TILL POLITIKER OCH SKOLLEDARE:



MER RESURSERTILL3.UPPDRAGET

SE LÄRLINGSOM4. RESURS FÖR PRAO

För att lyckas med uppdraget att
göra studie- och yrkesvägledningen
till hela skolans ansvar så krävs mer
resurser. Det handlar om att få ha
studie- och yrkesvägledaren på plats
mer på skolan, att tid ges till plane-
ring av samverkan mellan skola och
arbetsliv och till ett mer gränsöver-
skridande arbete på skolan. Det är
upp till politikern att besluta om mer
resurser som frigör efterfrågadtid.

Många rektorer uttrycker en oro inför
införandet av obligatorisk prao. Det är
viktigt att kommunerna tar den oron på
allvar och skapar en organisation för
tillsättandet av pra- oplatser och
strukturer för att säker- ställa
praoperiodens kvalitet. Med
erfarenheter från initiativet Svensk
Gymnasielärling uppmuntrar vi även
möjligheten att engagera lärlingar som
handledare för elever som gör prao där
såärmöjligt.



Utredningens kritik

• Den nuvarande regleringen av studie- och 

yrkesvägledningen är alltför övergripande och ger inte 

huvudmän och rektorer tydlig ledning i vad som förväntas 

av dem.

Utredningens förslag

• Tydligare styrning, ledning och samordning

• Krav på att huvudmannen ska ha en 

framåtsyftande plan för karriärvägledning

• Kompetensutveckling för vägledare, lärare och 

rektorer



Medskick: Så gör vi Västsverige 
starkare

Bygg bostäder

Förbättra företagsklimatet

Förbättra pendlingsmöjligheterna

Satsa på efterfrågad kompetens

Satsa på att göra industrin mer attraktiv

Lär av andra

Tätare, Snyggare 

& 

Roligare 

Städer



Tack för mig

Bjarne Pettersson

Regionchef Skaraborg/Fyrbodal

bjarne.pettersson@vastsvenskahandelskammaren.se

070-8485816

www.vastsvenskahandelskammaren.se

Vi jobbar för ett starkare Västsverige – vi behöver din hjälp!

Bli medlem.




