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Som det ser ut framöver kommer individen att få 
ta mer ansvar för att driva på framåt. Branschen, 
som är i behov av arbetskraft, kommer att behöva 
vara mer delaktiga i form av LIA (lärande i arbete), 
praktik och VFU (verksamhetsförlagd utbildning). 
Nedan diskuterar jag vitt och brett om vad vi som 
branschorganisation hör och ser. 

ANTAL UPPHANDLADE ORTER MINSKAR
I samband med att Arbetsförmedlingen släppte 
vilka orter som är med i kommande upphandling 
av svetsutbildning i slutet av augusti, blev det tyd-
ligt att antalet beviljade platser inför 2020 minskar 
med ca 30 %, från 52 upphandlade orter till 35. 
Men för den sakens skull så minskar inte behovet 
av kvalificerad arbetskraft inom svensk industri.

Vad vi som branschföreträdare hör i alla diskus-
sioner, paneler och arbetsgrupper vi sitter med i är 
att de ekonomiska medel som Arbetsförmedlingen 
förfogar över minskar, men ökar i andra insatser 
kopplat till utbildning. En kvalificerad gissning 
är att utbildningsplatserna kommer att vara lika 
många eller fler men att individen själva ska stå för 
sitt ekonomiska uppehälle. 

Det är ju såklart inte bara att skifta till dessa 
olika system, utan det kommer att krävas att det 
sker i en övergångsperiod som riktar sig mer mot 
de andra utbildningsformerna (det har redan skett 
på ett antal orter) och att vi som bransch, både 
utbildare och industri, måste hänga med i dessa 
anpassningar. 

MÅNGA UTBILDNINGSVÄGAR
Idag finns det fler vägar än någonsin in i de olika 
yrkena. Vi har som jag nämnde arbetsmarknads-
utbildning; att individen blir anvisad en utbild-
ningsplats på en ort under ett visst antal veckor 
och under dessa veckor uppbär individen även 
ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen. Denna 
form av utbildning är såklart den dyraste varianten 
för oss alla, i form av skattepengar. En arbets-

marknadsutbildning är en åtgärd för en individ, 
som teoretiskt sett handlar om att få individen så 
snabbt in i arbete som möjligt, den riktar sig till de 
som står längst ifrån arbetsmarknaden. 

På gymnasial nivå har vi industriprogrammet 
med ett flertal olika yrkesutgångar där man efter 
avslutad utbildning direkt kan börja arbeta eller 
studera vidare, eftersom dessa utbildningar även 
ger grundläggande högskolebehörighet. 

Denna form av gymnasieutbildning är såklart 
en av de dyrare utbildningarna för en skola att 
tillhandahålla och inte sällan är det ganska många 
tomma platser. Här kan man fundera lite på varför 
det är så? Är inte industrin tillräckligt attraktiv? 
Speciellt kvinnor saknas på utbildningarna, och 
en följdfråga blir då hur vi ska få dem att välja 
branschen? 

Alla vägar bär  
till svetsbranschen

De ekonomiska förutsättningarna för att bedriva  
utbildning håller på att förändras och jag är övertygad  
om att det i slutändan kommer att gynna oss alla. 

UTBILDNING ANB

”Idag finns det fler val än någon-
sin att både komma in i yrket 
och att få tag i arbetskraft ...”

Vad krävs för att vi ska 
locka fler kvinnor till 
branschen? 
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UTBILDNINGSVÄGAR FÖR VUXNA
För vuxna som inte har en utbildning eller vill 
byta spår så finns Komvux och Yrkesvux. Båda är 
gymnasial utbildning för vuxna, där du på Kom-
vux läser allmänna ämnen och Yrkesvux läser du 
yrkesämnen. 

När det gäller Yrkesvux, till skillnad mot Arbets-
förmedlingens åtgärder, finns det idag mer ekono-
miska medel än vad som förverkas. De pengarna 
nyttjas inte i den omfattning som skulle behövas. 
Här går man, till skillnad mot Arbetsförmedling-
ens åtgärder, en hel utbildning och får betyg, intyg 
eller diplom beroende på om skolan är en IW-skola 
eller inte. 

Utöver dessa utbildningsingångar så kan man 
ta sig in i svetsbranschen via kriminalvården, 
yrkesintroduktion, lärlingsutbildning och Yrkes-
högskolan.

BRANSCHENS ANSVAR
När det gäller Yrkeshögskolan måste vi som 
bransch hjälpa våra utbildare genom att påverka, 
sitta med i ledningsgrupper och ta emot studeran-
de på LIA för att få den kompetens vi behöver. 

Idag finns det fler val än någonsin att både 
komma in i yrket och att få tag i arbetskraft jäm-
fört med hur det såg ut för 20 år sedan och det är 
positivt. Det gäller för våra utbildare och utbild-
ande företag att anpassa sig till de möjlig heter som 
finns. Om man kan erbjuda olika utbildningsfor-
mer får skolan ett bredare perspektiv och flera 
olika ekonomiska ben att stå på. Det gör att man 
blir mindre sårbar när det kommer en förändring 
som det ju gör med jämna mellanrum, i detta fall 
från Arbetsförmedlingen.

 
Peter Fransson

Utvecklingsledare
Svetskommissionen

Peter Fransson
Peter arbetar med 
kom petensfrågor, 
främst Svetskommis-
sionens kursverksamhet 
och insatser gällande 
validering. 

Kontakt  
Peter får du tag på via 
0733-18 79 10 eller  
www.svets.se/peter.

 KONTAKT

UTBILDNING ANB

300 bar - 8 liter
Mindre flaska - mer gas

Träffa 
oss på Elmia 

Subcontractor
Vi finns i monter
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