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Lärlingssystemet har fungerat över förväntan på Saab 
Kockums. Svetsen fick förmånen att prata med Oscar 
Schön, Rickard Fransson, Emi Cederholm och Martin 
Petersson som alla är engagerade. 

Lärlingssystemet – ett sätt  
att locka unga till industrin
Många företag i Industrisverige oroar sig för 
kommande pensionsavgångarna, att det inte 
ska finnas tillräckligt mycket personal att 
tillgå framöver. Saab Kockums har samma 
problem, men har valt ett lite annorlunda sätt 
att ta itu med det – ett lärlingssystem.

Rickard Fransson är lärlingskoordinator som hål-
ler i plåtslageriet och lär ut grunderna. Han berät-
tar att Saab Kockums haft systemet i ett antal år, 
men att det de senaste tre åren ökat i omfattning. 
Nu tar man varje år in fem elever med inriktning 
mot mekaniker och fem mot plåt och svets. 

– Vår förhoppning, och anledningen till att vi 
startade programmet, är att kunna ersätta våra 
pensionsavgångar, berättar Rickard. På det här 
sättet fyller vi hela tiden upp underifrån. Sedan 
kommer vi alltid att behöva både erfarna medarbe-
tare och även dem med specialkompetens, men det 
här ger oss en grund.

Som på alla utbildningar är det någon varje år 
som hoppar av, för att de kommer på att de vill göra 
något annat. 

– Ungdomarna verkar trivas, konstaterar Rick-
ard. Vi har höga krav, men hjälper dem igenom 
kraven. Vår styrka är att vi har duktiga handledare 
ute i produktionen. 

HANDLEDARUTBILDNING
För att hitta handledare gick de till en början ut 
på avdelningarna och pratade med de anställda 
om vilka som var intresserade. Idag använder de 
sig av sektionscheferna som kommer med förslag 
på lämpliga personer som vill och kan. Dessa får 
sedan, via Karlskrona kommuns försorg, genomgå 
Skolverkets handledarutbildning.

Rickards tips till andra företag som vill starta 
en lärlingsutbildning är att ha bra samarbete med 
kommun och skola. Skolverkets regler är inte så 

komplicerade som man kan tro: ungdomar får 
under handledning göra allt som en yrkesarbetare 
gör; gasbränna, bocka, svetsa, slipa, kapa, valsa. 
Handledarna är hela tiden med, visar och stöttar. 

När ett företag startar en lärlingsutbildning 
bör de anställa en koordinator som är kontakt mot 
skolan, med regelbundna möten med dem, anser 
Rickard. Industrin och skolan har inte riktigt 
samma språk, så det gäller att hitta en samsyn. 

EGET ENGAGEMANG KRÄVS
– Det är inget enkelt program, betonar Rickard. Du 
måste vara driven och vilja ta för dig. Vi på Saab 
Kockums har dessutom ett stort intresse av att 
våra elever ska läsa de ämnen som krävs för att få 
högskolekompetens.

– Våra elever har tagit väldigt stora och snabba 
utvecklingssteg från det att de började. Vi har 
andraårselever som har godkända svetsprover 
för A26-projektet (ubåten). Det händer hela tiden 
mycket med dem, mycket tack vare våra engage-
rade handledare. Vi utbildar efter våra krav, och 
eleverna står sig bra i jämförelse – de får ju vara 
med i ett av Sveriges mest spännande projekt. 

Stolt
Rickard Fransson
Rickard 
följer 
eleverna 
på nära 
håll och är 
stolt över 
deras utveckling och 
framgångar.
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PFERDVALUE®

Mervärde med PFERD

Upptäck PFERDERGONOMICS® 
PFERDEFFICIENCY®  
VALUECHECK

Ergonomiska och kostnadseffektiva – med verktyg 
från PFERD kan du mäta både ergonomiskt och 
ekonomiskt mervärde. En VALUECHECK redovisar 
överskådligt aktuell status jämfört med andra 
alternativ.  
Kontakta oss redan idag för mer information! 

PFERD-VSM AB, 08-564 72 310  
order@pferd-vsm.se 
www.pferd.com

Verktyg från PFERD -  
med mätbart mervärde.

LITA PÅ BLÅTT
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Lärling – vad innebär det?
Så här förklarar Skolverket: Gymnasial lärlingsutbildning 
är ett annat sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går 
lärlingsutbildning går mer än hälften av utbildningen på en 
eller flera arbetsplatser. Lärlingsutbildning är ett alternativ 
inom alla yrkesprogram.

Det finns två olika utbildningsvägar inom ett yrkesprogram; 
skolförlagd eller arbetsplatsförlagd (lärling). Som lärling är 
eleven största delen av sin utbildning på en arbetsplats. Men 
alla som går ett yrkesprogram ska vara minst 15 veckor på en 
arbetsplats. Det kallas apl, arbetsplatsförlagt lärande.

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner 
som skolförlagd yrkesutbildning. Utbildningen leder till 
samma yrkesexamen som ett skolförlagt program.

I gymnasieskolan kan lärlingsutbildningen börja första, andra 
eller tredje läsåret. Omfattningen av det arbetsplatsför
lagda lärande ska räknas från och med det läsår som eleven 
påbörjar lärlingsutbildningen.

Vid gymnasial lärlingsutbildning är det obligatoriskt att 
upprätta ett skriftligt utbildningskontrakt för varje elev och 
arbetsplats där eleven gör apl. Det är skolhuvudmannen 
som ansvarar för att utbildningskontrakt upprättas.

I utbildningskontraktet ska det enligt skollagen anges:
–  vilka delar av utbildningen som ska genomföras på  

arbetsplatsen och omfattningen av dessa delar,
–  hur kostnader för de skador som eleven kan orsaka under 

den arbetsplatsförlagda utbildningen ska fördelas mellan 
skolhuvudmannen och arbetsplatsen,

–  avtalstiden och grunderna för att avtalet ska kunna upp
höra innan avtalstiden löpt ut,

–  vilken lärare på skolenheten och vilken handledare på 
arbetsplatsen som ska vara kontaktpersoner för den 
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Läs mer hos Skolverket: www.skolverket.se. ›
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Oscar går andra året på lärlingsutbildningen. Hit 
kom han efter att ha gått två år på ett tekniskt 
gymnasium för att bli datorprogrammerare. Och 
han har inte ångrat sig – han trivs i miljön och med 
kollegorna.

– Jag har inte hört något negativt om svetsyrket. 
Det kan vara skitigt, men det är inget skitjobb.

Också för Oscar har utbildningen genomgått för-
ändringar, fast han bara är inne på andra året. När 
han började svetsutbildningen var Rickard hans 
lärare, men nu har det kommit en svetslärare från 
skolan. Det är samma lärare som han sedan har i 
ritnings- och materiallära. Även arbetsskyddsut-
bildningar har tillkommit, för att få koll på hur  
den skyddsutrustning som finns ska användas. 

– Lärlingsutbildningen är bra, tycker Oscar. 
Om du sköter skolan är du i princip garante-
rad sommar jobb och jobb. Och det är inte alla 
20-åringar som har jobb med en så bra lön.

Så här tycker lärlingarna
”Jag har inte hört något negativt 

om svetsyrket. Det kan vara 
skitigt, men det är inget skit-
jobb.”

Två av Kockums 
lärlingar
Oscar Schön
– Du får 
en inblick 
i arbets
livet, du 
får arbeta 
dig in på 
en plats.
Martin Petersson
– Här har 
jag fått 
prova 
på det 
mesta. 
Jag har en 
svetsare som handled
are som lät mig lägga 
svetsprover som blev 
godkända.  

– Innan jag började här visste jag knappt vad en 
svets var. Det var på en praktikplats i åttan som 
jag fick lite inblick, berättar Martin. Min storebror 
gick utbildningen för två år sedan och han tyckte 
att den var bra.

– Här har jag fått prova på det mesta, säger 
Martin och låter nöjd. 

– Alla utbildningar vi har är upplagda så att vi 
får de kurser som vi behöver mest först. Som att 
ritningskursen kommer först för att det behövs.

›


