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Bakgrund 
Arbetsmarknadskunskap startade som ett treårigt projekt i augusti 2014 med huvudsyfte 

att minska glappet mellan arbetslivet och skolan i Örebro län. Konceptet ägs av den 

ekonomiska föreningen Jobba i Västerås (JiV) och drivs i Örebro på franchise av 

Handelskammaren Mälardalen. Finansiering har skett genom privata och offentliga 

arbetsgivare samt med projektmedel från Region Örebro län. Målet i projektet har varit att 

genomföra klassvisa inspirationslektioner för länets ungdomar (13-19 år) för att öka 

kunskapen om arbetsmarknaden, vilket på sikt leder till mer medvetna framtidsval och 

lättare vägar till att få jobb. Analyser och prognoser visar på en arbetskraftsbrist inom 

flera branscher, såväl idag som under en lång tid framöver. Matchningen på 

arbetsmarknaden mellan efterfrågan och utbud på kvalificerad arbetskraft är inte 

tillfredställande. Ett skäl till det anses vara ungdomars och till viss del även lärares och 

föräldrars bristande information om hur arbetsmarknaden ser ut, vad arbetsgivarna 

behöver och vilka behov som finns.  

De mätbara målen att nå ca 7.000 elever per läsår är hittills väl uppfyllda. Totalt kommer 

Arbetsmarknadskunskap att ha träffat ca 23.500 elever fördelat på ca 1.000 inspirations-

lektioner vid projektets slut den 31 augusti 2017. Utvärderingar och kommentarer från 

elever efter lektioner visar tydligt på en ökad förståelse för arbetsmarknaden. Många 

beskriver även att de har fått en ökad motivation och förståelse för skolarbetet och 

kommenterar även att de uppskattar hur kommunikatörerna från Arbetsmarknadskunskap 

pratar med eleverna. Genomsnittsbetygen från elever på frågorna om de tyckte lektionen 

var bra samt om de lärde sig mycket om jobb och utbildning ligger på 4,7 respektive 4,5 

vilket med god marginal ligger över de uppsatta målen om minst 4,0. 

Utvärderingar från skolpersonal som fått ta del av innehållet i Arbetsmarknadskunskap 

bekräftar tydligt samma bild och även de ger projektet höga betyg. Personalen poängterar 

den stora vikten av att det kommer någon utifrån ”verkligheten” in i skolan. Det finns en 

stark önskan om att få jobba mer med Arbetsmarknadskunskap och skapa en större och 

mer långsiktig förankring i skolan på flera plan.      

Projektets finansiella aktörer uppger en hög nöjdhetsgrad och poängterar det viktiga med 

att Arbetsmarknadskunskap kan fungera som en neutral bro mellan skola och arbetsliv. En 

majoritet av aktörerna uppger dessutom att de gärna vill fortsätta stötta 

Arbetsmarknadskunskap efter att projekttiden löpt ut.  

En slutsats utifrån resultaten* är att en utveckling och förlängning av 

Arbetsmarknadskunskap är efterfrågad av samtliga målgrupper. Dessutom samarbetar idag 

Arbetsmarknadskunskap med elva av länets tolv kommuner, och har därmed kontakter med 

i stort sett samtliga aktuella skolor, varför det finns goda förutsättningar för en vidare 

utveckling ur ett regionalt perspektiv. 

 

 

 

* För mer detaljerade resultat, se ”Arbetsmarknadskunskap Örebro - deltidsutvärdering aug 2014-jul 2016” 
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Verksamhet september 2017 – augusti 2020 
Huvuddelen av verksamheten kommer från och med september 2017 att fortsatt bestå av 

inspirationslektioner om arbetsmarknaden för ungdomar mellan 13-19 år även om det inte 

enbart blir i projektform. Skillnaden blir nu att verksamheten kan jobba mer långsiktigt 

tillsammans med både arbetsgivare och skolor och differentiera innehåll samt aktiviteter 

mer, t ex utifrån årskurs.  

 

Syfte 
Syftet med Arbetsmarknadskunskap är att öka kunskapen om arbetsmarknaden hos 

ungdomar i Örebro län, för att stärka deras möjligheter att välja vägar som leder till 

arbete.  

 

Arbetsmarknadskunskap riktar sig till elever från årskurs sju på grundskolan till sista året 

på gymnasiet samt lärare och föräldrar. Arbetsmarknadskunskap ambition är att skapa en 

trend där ungdomar ser fram emot ett långt och utvecklande arbetsliv, förstår och bejakar 

arbetsmarknadens spelregler och väljer att satsa på en kompetensnivå som skapar 

långsiktiga förutsättningar för att få jobb. 
 

Huvudsakliga målgrupper 
 Elever i årskurs 7-9 på grundskolan 

 Elever på gymnasiet 

 Skolledare och rektorer 

 Studie- och yrkesvägledare 

 Lärare 

 Föräldrar till elever mellan 13-19 år 

 Arbetssökande 

 Arbetsgivare 
 

Övergripande verksamhetsmål 

 Att på sikt motverka arbetslöshet och minska andelen arbetslösa ungdomar 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Att bidra till ökad samverkan mellan skola och arbetsliv 

 Att fler ungdomar får förstärkt studielust 

 Att skapa en bättre och tydligare matchning på arbetsmarknaden, där ungdomar 
väljer utbildningar som på sikt leder till arbete 

 Att minska andelen socioekonomiska och könsstereotypa val bland ungdomar 
gällande utbildning och arbete 

 Att främja arbetslivets kompetensförsörjning och tillgodose arbetsgivarnas 
kompetensbehov i Örebro län 
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Aktiviteter 
 

Inspirationslektioner  
Huvuddelen i konceptet Arbetsmarknadskunskap består av klassvisa inspirationslektioner 

för elever mellan 13-19 år. Lektionen bygger på dialog varför lämpligt antal är ca 20-30 

elever med lektionslängd på 60-90 minuter. Kommunikatörerna utgår från temat ”vägen 

till jobb” genom olika konkurrensfördelar. Lektionen varvas med övningar tillsammans med 

eleverna och kontinuerligt ges exempel från lokala arbetsgivare som kommunikatörerna 

har kontakt med. Avslutningsvis får eleverna berätta om vad de är intresserade av att 

jobba med i framtiden och kommunikatörerna går igenom brist- och överskottsyrken och 

vilka utbildningsvägar som finns. 

 

Målgruppen för lektionerna kommer i första hand att vara elever i årskurs 7 (vårtermin) 

och 9 (hösttermin) på grundskolan samt för elever i år 1 (vårtermin) och år 3 (hösttermin) 

på gymnasieskolan. Grunden i lektionen för de olika åldrarna bygger på samma tema och 

upplägg, men med en tydlig differentiering beroende på ålder var tonvikten läggs och vilka 

övningar som genomförs för att få bästa möjliga relevans. 

 

Föräldramöten 
I anslutning till inspirationslektionerna erbjuds även föräldramöten med temat 

Arbetsmarknadskunskap där föräldrar får samma typ av lektioner som deras ungdomar fått. 

Syftet med föräldramötena är att det ofta är vid ”köksbordet” som beslut om framtidens 

kompetensförsörjning avgörs och verktyg ges till föräldrarna hur man kan prata med sina 

barn i dessa frågor. Planering och utformning av föräldramöten görs i nära samarbete med 

skolorna.  

 

Lärarutbildningar 
Vidare erbjuds även inspirationsföreläsningar i Arbetsmarknadskunskap för skolpersonal. 

Dessa föreläsningar syftar till att ge skolpersonal verktyg att föra dialogen om arbete och 

framtid vidare med eleverna. Arbetsmarknadskunskap erbjuder kostnadsfritt ett komplett 

lektionsmaterial för skolpersonalen med övningar kopplat till dessa frågor. Läroplanen för 

både grundskolan och gymnasieskolan adresserar studie- och yrkesvägledning som hela 

skolans ansvar, varpå detta är ett sätt att underlätta arbetet för såväl lärarna som studie- 

och yrkesvägledarna med denna implementering.  

 

Resultatmål inspirationslektioner, föräldramöten och lärarutbildningar  

 Att genomföra lektioner för minst 7.000 elever per läsår mellan 13-19 år i Örebro 
län 

 Att ha ett genomsnittsbetyg på frågan om lektionen var bra, på en skala från ett till 
fem (där fem är bäst) på över 4,0 

 Att ha ett genomsnittsbetyg på frågan om de lärde sig mycket om jobb och 
utbildning under lektionen, på en skala från ett till fem (där fem är bäst) på över 
4,0 

 Att erbjuda alla aktuella skolor föräldramöten och lärarutbildningar 
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Tilläggstjänster 
Under de år som Arbetsmarknadskunskap varit verksamma har många kontakter knutits hos 

arbetsgivare och kommuner. Detta har resulterat i önskemål om att kommunikatörerna 

även ska genomföra anpassade inspirationsföreläsningar för andra målgrupper. Exempel på 

dessa kan vara föreläsningar i samband med arbetsmarknadsmässor, konferenser eller inför 

ungdomars feriepraktik.  

 

Arbetslösa, nyanlända och personer inom vuxenutbildning 

Arbetsmarknadskunskap har även provat att genomföra inspirationsföreläsningar för vuxna 

inom olika målgrupper. Exempel på detta kan vara arbetslösa där samarbete skett med 

Arbetsförmedlingen. Andra exempel är nyanlända vuxna eller personer som går någon form 

av vuxenutbildning. Syftet med föreläsningarna är även här att öka kunskapen om var 

jobben finns och skapa motivation för mer medvetna val. Under föregående år har 

föreläsningar för ovanstående målgrupper prövats i olika kommuner med bra resultat. 

 

Branschspecifika föreläsningar 

JiV som står bakom konceptet Arbetsmarknadskunskap har under 2016 genomfört 

branschföreläsningar i teknik samt vård/omsorg i Västmanland med goda resultat. 

Bakgrunden är att det råder en stor kompetensbrist inom dessa branscher, både idag och 

på längre sikt. Föreläsningarna genomförs i större grupper där man samlar flera klasser i en 

årskurs per skola varför antalet elever kan variera. Det specifika syftet med 

föreläsningarna är att visa på den stora bredden i dessa branscher, både vad det gäller 

yrkesval, men även vilken utbildning som krävs och vilka möjligheter som finns. Diskussion 

sker även för att motverka stereotypa och könsstereotypa val inom respektive bransch. 

Branschföreläsningarna kan på ett naturligt sätt vävas in tillsammans med 

inspirationslektioner i Arbetsmarknadskunskap.  

Tilläggstjänsterna ovan sker utanför ordinarie verksamhet och offereras separat från 

Handelskammaren Mälardalen.  

   

  



 

7 
Handelskammaren Mälardalen, Arbetsmarknadskunskap, 2017. 

 

Samverkan 
En central och nödvändig del för en god och långsiktig verksamhet är samverkan med andra 

aktörer på olika nivåer. Dessa beskrivs närmare nedan. 

 
Skolor 
Möten med skolpersonal ingår i Arbetsmarknadskunskaps vardagliga arbetssätt och ett nära 

samarbete med studie- och yrkesvägledare, lärare, rektorer och övrig skolpersonal är av 

stor vikt för att kunna agera framgångsrikt på skolans arena. Under de år som 

Arbetsmarknadskunskap varit igång har ett stort nätverk byggts upp på över 45 olika skolor 

i länet. Förutsättningarna är därför goda när planering av olika aktiviteter genomförs 

tillsammans med skolorna. 

 

En viktig del i utvecklingen av Arbetsmarknadskunskap handlar om en långsiktig förankring. 

Detta kan delvis ske genom ett djupare systematisk arbete med skolorna och planering av 

föreläsningar i ”årshjul” kopplat till de verksamheter skolorna genomför själva. På detta 

sätt kan Arbetsmarknadskunskap bli ett bra komplement som stärker skolans hela arbete 

med studie- och yrkesvägledning.  

 

Nedan visas ett exempel på hur lektioner och föreläsningar kan passa in på skolor i olika  

stadier (alla skolor har inte praktik som på bilden). 

 

 
Bild: Förslag på uppdelning av aktiviteter kopplat till årskurser. AMK = Arbetsmarknadskunskap. 

 

 

Arbetsgivare 
Kärnan i Arbetsmarknadskunskap är att kunna bidra med kunskap från arbetslivet in i 

skolan varför arbetsgivare i länet, både privata och offentliga, är mycket centrala i hela 

verksamheten Genom ett kontinuerligt nätverkande och relationsbyggande med 

arbetsgivare kan deras branschkunskaper och behov föras ut i klassrummen för att beskriva 

hur länets arbetsmarknad ser ut både idag och i framtiden, samt vilka karriärvägar som 

finns. Relationen med arbetsgivare är därför nyckeln till ett lyckat genomförande.  
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Andra aktörer 
Det är av högsta vikt att Arbetsmarknadskunskap samverkar med övriga aktörer i länet som 

jobbar med liknande frågor och så har även gjorts under de föregående åren. Genom 

Handelskammaren Mälardalen faller det naturligt att träffa andra aktörer på olika 

mötesplatser. Exempel på detta kan vara Teknikcollege, Vård och omsorgscollege, Linje 

14, UF, Örebro universitet, Tegelbruket, m fl.  

Arbetsmarknadskunskap är förankrat i hela länet och spridning av verksamhet och resultat 

sker regelbundet på frukostmöten, konferenser osv. Förankring sker även regionalt genom 

Region Örebro län där Arbetsmarknadskunskap även kopplas till den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). 

 

Utöver detta genomförs regelbundet möten med Arbetsförmedlingen för att inhämta 

information om den lokala arbetsmarknaden. Även branschorganisationer och SCB används 

för att få fram aktuell statistik.  

 

Långsiktighet och utvärdering 
Genom alla de kontakter Arbetsmarknadskunskap har upprättat under åren skapas 

förutsättningar för en mer systematisk samverkan mellan Arbetsmarknadskunskaps 

kommunikatörer, studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledning, kommuner och lokala 

arbetsgivare. Målsättningen är att inom varje samarbetande kommun skapa en 

”Arbetsmarknadskunskaps-grupp” bestående av representanter från näringsliv och skola på 

olika nivåer. Gruppen möts förslagsvis en gång per termin och samordnar aktiviteter lokalt 

på ett systematisk sätt.  

 

Arbetsmarknadskunskap utvärderas hela tiden löpande, både på lektioner, föräldramöten 

mm. Varje år sammanfattas detta i rapporter och en större utvärdering görs med ca två års 

mellanrum.  

 

Finansiering 
Arbetsmarknadskunskap drivs av både privata och offentliga samarbetspartners. Dessa kan 

bidra med finansiering på olika nivåer med olika villkor (se vidare separat dokument) och 

skriver ett treårigt avtal från och med september 2017. Finansiärerna bidrar till ordinarie  

verksamhet (inspirationslektioner, föräldramöten och lärarutbildningar) samt utveckling av 

konceptet. 

 

Det är av största vikt för hela verksamheten att finansiering sker från både privat och 

offentlig sektor i olika branscher, allt för att få hela perspektivet på arbetsmarknaden in i 

klassrummet. Som samarbetspartner till Arbetsmarknadskunskap bidrar man konkret till 

den framtida långsiktiga kompetensförsörjningen i länet.  

 

Målet är att alla kommuner i länet (inklusive minst en privat samarbetspartner per 

kommun) ska samarbeta med Arbetsmarknadskunskap för en bra lokal förankring. Lektioner 

och föreläsningar genomförs endast i de kommuner som är samarbetspartner till 

Arbetsmarknadskunskap. 

 

Uppnås inte finansiering i den form som är tänkt kan t ex delmålen om antalet elever 

behöva anpassas.  
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Vad gäller finansiering av tilläggstjänster som går utanför ordinarie verksamhet 

direktfinansieras dessa från beställaren av tjänsten och offereras separat från 

Handelskammaren Mälardalen. Undantag kan ske om tilläggstjänsterna genomförs inom 

villkoren för en specifik samarbetspartners bidrag. 

 

Organisation  
Ansvarig för verksamheten är Handelskammaren Mälardalen där målsättningen är att minst 

tre heltidstjänster och en halvtidstjänst arbetar inom Arbetsmarknadskunskap från och 

med september 2017. Heltidstjänsterna (varav en av dessa är ca 50 % verksamhetsledare) 

är ämnade till kommunikatörer som genomför bokningar, föreläsningar och 

arbetsgivarmöten och en halvtidstjänst arbetar med administration/koordination.   

 

Verksamhetsledning av Arbetsmarknadskunskap innefattar planering, kontakter med 

arbetsgivare, skolledningar och finansiärer, arbetsledning, kommunikation, 

resultatspridning, uppföljning, utvärdering, kontakter med JiV, referensgruppsmöten, 

ekonomi och redovisning.  

 

Ett nytt treårigt franchiseavtal kommer att tecknas mellan JiV och Handelskammaren 

Mälardalen. En årlig licensavgift ger rätt till användande av material, lärarhandledning, 

utveckling inom konceptet mm.  

 

Arbetsmarknadskunskap kommer att tillsätta minst en referensgrupp som träffas ett par 

gånger per år. Gruppen ska bestå av samarbetspartner till verksamheten (offentliga och 

privata) samt representanter från skola och arbetsförmedling. Där informeras 

samarbetspartners om hur verksamheten går och de har möjlighet att påverka och bidra 

med sina erfarenheter och kunskaper. Även olika vägval avseende Arbetsmarknadskunskaps 

praktiska genomförande, uppföljning och utvärdering diskuteras i referensgruppen. 


