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INLEDNING 

 
Arbetsmarknadskunskap är en satsning i Örebro län för att minska 
glappet mellan arbetsmarknaden och skolan. Satsningen bidrar till 
att arbetsgivarna i länet får tillgång till rätt kompetens och att 
ungdomarna lättare ska få jobb. Genom mer kunskap om 
arbetsmarknaden ökar motivationen till fortsatta studier.   
 
Bakgrunden till denna satsning är bland annat att en del 
Arbetsgivare i Örebro län har svårt att hitta rätt kompetens i 
olika branscher. Det finns bland annat exempel från Karlskoga som 
haft svårt att hitta ingenjörer samt personalbrist inom vård och 
omsorg i Örebro kommun. För att minska glappet på arbetsmarknaden 
och därmed även ungdomsarbetslösheten i länet arbetar 
kommunikatörerna i Arbetsmarknadskunskap, preventivt genom att öka 
kunskapen bland ungdomar, lärare och ledningsgrupper inom skolan 
om var jobben finns och vilka vägar som leder till jobb. Målet är 
att denna kunskap skall leda till mer motivation hos elever till 
att slutföra sina studier. Vidare arbetar Arbetsmarknadskunskap 
med att motverka stereotypa tankar om arbetsmarknaden.  
 
Projektägare till Arbetsmarknadskunskap är Handelskammaren 
Mälardalen och finansiärer kommer både från offentliga och privata 
arbetsgivare. 
 
Arbetsmarknadskunskap riktar sig till ålderskategorin högstadiet 
på grundskolan och gymnasieprogrammen, både högskoleförberedande 
och yrkesprogram.  
 
Rapporten redogör för genomförandet av Arbetsmarknadskunskap samt 
resultatet av konceptets arbete under perioden augusti 2014 
(startpunkt för konceptet) till och med juli 2015.  
 

 
RAPPORT AUG 2014 - JULI 2015 

 
I augusti 2014 startade satsningen Arbetsmarknadskunskap i Örebro 
län. Målet är att träffa ca 20.000 elever under 3 år från År 7 på 
högstadiet till År 3 i gymnasiet. Hittills är två terminer av sex 
stycken genomförda. Örebro län är indelat i 12 st kommuner och 
målsättningen är att alla kommuner ska få ta del av 
Arbetsmarknadskunskap.  
 
Bemanning 
Under 2014 har två kommunikatörer arbetat heltid på ”fältet”, med 
lektioner, studiebesök hos arbetsgivare och kontakter med nya 
kommuner. Arbetet leds av en projektledare (50%) på 
Handelskammaren Mälardalen.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Aktivitet 
Under aktuell period mötte Arbetsmarknadskunskap 6.156 elever 
fördelade på 249 st inspirationslektioner (varav 1.786 elever och 
67 st lektioner under hösten 2014). Detta innebär ett snitt på ca 
25 elever per lektion. Totalt har lektioner genomförts på 41 olika 
skolor i Örebro län (26 grundskolor och 15 gymnasie) fördelade på 
10 olika kommuner. Sammanlagt i länet finns ca 55-60 skolor 
(högstadie och gymnasium). I återstående kommuner har kontakt 
tagits och förhoppningen är att lektioner startar där under hösten 
2015. I samband med genomförda lektioner deltog även 426 vuxna 
(främst lärare och studie- och yrkesvägledare). 
 
Upplägget av lektioner planeras i nära samarbete med skolorna i 
relation till deras aktuella verksamhet. På de flesta grundskolor 
har vi träffat År 7 och År 9 samt på gymnasie År 1 och År 3. Genom 
att fortsätta så under projektets period träffar vi mycket nya 
elever varje år och kan lägga lite olika fokus på lektionen 
beroende på var eleverna befinner sig.  
 
På följande skolor har inspirationslektioner genomförts under 
aktuell period:  
 
Örebro
Almbyskolan 7-9 Grillska gymnasiet  
Gummaeliusskolan 7-9 Jensen gymnasium 
Lillåns skola 7-9 Tullängsskolan 
Olaus Petri skola 7-9 Virginska skolan 
Vivallaskolan 7-9 Risbergska skolan 
Engelbrektsskolan 7-9 Rudbecksskolan 
Glanshammars skolan 7-9 Risbergska skolan 
Grenadsjärskolan 7-9 Kvinnersta skolan 
Hannahskolan 7-9 Plusgymnasiet Örebro 
Västra Engelbrektsskolan 7-9 Thorén Business School 
Mellringeskolan 7-9 Praktiska gymnasiet 
Karl Johans skola 7-9 
Birgittaskolan 7-9 
 
Hällefors
Pihlskolan gymnasium Klockarhagsskolan 7-9 
Rinman gymnasium 
 
Lindesberg
Lindeskolan gymnasium Fröviskolan 7-9 
Stadsskogsskolan 7-9 Storåskolan 7-9 
 
Karlskoga
Möckelngymnasiet Bregårdsskolan 7-9 
Österledsskolan 7-9 Skrantaskolan 7-9 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
Lekeberg  
Lekebergsskolan 7-9 
 
Nora    
Karlsängskolan 7-9 
 
Askersund
Sjöängsskolan 7-9 
 
Laxå
Centralskolan 7-9 
 
Ljusnarsberg
Kyrkbacksskolan 7-9 
 
Hallsberg
Alléskolan 
 
 
Skolpersonal 
Sammanlagt mötte Arbetsmarknadskunskap 887 st studie- och 
yrkesvägledare, rektorer samt lärare under olika möten och 
föreläsningar eller utbildningar. I samband med att nya skolor 
kommit in har en tre-stegs-modell följts: 
   

  
Först planeras möte med rektor och studie- och yrkesvägledare på 
skolan. Därefter är det lämpligt med en snabb och enklare träff 

Ledning • Rektor• Studie- och yrkesvägledare
Lärarträff • Lärare• Rektor + Studie- och yrkesvägledare
Lektioner • Lärare• Elever



 

 
 
 
 
 
 
 

(ca 20 min) med alla lärare på skolan då det är en stor fördel om 
förankringen sker hos alla medarbetare. Upplysning sker om hur 
lektionerna ser ut, vad som händer och att de gärna får delta. 
Information ges om lärarmaterialet samt föräldramöten. På det 
sättet har lärarna involverats mer och har möjlighet att fortsätta  
arbetet efter att lektion genomförts med eleverna. På ca 15 skolor 
har det även genomförts en längre lärarutbildning på ca 60 min där 
även inspirationslektionen har presenterats ur ett 
lärarperspektiv.  
 
Föräldrar 
Arbetsmarknadskunskaps målsättning är att stärka nätverket kring 
eleven inför deras framtidsval. Förutom lektioner med elever och 
lärarträffar erbjuds även föräldramöten på samtliga skolor. Under 
aktuell period har det genomförts 11 st föräldramötet (totalt ca 
450 personer) med god respons, speciellt om inspirations-lektioner 
med elever till samma föräldrar genomförts i närtid. En modell som 
har var lyckad är att hålla en kortare inspirationslektion med 
föräldrar till elever i År 9 med efterföljande information från 
skolpersonalen om olika studieval. Det har även genomförts ett 
större lyckat föräldramöte med föräldrar till elever i År 1 på 
gymnasie inför deras första praktikperiod. 
 
Arbetsgivare 
Kontinuerliga arbetsgivarkontakter är ett av Arbetsmarknads-
kunskaps styrkor och detta arbete fortgår hela tiden. 
Kommunikatörerna skall ha en så uppdaterad bild som möjligt av 
länets arbetsmarknad och arbetsgivare. Detta innebär regelbunden 
kontakt med arbetsgivare i olika branscher, genom besök eller 
telefon. Möten genomförs både med ledningspersoner, HR-avdelningar 
samt även med arbetstagare och dokumentation av detta sparas. 
Under aktuell period har ett 30-tal arbetsplatser besökts. Utöver 
detta besöker kommunikatörer olika nätverksträffar av 
arbetsgivare, branschdagar, mässor osv. 
 
Genom information från arbetsplatsbesök och Arbetsförmedlingen, 
SACO samt SCB har en lokal arbetsmarknadsprognos (kopplat till 
yrken och aktuella utbildningar) över Örebro län tagits fram och 
presenterats i en överskådlig grafik. Denna är publicerad på 
Arbetsmarknadskunskaps hemsida och används även ute på 
lektionerna. Inför varje termin kommer grafiken att omarbetas och 
uppdateras. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Arbetsgivare som är med och stöttar Arbetsmarknadskunskap 
finansiellt: 
 
Huvudaktörer 
Region Örebro Län 
Atlas Copco 
Bergslagens Sparbank 
Lekebergs Sparbank  

Sparbankstiftelsen Bergslagen 
Lindesberg Kommun 
Örebro kommun 
Sparbankstiftelsen Nya 

Karlskoga kommun 
 
Aktörer 
Nethouse 
Global Castings Guldsmedshyttan AB 
Billerud Korsnäs 
ÖBO 
Meritor 
Askersunds kommun 
 
Stödaktörer 
Länsförsäkringar  Hällefors kommun   
Cambrex  BAE System 
Ovako Hällefors  SAKAB 
Laxå kommun  Linde Material Handling 
Lekebergs kommun  SAAB Dynamics 
Ljusnarsbergs kommun  Logent 
Nora kommun   
Suzuki Garphyttan AB   
 
       
Regionala övriga aktiviteter 
Arbetsmarknadskunskap har spridit sig väl i de flesta kommuner och 
det kommer regelbundet förfrågningar  från nya skolor och även 
från andra verksamheter som helt eller delvis berör konceptet. I 
mån av tid medverkar kommunikatörerna i utvalda aktiviteter för 
att berätta om konceptet, men också att förstå arbetsmarknaden ur 
flera olika perspektiv. 
 
Till exempel har det genomförts lektioner för 
Introduktionsprogrammet till gymnasiet och även för 
särskoleklasser (döva, hörselskadade och autism) och det pågår ett 
samarbete med Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. 
 
Samarbetet med Arbetsförmedlingen sker kontinuerligt och det har 
även genomförts inspirationsföreläsning för de som jobbar med 
ungdomar och det kommer också hållas en lektion för utvalda 
ungdomar som söker arbete. 
 
För att få mer kunskap om arbetsmarknaden har 
Arbetsmarknadskunskap också deltagit på ett antal frukostmöten, 
branschdagar och arbetsmarknadsmässor. På två av dessa mässor där 
elever har deltagit (Lindesberg och Lekeberg) har det hållits en 



 

 
 
 
 
 
 
 

speciallektion i ”mingelkunskap” kopplat till den ordinarie 
inspirationslektionen – hur kan man blir bättre på att söka mer 
information om sin egen framtid? 
 
Två referensgruppmöten har hållits under hösten, ett för 
arbetsgivare och aktörer samt ett för skolpersonal. Där har 
konceptet presenterats och hur det går, samt att deltagarna fått 
ge kommentarer på innehåll och delge sina åsikter. I april 2015 
genomfördes ett större gemensamt referensgruppmöte när dessa 
grupper sammanfördes. Det blev ett bra erfarenhetsutbyte mellan 
skola och arbetsliv, direkt kopplat till Arbetsmarknadskunskap. 
 
Nedan presenteras ett urval av aktiviteter, se bilaga för 
fullständig lista: (presentation och / eller föreläsning) 
 
12/9 Skol/förvaltningschefer Örebro län 
23/9 Skolchefer gymnasium Örebro kommun 
6/10 Seminarie Promotionbåten 
8/10 Rektorsträff grundskola Örebro kommun 
9/10 Föreläsningar Teknikcollege kampanjdag 
27/10 Handelskammaren Bergslagen styrelsemöte 
4-6/11 Konferens med övriga kommunikatörer nationellt 
12/11 Företagsfrukost Lekeberg 
12/11 Arbetsmarknadsdag Karlskoga 
18/11 Företagsträff Ljusnarsberg  
19/11 Referensgruppmöte AMK arbetsgivare 
21/11 Arbetsförmedlingen Lindesberg (+ norra länsdelarna) 
26/11 Referensgruppmöte AMK skolpersonal 
5/12 Svenskt Näringsliv Örebro frukostmöte 
12/1 Örebro kommun, HR-möte 
27/1 Arbetsförmedlingen Örebro 
29/1 Arbetsmarknadsmässa Lindesberg 
30/1 Promotionmorgon (intervjuade) 
3/2 Arbetsmarknadsmässa Lekeberg 
5/2 IT-chefgrupp nätverksmöte 
20/2 Universitetssjukhuset Örebro, HR-möte flera avd. 
2/3 Kommun/företagarträff Laxå 
12/3 Nätverksträff kommun/arbetsgivare Nora 
26/3 Näringslivslunch Askersunds kommun 
10/4 Arbetsförmedlingen, inspirationsföreläsning unga vuxna 
22/4 Seminarier x 2 för lärare, Entreprenörsdag Lindesberg 
23/4 Referensgruppmöte (både skola+arbetsliv) VT2015 
8/5 Företagarfrukost Askersund, presentation 
15/6 Arbetsförmedlingen + SYV, södra länet, presentation 
7/7 ”Provjobbat” på McD Örebro – första arbetsplats för 

många ungdomar 
 
Utvärdering 
Arbetsmarknadskunskap utvärderas löpande och under året har 
enkäter distribuerats bland målgrupperna grundskoleelever (7-9), 
gymnasielever och vuxna. Enkäternas syfte var i första hand att 
säkerställa kvaliteten under inspirationslektionen samt för 



 

 
 
 
 
 
 
 

uppföljning mot lärare och vuxna. Resultat visar på att 
lektionerna varit mycket uppskattade. 
 
Det totala antalet som genomförde utvärdering under aktuell period 
var ca 4.000 elever samt ca 180 vuxna. Betyg fråga 1: 4,7 (om 
lektionen var bra), betyg fråga 2: 4,5 (om de lärde sig något om 
jobb), betyg fråga 3: 4,4 (om de vill ha fler liknande lektioner) 
Snittbetyget från vuxna av 5 frågor var 4,7. 
 
Responsen från skolor och arbetsgivare har överlag varit mycket 
positiv och det har upplevts relativt enkelt att boka in lektioner 
och möten. Överlag har upplevelsen varit att denna information 
verkligen behövs ute i skolor. Det har flera gånger kommit 
kommentarer från lärare som att ”detta vill jag har mer av” eller 
”jag vill gärna implementera mer arbetsmarknadskunskap i min 
undervisning”. 
 
Arbetsmarknadskunskap arbetar i nära relation med skolans studie-
och yrkesvägledare. Konceptet visar att dessa frågor är ett mycket 
bra och starkt komplement till vägledarens uppdrag på skolan att 
tillsammans med hela skolan förbereda eleverna inför deras 
kommande yrkesval. Upplevelsen överlag är att studie-och 
yrkesvägledare många gånger har mycket elever att ta hand om och 
mestadels hinner med studievägledning och mindre del av 
yrkesvägledning. Där fungerar Arbetsmarknadskunskap som ett 
utmärkt redskap att få in mer information utifrån. 
 
Några utvalda citat från elevers enkäter: 
 
”Det var bra att få veta att det finns många fler jobb som jag 
inte visste om fanns och att jag trots allt inte är värdelös” 
 
”Jag tycker Arbetsmarknadskunskap är bra för det har fått mig och 
tänka framåt ganska mycket” 
 
”Mycket bra och givande då det inte pratas någonting om detta i 
skolan vanligtvis.” 
 
Några utvalda citat från lärares enkäter: 
 
”Mycket bra. Verklighetsförankrad information. Nyttigt för 
eleverna att få höra det ifrån andra än läraren.” 
 
”Perfekt! Som yrkeslärare påpekar man mycket till vad arbetsgivare 
kräver. Men skönt att det fås fler syner på detta som får eleverna 
att förstå hur viktigt attityder är.”    
 
Kommunikatörerna har under våren gått en jämställdhetsutbildnig 
genomförd av APEL via Länsstyrelsens regionala resurscentrum och 
projekt jämFÖR (utbildningsledare, Laila Berglund), med deltagande 
på lektion och efterföljande workshop. Resultatet blev gott och 



 

 
 
 
 
 
 
 

det visade sig att arbetet klart följer planen vad det gäller 
jämställdhetssynpunkt.  
      
    
Övrigt 
Arbetsmarknadskunskap har blivit omskrivet i Nerikes Allehanda 
flera gånger, samt i annan media: Tebladet (Region Örebro läns 
tidning), Bo i Askersund, 24i Bergslagen samt medverkat i radio P4 
Örebro två gånger.  Vi jobbar regelbundet med både Facebook och 
Instagram där vi lyfter in vad vi gör och hur det går, 
samhällsfrågor, uppdateringar kring arbetsmarknad för unga, tips 
och råd.  
 
 

 
AVSLUTNING 

 
Under VT2015 träffades 4.370 elever vilket är mer än målet på ca 
3.500 elever per termin. Totalt under det första läsåret 2014-2015 
träffades 6.156 elever vilket är något under målet på 7.000 elever 
per läsår. Anledningen beror på att det tog ca 1-2 månader från 
att konceptet startades till att det var möjligt att hålla den 
första inspirationslektionen. 
 
Arbetsmarknadskunskap i Örebro följer planen samt utvecklas både 
strategiskt och operativt. Alla erfarenheter som konceptet skaffat 
sig bidrar till att kunna förbättra och fördjupa 
Arbetsmarknadskunskap ytterligare, samt med hjälp av utbildningar 
och erfarenhet från JIV så kommer vi kunna bli ännu bättre i 
Örebro. Nya intressanta aktörer och finansiärer som anslutit sig 
under året skapar möjlighet till en starkare och mer nyanserad 
förankring mellan skola och arbetsgivare. 
 
Till hösten 2015 har en till kommunikatör anställts på 100 %. En 
av de nuvarande kommunikatörerna kommer också från hösten 2015 
fungera som projektledare. Med dessa tre personer totalt i 
konceptet har vi ännu bättre förutsättningar att fortsätta följa 
vår plan.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att Arbetsmarknadskunskap fortsätter 
i samma takt som tidigare och att det externa intresset är ett 
tecken på att projektet behövs, både hos lärare, elever och 
föräldrar som känner sig mer engagerade. Det känns som att 
konceptet verkligen lyckas minska glappet mellan arbetsgivare och 
skolan. Det goda gensvaret från elever, föräldrar och skolpersonal 
samt från verksamheter med andra målgrupper visar inte bara på att 
Arbetsmarknadskunskap behövs för såväl elever, föräldrar, studie- 
och yrkesvägledare och övrig skolpersonal utan även att 
Arbetsmarknadskunskap verkligen används, om och om igen.  
 


