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Sammanfattning 
 

I föreliggande rapport redovisas en utvärdering av satsningen på Arbetsmarknadskunskap 

(AMK) som pågått i projektform sedan hösten 2014. Det handlar om en tämligen övergripande 

utvärdering, som främst syftar till att försöka förstå varför AMK behövs, vad det är som gör att 

AMK fungerar och inte minst vad som är viktigt inför ett fortsatt arbete med AMK. Rapporten 

innebär inte någon fullödig utvärdering av det treåriga projektet, med projektslut tidig höst 

2017. Detta har inte varit uppdraget, utan uppdraget har varit att mer på djupet förstå 

fenomenet AMK och i en framåtsyftande diskussion lyfta fram det mest intressanta och de 

potentiella långsiktiga effekterna. 

 

Utifrån de intervjuer som genomförts inom ramen för utvärderingen är det tydligt att AMK fyller 

ett angeläget behov i skolorna i Örebro län. Skolledare, lärare och studie- och yrkesvägledare jag 

talat med vittnar unisont om att AMK är ett värdefullt komplement till det som skolorna själva 

förmår att ge eleverna när det gäller kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivet. 

Resurserna för att arbeta med studie- och yrkesvägledning, i vid mening, i skolorna är tämligen 

begränsade och alla jag pratat med upplever det väldigt positivt att AMK-kommunikatörer 

kommer till skolorna och genomför s.k. inspirationslektioner. Att AMK kommer ”utifrån” 

bedöms av många vara en stor fördel. 

 

Inspirationslektionerna bedöms ha en relativt stark påverkan på eleverna. Genom både det 

pedagogiska upplägget och de aktuella kunskaperna om arbetsmarknaden så når AMK-

kommunikatörerna fram till ungdomarna och får dem att tänka till om varför man går i skolan 

och vilka möjligheter det finns, både i fortsatta studier och i ett intressant arbetsliv. Inte minst 

väcker AMK en ny medvetenhet och ett hopp hos ungdomarna och visar på en framkomlig väg 

samt vad som är särskilt viktigt att tänka på, som inte minst har med beteendet att göra.  

 

Utvärderingen landar i att det är angeläget att skapa långsiktigt hållbara former för att fortsätta 

arbeta med AMK. Arbetet med studie- och yrkesvägledning i skolorna är hela skolans ansvar och 

vilar inte bara på studie- och yrkesvägledarna. Samtidigt som det finns behov av att stärka 

studie- och yrkesvägledningen i skolorna och ta mer systematiska grepp, för att bättre svara upp 

mot gällande lagar, förordningar och läroplaner, så råder det brist på studie- och 

yrkesvägledare. Här kan en intermediär som AMK ha stor betydelse för att komplettera 

skolornas arbete med studie- och yrkesvägledning.  

 

Rapporten argumenterar för att skolornas huvudmän ”tar höjd” för att samarbeta med AMK i 

syfte att ta ett mer systematiskt grepp över studie- och yrkesvägledningen. Detta kan delvis ske 

genom den verksamhet med, i huvudsak, inspirationslektioner, som AMK arbetar med inom 

ramen för den basfinansiering som nu finns på plats för de närmaste tre åren. Det kan också ske 

genom de tilläggstjänster som AMK-kommunikatörerna vid Handelskammaren Mälardalen kan 

tillhandahålla, och som har stor potential att ytterligare stärka arbetet med studie- och 

yrkesvägledning, både i skolorna och med inriktning mot vuxna.  
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Inledning 
 

Av projektets egen slutrapport framgår vilken framgång arbetet med Arbetsmarknadskunskap 

(AMK) i skolorna i Örebro län har varit. Arbetet har bedrivits i projektform, med 

Handelskammaren Mälardalen som projektägare och med finansiering från Region Örebro län 

samt privata och offentliga arbetsgivare. Slutrapporten ger en god beskrivning av vad som 

utspelat sig sedan starten hösten 2014 och fram till nu, i form av inspirationslektioner, träffar 

med skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare (i fortsättningen benämnda SYV) och 

föräldrar. Det har varit en stor volym på verksamheten och responsen har varit mycket positiv. 

De uppföljningar som hela tiden gjorts visar på höga betyg och det finns gott om röster som 

vittnar om betydelsen av verksamheten, såväl från elever som pedagogisk personal och 

föräldrar. I det följande använder jag benämningen AMK främst som en benämning på 

verksamheten, där AMK närmast antar rollen av en aktör. När ordet arbetsmarknadskunskap 

används i texten så syftar det inte på den specifika verksamheten AMK utan på ämnet eller 

området. 

 

Nu har arbetet med AMK gått in i en ny fas, med en organisering och finansiering för en ny 

treårsperiod, fast nu inte som ett projekt med finansiering från Region Örebro län utan som en 

ordinarie verksamhet med Handelskammaren Mälardalen som huvudman och med en 

finansieringsmodell där kommunerna i Örebro län bidrar med finansiering utifrån antalet 

kommuninvånare och där privata och offentliga arbetsgivare fortsatt är med och finansierar, 

samt med en viss, mindre del, finansiering från Region Örebro län. AMK har alltmer också 

kommit att innebära att erbjuda arbetsmarknadskunskap för vuxna, vilket är tjänster som 

Handelskammaren kan erbjuda kommuner, företag, myndigheter och organisationer. Det 

handlar då exempelvis om nyanlända, personer i omställning, personer med försörjningsstöd, i 

vuxenutbildning. 

 

Vad är det som gör att en rastlös kille eller tjej i nian blir fångad av det som kommunikatören 

från AMK säger? Hur kan det komma sig att en hel en skolklass på grundskolan eller gymnasiet 

under en timme eller mer intresserat och uppmärksamt tar till sig kunskap om arbetslivet, 

arbetsmarknaden och vad som är viktigt att tänka på för att det ska gå bra med arbete och/eller 

fortsatta studier? 

 

Som en intervjuperson, som arbetar i skolan, uttrycker saken: 

 

AMK tänder stjärnor i ögonen på elever som nästan är uppgivna. 

 

Varför ger då inte skolan arbetsmarknadskunskap till ungdomarna, så att det inte behövs 

extraordinära insatser som AMK? Skollagen1 anger ganska tydligt att elever i skolan ska ha 

tillgång till kompetens som kan tillgodose behovet av studie- och yrkesvägledning och att elever 

under sin skoltid behöver utveckla kunskaper både om sig själv och olika valalternativ, liksom 

förmågan att väga samman personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl 

underbyggda studie- och yrkesval. Behoven av studie- och yrkesvägledning ter sig stora, men det 

                                                           
1 Skollagen (2010:800). 
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verkar som om skolorna i Örebro län har svårt att med systematik ge eleverna stöd när det 

gäller förberedelsen för arbetslivet. Detta är något som framkommer av en kartläggning2 av 

studie- och yrkesvägledningen i länet för ett par år sedan, och som även framkommer i de 

intervjuer jag genomfört inom ramen för denna utvärdering. En viktig fråga är då hur man kan få 

till en större systematik i studie- och yrkesvägledningen, med beaktande av att detta är hela 

skolans och huvudmännens ansvar. 

 

I föreliggande rapport är inte ambitionen eller syftet i första hand att beskriva verksamheterna 

och redovisa projektresultaten, utan här ligger fokus snarare vid det framåtsyftande, de mer 

långsiktiga effekterna och förståelsen av vad AMK är och kan vara. Jag vill diskutera och 

analysera fenomenet något och hoppas kunna bidra till en bättre förståelse av AMK och de 

behov som AMK har visat sig svara så väl mot. Det mer beskrivande och redovisande blandas 

genom hela rapporten med det mer analyserande och diskuterande. Förhoppningsvis framgår 

det ändå ganska tydligt vad som framkommit av intervjuer, dialog och deltagande i aktiviteter 

och vad som är mina egna reflektioner och bedömningar. Rapporten avslutas med ett kapitel där 

de viktigaste slutsatserna kommer fram. 

 

  

                                                           
2 European Minds (2015); Kartläggning av uppdraget studie- och yrkesvägledning. Rapport Region Örebro län. 
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Metod 
 

Uppdraget att genomföra denna övergripande och framåtsyftande utvärdering av AMK, som 

slutredovisas här i rapporten, har genomförts med en alltigenom kvalitativ och 

förståelsebaserad metod. Det har inneburit studier av befintligt skriftligt material, intervjuer, 

löpande dialog med uppdragsgivaren och deltagande vid två inspirationslektioner. Om vi bortser 

från samtalen med uppdragsgivaren och det nuvarande teamet vid Handelskammaren så har 

elva intervjuer genomförts. I Bilaga 1 finns intervjupersonerna förtecknade, liksom de 

nuvarande kommunikatörerna vid AMK. Intervjupersonerna är lite närmare bestämt två lärare, 

två SYV, två rektorer, en tidigare AMK-kommunikatör, en företagsrepresentant, två medarbetare 

vid Region Örebro län samt en representant för Örebro kommun. 
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AMK – en satsning som fallit väl ut 
 

När jag, som framgår under rubriken Metod, pratat med ett antal personer som på olika sätt 

berörs av och relaterar till AMK så är det en unison röst som framträder och som beskriver AMK 

som något bra och viktigt som tillför ett stort mervärde. Det verkar som om AMK har gått ”från 

klarhet till klarhet” och även ”vunnit över” de som möjligen inledningsvis inte helt förstod 

poängen med eller behovet av AMK. Hur kan det komma sig att responsen varit så god och att 

AMK blivit en sådan framgång? 

 

Stora behov som skolan har svårt att möta fullt ut 
 

I mina samtal inom ramen för utvärderingen av AMK, liksom även i andra uppdrag, har det 

framgått väldigt tydligt att behoven av att stärka kunskapen om arbetslivet och 

arbetsmarknaden hos elever i grundskolan och på gymnasiet är väldigt stort. Trots att skolans 

ansvar på detta område är tämligen långtgående så verkar det finnas stora brister vad gäller 

ungdomarnas kunskaper och medvetenhet om hur arbetsmarknaden ser ut och hur arbetslivet 

fungerar. Detta är något som klart framgår av de intervjuer som genomförts. Det finns säkert 

många medarbetare i skolorna som gör goda insatser på området men skolornas kapacitet och 

kompetens verkar inte riktigt ”räcka till” i detta avseende. Frågorna ”drunknar” i de många krav 

och utmaningar som ska hanteras i skolorna. 

 

Kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivet blir sannolikt viktigare och viktigare, då valen 

som ungdomarna ställs inför blir allt fler, arbetslivet blir allt mer krävande och vi har en 

betydande matchningsproblematik på arbetsmarknaden. Samtidigt är det sannolikt svårare nu 

än tidigare att ”tränga igenom väggen” och nå fram med sin kommunikation, när ungdomar, 

liksom vuxna, ständigt befinner sig i ett väldigt informationsflöde, givet den teknologi vi omger 

oss med. Det krävs en god kommunikativ förmåga för att lyckas fånga uppmärksamheten och nå 

fram med ett budskap. Den pedagogik som AMK använder verkar vara avväpnande och effektiv. 

Kommunikatörerna fångar uppmärksamheten och lyckas övertyga om att det man vill berätta 

om är viktigt att höra, och faktiskt kan påverka den fortsatta resan genom livet. 

 

En intervjuperson, som arbetar i skolan, uttrycker sig så här: 

 
De (AMK) har gett dem ett hopp om framtiden utan att stressa. 

 

Och vidare: 

 
De kommer ihåg vad kommunikatörerna säger. 

 

Samma intervjuperson gör följande analys: 

 
Skolan kan inte leva sitt eget liv längre. Vi klarar inte allt. Vi är inte så omvärldskunniga och har inte 

färska kunskaper. Vi behöver denna brygga. 

 

En annan intervjuperson, som också arbetar i skolan, säger: 
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Detta har kommit för att stanna. Behövs hela tiden aktuellt inflöde. Måste ha den senaste inputen. 

Vad som är de hetaste jobben ändras. Svårt att i skolan klara av att vara on line. 

 

Samma intervjuperson säger angående vilken skillnad AMK kan göra: 

 

Om vi går från betygsprat till det som jag faktiskt vill göra så är det en revolution. 

 

AMK som en intermediär 
 

AMK kan beskrivas som en intermediär, d.v.s. en slags mellanliggande förbindelse mellan olika 

parter. AMK företräder inte skolan, inte någon specifik bransch eller någon enskild kommun. 

AMK kopplar samman skola och arbetsliv, och genom sitt huvudmannaskap hos 

Handelskammaren Mälardalen, som är en ideell förening för företag i Örebro län och 

Västmanlands län har, förefaller det, AMK en större legitimitet att tala om arbetsmarknaden och 

arbetslivet än vad skolans egna medarbetare har. Men det som främst ligger till grund för det 

genomslag som AMK fått är ändå den kunskap och kompetens som kommunikatörerna besitter 

och det koncept, den pedagogik, som de arbetar utifrån, vilket jag återkommer till längre fram. 

AMK blir något av en ”instans” som lärare och SYV kan referera till i undervisning och samtal. 

 

Från att ”jaga” till att bli ”jagade” 
 

Det har varit ett enträget arbete för AMK att upparbeta de nödvändiga kontakterna in i skolorna 

i länet. Inledningsvis fanns på en del skolor en viss skepsis och mot AMK, som kunde upplevas 

som konkurrerande i förhållande till skolans studie- och yrkesvägledning. Innan arbetet med 

inspirationslektioner kom igång hade kommunikatörerna berättat om konceptet på ett stort 

antal skolor. Några skolor nappade på erbjudandet, upplevde värdet av det och började gå i 

bräschen och blev en slags ”ambassadörer” för AMK. Då började det lossna och många i 

skolvärlden ändrade uppfattning och kom att se AMK som en värdefull hjälp i arbetet, och inte 

som någon extra börda ovanpå allt annat. Man kan säga att AMK har gått från att ”jaga” till att bli 

”jagade”. 

 

Att motverka utanförskap 
 

AMK relaterar, som jag ser det, tydligt till frågor om ett hållbart och inkluderande samhälle, där 

vi försöker undvika att människor hamnar i ett utanförskap. Utanförskapets pris är högt, för 

individen såväl som samhället. Det finns många som ”tappar sugen” i skolan och inte känner 

någon glädje i tanken vare sig på ett arbetsliv eller vidare studier. Risken finns då att man 

hamnar i ett utanförskap. AMK blir i många fall en ”ögonöppnare” för ungdomarna, som gör att 

man ser nya möjligheter. Inspirationslektionerna förmedlar tydligt budskapet att det finns 

möjligheter, det finns en väg till ett bra arbetsliv, men att det är viktigt att göra väl underbyggda 

val utifrån en sanningsenlig bild av vilka jobb och yrken det är efterfrågan på, så man inte satsar 

på något som riskerar leda till besvikelse. 
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Att fostra och uppmuntra 
 

AMK ger också stöd och inspiration när det gäller vad man behöver tänka särskilt på för att 

hävda sig i konkurrensen och framstå som attraktiv för en arbetsgivare. Exempelvis att komma i 

tid, att vara artig, uppmärksam och påläst. En viktig sak som AMK poängterar är att man ska 

använda alla erfarenheter man har för att stärka sitt CV och visa på sin kompetens, inte bara 

erfarenheter från jobb man haft utan även erfarenheter utifrån intressen och engagemang på 

fritiden, med kompisar, i föreningsliv, i familjen etc. 

 

Min bild utifrån utvärderingen är att AMK skapar hopp och motivation att ta ansvar och göra 

färdigt skolan och komma vidare i studier och arbete. Även om det är frågan om punktinsatser 

så blir AMK en hjälp i den fostrande roll som skolan har. För somliga mer än andra blir det 

frågan om ett slags uppvaknande, där AMK:s dramatiska sätt att kommunicera, som avviker från 

det eleverna dagligen upplever i skolan, får en god effekt. AMK:s kommunikatörer är tydliga och 

gör klart vad som förväntas av dig, vilket kan vara ganska grundläggande saker som att vara ”hel 

och ren”, bemöta människor med respekt, kunna samarbeta etc. 

 

Som en av intervjupersonerna uttrycker sig: 

 

Man kan komma hur långt som helst med en bra attityd. 

 

AMK:s budskap skapar viss balans i förhållande till den starka fokusering på betyg som ofta 

råder. Hur man beter sig kan vara minst lika viktigt som vilket betyg man har. Det kan vara 

absolut tillräckligt att man får godkänt betyg i alla ämnen, givetvis med reservation för att höga 

betyg krävs för att kunna bli antagen på vissa utbildningar. 

 

Grundskolan och gymnasieskolan är arenor där ungdomars framtid till viss del formas och där 

viktiga förutsättningar för vår tillväxt framöver skapas. Såväl ur ett perspektiv av 

kompetensförsörjning och tillväxt som ett perspektiv av inkludering och minskade sociala 

kostnader är det viktigt vad som händer i skolan med avseende på kunskaper om arbetslivet och 

arbetsmarknaden. Det råder brist på välutbildad och kompetent arbetskraft inom flera sektorer, 

inom näringslivet såväl som offentliga verksamheter. Samtidigt vet vi att utanförskap har 

oerhörda kostnader med sig, för individerna och för samhället. Varje individ som ”hittar 

nyckeln” in till ett för den personen hållbart arbetsliv är en stor vinst. 

 

Ett värdefullt komplement 
 

Utifrån intervjuerna råder det ingen tvekan om att besöken från AMK uppskattas mycket, såväl 

av elever som av lärare, SYV och skolledare. Efterfrågan på besök är stor. I skolorna upplever 

personalen att AMK kommer med ett attraktivt koncept och att man kommunicerar på ett 

levande och fängslande sätt. AMK får genomgående väldigt bra betyg av såväl elever som 

skolledare, lärare, SYV och föräldrar i de snabba utvärderingar som görs. När det gäller elever så 

har AMK vid det här laget mött ett mycket stort antal, som framgår av slutrapporten från det 

treåriga projektet. De höga betygen och de positiva kommentarerna har upprepats väldigt 

många gånger och visat sig bestå över tid, med en ständig ström av nya elever på högstadiet och 

gymnasiet som möter AMK.  

 



10 

 

Ingen jag talat med uppfattar AMK som något annat än ett mycket värdefullt komplement till 

skolans eget arbete med studie- och yrkesvägledning. AMK uppfattas inte som något som 

konkurrerar om tiden eller resurserna, utan som något som är till hjälp för att fullgöra skolans 

uppdrag. Alla tycks vilja att detta ska fortsätta och skulle gärna se att det utökades. I viss 

utsträckning kan AMK-kommunikatörerna också ”sätta fingret” på vad som är särskilt 

problematiskt i varje skola och kan utifrån sina erfarenheter från ett stort antal skolor ha en 

konsultativ roll i det som närmar sig organisations- och ledarskapsfrågor. Detta kan, i sin tur, 

bidra till att förbättra skolresultaten. 

 

Att lyfta yrkesprogrammens attraktivitet och status 
 

AMK är också ett sätt att lyfta yrkesprogrammens status, och få ungdomar att inse möjligheterna 

med dessa. Det behöver inte innebära en sämre ekonomisk utväxling i arbetslivet att välja ett 

yrkesprogram på gymnasiet jämfört med ett högskoleförberedande program. Det behöver heller 

inte innebära att man stänger sina möjligheter att fortsätta studera på universitet eller högskola. 

AMK vill lyfta yrkesprogrammen så de får en jämbördig status med de högskoleförberedande 

programmen. Det är då viktigt att visa på att det finns mycket goda möjligheter till jobb med 

yrkesprogrammen. En del i detta är att minska på ”betygshetsen”, som många mår dåligt av och 

som just tar fasta på att plugga vidare. Ofta räcker det att se till att bli godkänd i alla ämnen. 

 

AMK vill ge mer realistiska bilder av olika jobb. En del vill bli kriminologer, men vet inte vad det 

är, eller ekonomer, men vet väldigt lite vad en ekonom kan tänkas göra. Det är benämningarna 

på utbildningarna och yrkena som lockar, men ofta med väldigt grunda kunskaper om vad de 

innebär i praktiken. I mötet med AMK inser somliga ungdomar att de valt fel. Detta kan bli 

känslosamt och tufft. Det kan vara jobbigt att byta gymnasieprogram. 

 

Finns det några intressekonflikter? 
 

I intervjuerna har jag väckt frågan om huruvida olika värden kommer i konflikt med varandra 

genom satsningen på AMK. Jag tänker då på om arbetsmarknadsperspektivet får för stor plats på 

bekostnad av individperspektivet och varje individs rättighet och möjlighet att själv välja väg 

genom studier och arbete. I vilken utsträckning ska kompetensförsörjnings- och 

matchningsfrågor tillåtas prägla ungdomarnas val? Är det rimligt att ha någon uppfattning om 

vad man vill bli när man är 14-15 år? 

 

Ingen jag talat med menar att AMK innebär någon konflikt mellan ett individperspektiv och ett 

arbetsmarknadsperspektiv. Perspektiven går att förena. Att ge skolungdomar en grund för mer 

medvetna val, som ger goda förutsättningar för arbete och försörjning, tycks inte på något sätt 

vara kontroversiellt. AMK ses som ett värdefullt komplement till skolans egen studie- och 

yrkesvägledning. 

 

En intervjuperson, som arbetar i skolan, säger följande: 

 
Tycker AMK:s arbete förstärker individens möjligheter och val. Man kan göra bättre, mer 

informerade val. 
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Kan punktinsatser från AMK verkligen göra skillnad? 
 

Det är befogat att ställa sig frågan om besök från AMK en timme i sjuan och nian, samt i ettan och 

trean på gymnasiet verkligen kan påverka ungdomar så mycket att det förändrar deras val. AMK 

har, så här långt, primärt varit punktinsatser i form av inspirationslektioner, och kan sådana 

verkligen förändra ungdomars utbildnings- och yrkesval i nämnvärd utsträckning? 

 

Mina intervjupersoner verkar tro att det gör skillnad på riktigt. En intervjuperson, som arbetar i 

skolan, uttrycker sig så här: 

 
Tror att det kan göra väsentlig skillnad. Väcka medvetenhet hos fler. Man gör mer medvetna val. Får 

information man inte skulle fått annars. 

 

Ännu går det inte att avläsa eller mäta vilken, eller hur stor, skillnad AMK gör. Men om man 

tänker sig att det under (och efter) varje inspirationslektion är någon eller några som får ny 

motivation, blir stärkta i tanken om vad som är möjligt, förstår vad som är det viktigaste att 

tänka på, hittar lusten inom sig och gör ett mer informerat val inför fortsättningen – är detta då 

inte ett mycket bra resultat som också blir till en långsiktig effekt? En central fråga är förstås vad 

som händer mellan dessa punktinsatser, både i skolan och i hemmen. Så småningom kommer vi, 

förhoppningsvis, att börja se tydliga, mätbara effekter – i utbildningssystemet och på 

arbetsmarknaden. 

 

Breddning av AMK 
 

AMK breddas nu i Örebro län till att också rikta sig mot vuxna i behov av bättre kunskaper om 

arbetsmarknaden och arbetslivet. Det gäller, exempelvis, personer som går på försörjningsstöd, 

som är nyanlända eller som deltar i vuxenutbildning. Detta är ett intressant utvecklingsspår för 

AMK, med stor potential. I verksamhetsbeskrivningen för AMK, för den nyligen påbörjade 

treårsperioden, framgår också att arbetet med inspirationslektioner (baslektioner) fortsätter på 

liknande sätt som tidigare. I anslutning till dessa lektioner erbjuds även föräldramöten, där 

föräldrarna får samma typ av lektion som deras ungdomar fått. Skolpersonalen erbjuds 

inspirationsföreläsningar i arbetsmarknadskunskap för att ge verktyg att föra dialogen om 

arbete och framtid vidare med eleverna. Vidare erbjuds branschspecifika föreläsningar, med 

fokus på branscherna teknik samt vård och omsorg. Dessa föreläsningar genomförs i större 

grupper, där man samlar flera klasser. Även tjänster mot andra målgrupper kan erbjudas, utifrån 

vad arbetsgivare och kommuner efterfrågar. 
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Ett koncept som fungerar 
 

Det är, utifrån utvärderingen, uppenbart att inspirationslektionerna varit, och är, en stor 

framgång. Knappast någon lämnas oberörd av dessa lektioner och det som kommuniceras sätter 

igång tankar och processer hos ungdomarna. Detta framgår tydligt från mina samtal med lärare, 

SYV och rektorer. Men vad är det, lite närmare bestämt, som gör att dessa lektioner blir så 

uppskattade och gör ett sådant ”fotavtryck”? Att vara en god AMK-kommunikatör kräver inte 

nödvändigtvis samma egenskaper och kvalifikationer som att vara en god pedagog och lärare i 

skolan, då själva formatet är så annorlunda.  

 

För att bli kommunikatör för AMK måste man klara vissa tester, som genomförs av ett 

rekryteringsföretag. Inte minst behöver man klara av att genomföra en iscensatt 

inspirationslektion, med olika personer som agerar som olika ”typer” av elever, vilka sätter 

kommunikatören på prov. Det hela kan falla på testlektionen även om den som söker tjänsten 

har ett fantastiskt CV. Naturligt nog är det så att de kommunikatörer som hållit på länge är 

väldigt trygga i rollen. De har träffat oerhört många klasser och vet ganska väl hur olika 

personligheter reagerar och har sätt att hantera olika situationer för att inte tappa momentum. 

 

Inspirationslektionerna innehåller ett antal ”övningar” som är väl uttänkta. Exempelvis är det 

tacksamt att använda McDonald’s policy för och tillvägagångssätt vid rekryteringar som ett 

lärande exempel. 

 

Det går att identifiera några saker som jag bedömer har stor betydelse för framgången med 

inspirationslektionerna. Jag väljer att behandla dessa kort under några underrubriker nedan. 

 

Att vara påläst och uppdaterad 
 

När man som kommunikatör från AMK kommer ut i skolorna gäller det att ha aktuell kunskap 

såväl om arbetsmarknaden som utbildningssystemet. Man måste vara uppdaterad om vilka 

yrken och kompetenser som efterfrågas, inom vilka branscher behoven är stora, var det finns 

brist respektive överskott av på arbetskraft etc. Man måste också vara väl förtrogen med 

utbildningssystemet och även där måste kunskapen vara färsk. Det gäller exempelvis olika 

nivåer av utbildning, var det är lätt respektive svårt att komma in, vad olika utbildningar kan 

leda till för yrken och arbetsuppgifter etc.  

 

Elevernas kunskaper är inte sällan ytterst rudimentära inom detta område och AMK-

kommunikatörerna ger ett starkt intryck genom att de sitter på så mycket aktuell kunskap med 

korrekta data. Det är min bedömning att om AMK-kommunikatörerna svävade på målet eller 

ofta blev svaret skyldiga om hur det ligger till med olika branscher och olika 

utbildningsmöjligheter så skulle något av ”kraften” i lektionen försvinna. Att vara påläst, trygg 

och säker på att man kommer med riktiga uppgifter är en viktig del av receptet för framgång. 

 

Kommunikatören kan med fördel också göra viss ”research” för att kunna knyta an till olika 

specifika program och klasser och till det lokala samhälle i vilken skolan är belägen. Om man är 

bekant med det mer specifika innehållet på olika gymnasieprogram, kan en del facktermer, 
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känner till lokala företag, känner till lokala händelser, känner till lokala miljöer för ungdomarna 

m.m. så visar man att man har ”koll” och vinner på så sätt förtroende.  

 

Att komma ”utifrån” 
 

Själva det faktum att AMK inte är en del av skolan utan en ”instans” som kommer ”utifrån”, med 

förankring hos arbetsgivare gör stor skillnad. Som en skolledare uttrycker saken:  

 
Tror det är en fördel att man kommer från en annan sfär. Är för mycket skyddad verkstad. 

 

Kommunikatörerna från AMK kan ta ut svängarna, för man företräder varken skolan eller någon 

särskild arbetsgivare. Man har ett uppdrag, med förankring såväl hos arbetsgivarna (privata som 

offentliga) som i politiska beslut, att arbeta just med att öka kunskapen om arbetsmarknaden 

och arbetslivet så att skolungdomarna kan göra mer informerade val för sina studier och sitt 

arbetsliv, vilket innebär stora vinster både för ungdomarna själva och för samhället.  

 

AMK kan beskrivas som en intermediär mellan skola och arbetsliv, som skapar värden som 

varken skolan eller arbetsgivarna själva kan skapa. Rollen som ”tredje part” – en part som står 

ganska fri och varken går skolans eller arbetsgivarnas ärenden, utan har fokus på ungdomarnas 

möjligheter och vilken värdefull resurs för samhället de är, ingår i framgångsreceptet. 

 

Att vara personlig och intresserad 
 

Som AMK-kommunikatör närmar du dig skolungdomarna med ett personligt anslag och med ett 

intresse för varje individ. Kommunikatören gör sig, i möjligaste mån, lite bekant med var och en 

och försöker hålla ungdomarnas namn i minnet, så långt det går. Detta är avväpnande och 

skapar en god atmosfär. Ungdomarna känner sig uppmärksammade och en positiv förväntan på 

vad som ska följa skapas. Att kommunikatören använder sig själv, och sin egen resa genom skola 

och arbetsliv som exempel, och bjuder på sig själv, med värme och humor, gör stor skillnad för 

atmosfären och mottagligheten. 

 

Tempot och dynamiken 
 

Med inspirationslektionerna är det nog lite så att man får bara en chans att fånga 

uppmärksamheten och sätta an en ton för lektionen. Kommunikatören är bestämd och 

utmanande, vilket väcker nyfikenhet och förväntan. Det blir svårt att inte vara intresserad av att 

höra mer, då det så omedelbart knyter an till frågan om vilket liv man önskar sig.  

 

Tempot är ganska högt genom hela lektionen. Det gäller att hålla liv en dynamik som uppstår 

och att utan tvekan fylla på med associationer utifrån vad som kommer upp i dialogen. Om det 

behövs har man hela tiden nya moment, nya data ett fylla på med, gärna något som är lite okänt 

och väcker förvåning. Att klara av att hålla tempot och dynamiken uppe bottnar ganska mycket i 

rutin och en trygghet som kommer från att ha genomfört många inspirationslektioner. 

Kommunikatören rör sig i rummet en hel del, även för att knyta an till olika individer där de 

sitter. Olika röstlägen används mycket medvetet för att upprätthålla dynamiken. Ibland kan det 



14 

 

ha en bra effekt att prata väldigt tyst, likväl som det kan fylla sitt syfte att vara dramatiskt 

utagerande med stark röst. 

 

Att vara tuff men ändå ödmjuk 
 

Kommunikatören behöver ha ett visst mått av tuffhet i framtoningen, visa fasthet och vinna 

respekt. Samtidigt handlar det som kommunikatör mycket om att visa respekt och ödmjukhet, så 

det är en kombination av tuffhet och ödmjukhet som behövs. Att förstå ungdomarnas språk och 

kultur och kunna kommunicera på ett sätt som liknar deras egen kommunikation med varandra 

är sannolikt en fördel. Tuffheten, den goda självkänslan, stoltheten, att man tycker att man själv 

har ett jättebra jobb m.m., i kombination med ödmjukheten, omsorgen och intresset för varje 

enskild ungdom är ett vinnande koncept. 

 

Att vara inspirerande och ge hopp 
 

Som kommunikatör blir man ett levande exempel som ungdomarna tar intryck av. Benämningen 

inspirationslektioner anger vad det handlar om: att inspirera, ingjuta hopp, vidga perspektiven, 

skapa en ny medvetenhet. Att enbart vara inspirerande utan att komma med aktuella kunskaper 

om hur det förhåller sig i arbetslivet och på arbetsmarknaden skulle inte fungera, men att 

redovisa en massa data om yrken, brist, överskott, utbildningsvägar etc. utan att vara 

inspirerande skulle heller inte fungera. 

 

Det är både vad man förmedlar och hur man förmedlar det genom sin egen person som ger 

effekten. Som en intervjuperson uttrycker det: 

 

Har funnits skrivningar och policy, men inte någon bra pedagogik. De ”yrkesambassadörer” vi haft 

har inte varit inspirerande. 

 

En ny medvetenhet föds hos ungdomarna, exempelvis om att allt jag gjort betyder något och har 

ett värde, som även kan uttryckas i ett CV, att mitt sätt att bemöta människor har jättestor 

betydelse för hur väl jag kommer att lyckas, att nivån på mina betyg ofta inte betyder så mycket 

på arbetsmarknaden m.m. Den starka betoningen som AMK-kommunikatörerna har på 

beteendet – att vara juste, visa respekt, kunna samarbeta, komma i tid m.m. kan ibland bidra till 

att det blir en bättre ton i klassen och på hela skolan. 

 

Att bjuda på sig själv och använda sig själv som exempel 
 

Om man klarar av att vara prestigelös och använda sig själv som ett levande exempel, med både 

framgångar och tillkortakommanden så är det en styrka. Det är ok att ”göra bort sig” som 

kommunikatör. Det är mycket bättre att med ärlighet, värme och humor kunna kommentera 

även sitt eget liv och hur man kommit dit där man är i dag än att framstå som cool och lyckad. 

När man är ärlig om sig själv så kan det också locka fram ärlighet hos ungdomarna, vilket kan 

göra dialogen och hela lektionen så mycket mer intressant och givande. Det finns inga ”dumma” 

frågor, ingen vet allt, vi söker svaren tillsammans. 
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Att aktivt använda deltagarna i dialogen 
 

Mycket är vunnet om man lyckas använda eleverna själva, liksom även de lärare och SYV som 

närvarar, i dialogen och få dem att dela med sig av sina tankar och funderingar, ofta som en 

respons på en fråga som kommunikatören riktar direkt till en individ. Ibland läggs frågor ut 

öppet, så att alla kan ta chansen och delge vad man tänker om det som frågas. Svaren följs ofta av 

följdfrågor från kommunikatören, så man ”löper linan ut” med ett resonemang, så att det blir 

tydligt och bidrar i det gemensamma lärandet. Dialogen med deltagarna antar ibland närmast 

formen av rollspel. 

 

Varför är jag i skolan? Varför går folk till jobbet? 
 

Så till det som kanske är det allra viktigaste: att gå på djupet med frågorna om varför man går i 

skolan och hur det kan komma sig att folk går till jobbet. Dessa frågor har många bottnar och 

öppnar upp för resonemang om skolplikt, om poängen med utbildning, om betydelsen av att ha 

ett arbete för sin försörjning, om olika samhällsfunktioner som är nödvändiga. Detta skapar en 

ny medvetenhet och sätter skolan, utbildning och arbete i ett större sammanhang som handlar 

om hela samhället och allt som behövs för att ett samhälle ska fungera, vilket också lyfter fram 

betydelsen av olika yrken och funktioner, vilket i sin tur kan göra olika yrken och branscher mer 

attraktiva. 

 

En intervjuperson uttrycker sig på följande sätt: 

 
Man drar olika aktuella grejer. Man sår ett frö, skapar syfte och mål med det ungdomarna håller på 

med. Varför gör jag detta? 

 

Vägen till ett arbetsliv ter sig både mer framkomlig och mer meningsfull. Det kan vara roligt att 

arbeta och man fyller en viktig funktion i samhället! Det finns en massa olika jobb som man inte 

visste om! Det finns lysande möjligheter i många olika branscher och det kan vara minst lika bra 

att välja en yrkesutbildning som att välja en mer akademisk utbildning! 
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Ansvar, förutsättningar och utförande 
 

Jobba i Västerås, som är den förening som s.a.s. ”äger” det koncept utifrån vilket AMK i Örebro 

län arbetar, skriver följande på sin hemsida: 

 
Arbetsmarknadskunskap drivs av och för arbetsgivare, nationellt, regionalt och lokalt. Vi är 

arbetsgivarnas förlängda arm ut i klassrummen där vi inspirerar och motiverar elever att göra 

genomtänkta studie- och yrkesval. Det skapar förutsättningar för en starkare kompetensförsörjning 

över tid. 

 

Det ligger givetvis en styrka i denna starka förankring hos arbetsgivarna, men vem äger primärt 

frågorna om skolungdomarnas arbetsmarknadskunskap? Är det rimligt att arbetsgivarna ska 

driva frågan, eller är det skolorna och deras huvudmän som behöver flytta fram positionerna på 

detta område? Det senare betyder inte att externa aktörer inte ska ha en framträdande roll i 

arbetet.  

 

Konsensus kring behoven 
 

Mitt intryck utifrån genomförda intervjuer är, som redan framgått, att det råder fullständig 

konsensus om att ett arbete behövs för att höja kunskapen om arbetsmarknaden och arbetslivet 

hos skolungdomar i Örebro län. Av olika skäl får många elever på högstadiet och på olika 

gymnasieprogram inte tillräckligt mycket kunskap i skolan om detta, vilket gör att valen, 

beträffande gymnasieprogram, högre studier och arbete inte blir så väl underbyggda som vore 

önskvärt. Mer välinformerade val är önskvärt både utifrån individens perspektiv och utifrån ett 

samhällsperspektiv.  

 

Givetvis är det individen själv som ska göra sina egna val, men skolan och samhället behöver 

bistå individen med korrekta och rättvisande beskrivningar av utbildningssystemet, arbetslivet 

och arbetsmarknaden, utifrån vilka individen sedan gör valen. Exempelvis är det viktigt att inte 

yrkesprogrammen och de yrken som dessa ger utbildning för glöms bort, särskilt när det finns 

mycket goda utsikter att få jobb i flera branscher. Vill vi få balans mellan utbud och efterfrågan 

inom de sektorer som idag har stora svårigheter att rekrytera kompetent personal så måste vi, 

tillsammans med andra åtgärder, arbeta med skolungdomars arbetsmarknadskunskap och inte 

minst försöka väcka intresse för det vi kallar bristyrken. 

 

Var ligger ansvaret? 
 

Utvärderingen visar att det finns en mycket stark uppslutning bakom satsningen på att höja 

kunskapen om arbetsmarknaden och arbetslivet hos skolungdomarna. Men måste det till 

initiativ från privata och offentliga arbetsgivare för att det ska hända något? Ligger det inte på 

skolan och skolans huvudmän att tillse att eleverna får en adekvat studie- och yrkesvägledning? 

Handlar inte studie- och yrkesvägledning, åtminstone till stor del, om att höja kunskapen om 

arbetsmarknaden och arbetslivet, så att bättre underbygga val görs utifrån denna större 

kunskap? Under drygt tre år har nu AMK tillhandahållit vad som kan beskrivas som en 

förstärkning av eller ett komplement till skolornas egna arbete med studie- och yrkesvägledning. 
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Ansvaret får, som jag ser det, primärt sägas vila på skolan och skolans huvudmän. Lärare och 

SYV gör naturligtvis sitt bästa för att eleverna ska få studie- och yrkesvägledning, och det finns 

också en medvetenhet om att detta är hela skolans ansvar och inte något som enbart ligger på 

SYV. Det är helt inte realistiskt att tro att skolans egen personal ska börja arbeta på det sätt som 

AMK gör. Det handlar då om tid, resurser, kompetens m.m. Det framgår också klart av 

intervjuerna att det är en framgångsfaktor att AMK kommer ”utifrån” och tillför något annat än 

det som skolan själv erbjuder.  

 

En central fråga blir då hur olika resurser och kompetenser kan samspela på bästa sätt, så att 

studie- och yrkesvägledningen totalt sett bedrivs med större systematik och effektivitet, och hur 

AMK på bästa sätt kan vara en del i detta? En större långsiktighet är, som jag ser det, önskvärd 

givet de goda resultat och de potentiella långsiktiga effekter vi redan ser från satsningen på AMK 

och de stora behov som tycks finnas av att utveckla och förstärka studie- och yrkesvägledningen 

som hela skolans ansvar, vilket jag återkommer till nedan. 

 

En intervjuperson uttrycker sig på följande sätt: 

 
För att det ska bli långsiktigt hållbart behöver man ha någon idé om hur skolan kan härbärgera 

detta. 

 

Men har skolan inte nog med utmaningar ändå, med att nå målet att få eleverna igenom 

systemet, så att de blir behöriga att börja på gymnasiet respektive på universitet och högskola? 

Frågan om arbetsmarknadskunskap kanske är övermäktig för skolan? Möjligen, men det är ett 

långtgående ansvar för studie- och yrkesvägledning som, utifrån skollagen vilar på skolan, och 

då på hela skolan, inte bara SYV. Skolan har här en besvärlig situation, med få SYV i förhållande 

till antalet elever och en tung börda på skolans personal överhuvudtaget, med att leva upp till 

alla krav, dokumentera på rätt sätt, nå måluppfyllelse, upprätthålla ordning och studiero m.m. 

Ett mer utvecklat samarbete mellan skolans interna kompetenser och den externa kompetens 

som AMK utgör ter sig då attraktiv. Skolan kan då arbeta både tillsammans med och i 

växelverkan med AMK. 

 

För att uppnå en större systematik och bättre uppfylla skollagens krav på området behövs 

sannolikt fler SYV i skolorna, men därtill även fler ytor för samverkan mellan SYV och AMK. En 

del av detta kan ligga inom ramen för det generella uppdrag och den grundfinansiering som 

AMK har och en del kan komma till stånd genom att kommunerna (och andra huvudmän) köper 

tilläggstjänster från AMK. I dagsläget är det främst Örebro kommun som köper tjänst av AMK, 

med inriktning på vuxna som befinner sig i etablering, deltar i vuxenutbildning, har 

försörjningsstöd m.m. Flera andra kommuner har visat intresse. 

 

Vilka krav och förväntningar vilar på skolorna? 
 

I Skolverkets allmänna råd3 för arbete med studie- och yrkesvägledning från 2013 framgår att 

elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen enligt skollagen ska ha tillgång till 

personal med sådan kompetens som kan tillgodose elevernas behov av studie- och 

                                                           
3 Skolverket (2013); Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Arbete med studie- och yrkesvägledning. 
Stockholm: Fritzes. 
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yrkesvägledning. Man påpekar, med grund i skollagen, att eleven under sin skoltid behöver 

utveckla kunskaper både om sig själv och om olika valalternativ, liksom förmågan att väga 

samman personliga faktorer med valalternativen för att kunna göra väl underbyggda studie- och 

yrkesval. Därtill ska eleven ges möjlighet att utveckla färdigheter i att genomföra sina beslut. 

Detta, menar man, ställer krav på tillgänglig kompetens inom de olika delar som utgör studie- 

och yrkesvägledningen. 

 

Skolverket summerar elevernas behov av studie- och yrkesvägledning som att eleven, utifrån 

sina förutsättningar, ska:  

 

• Bli medveten om sig själv. 

• Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken. 

• Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen. 

• Lära sig att fatta beslut. 

• Lära sig att genomföra sina beslut. 

 

Det är, som framgår, väldigt långtgående och vittsyftande ambitioner som kommer till uttryck, 

där medvetenhet är något av ett nyckelord. Som tidigare berörts handlar inspirationslektionerna 

som AMK genomför i mångt och mycket om att skapa medvetenhet. 

 

I Skolverkets allmänna råd finns skrivningar om att styra och leda arbetet med studie- och 

yrkesvägledning, som utgår från bestämmelser i skollagen och läroplanerna4. Det finns också 

skrivningar om personal och kompetens, som utgår från bestämmelser i skollagen och 

läroplanerna. Man finner skrivningar om undervisning och samverkan skola, utbildning och 

arbetsliv, som utgår från bestämmelser i läroplanerna. Vidare skrivningar om information inför 

val av studier och yrken, som utgår från bestämmelser i skollagen och läroplanerna. Slutligen 

skrivningar om vägledningssamtal, som utgår från bestämmelser i skollagen, förordningen om 

vuxenutbildning5 och läroplanerna. 

 

Det skulle föra för långt för mig att närmare redovisa allt detta här. Jag får hänvisa till nämnda 

dokument från Skolverket. Sammantaget kan konstateras att skolan och skolans huvudmän har 

att beakta nationella styrdokument som lägger många krav och förväntningar på 

verksamheterna vad gäller studie- och yrkesvägledning i en vid mening. Till detta kommer det 

som man lokalt, i varje kommun, genom skolplaner beslutar ska vara vägledande för arbetet i 

skolan när det gäller dessa frågor. 

  

                                                           
4 Förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i 
vissa fall. Förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan. Förordningen (SKOLFS 2010:251) 
om läroplan för sameskolan samt förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall. Förordningen (SKOLFS 
2011:144) om läroplan för gymnasieskolan. Förordningen (SKOLFS 2013:148) om läroplan för 
gymnasiesärskolan. Förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen. 
5 Förordningen (2012:1108) om vuxenutbildning. 
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Hur ser förutsättningarna ut i verkligheten?  
 

Hur ser då förutsättningarna ut i skolorna för att svara upp mot denna tunga börda av krav och 

förväntningar? Konsultföretaget European Minds gjorde 2015 en kartläggning, som jag kort 

refererade till i inledningskapitlet, i Örebro län av uppdraget studie- och yrkesvägledning, på 

uppdrag av Region Örebro län. 

 

I rapporten påpekar konsulterna att Skolverkets allmänna råd är tämligen kända bland rektorer 

och SYV, men att väldigt lite av dessa riktlinjer tycks vara implementerade. I de allmänna råden 

framgår att studie- och yrkesvägledningen är hela skolans ansvar och att det ska finnas en röd 

tråd i hela skolans verksamhet. Undervisning, information och vägledningssamtal utgör 

tillsammans den studie- och yrkesvägledning som ska stödja elevens val av studier och yrken. I 

en av kommentarerna i den enkätundersökning som genomfördes framgår att schemalagda 

aktiviteter i vägledningsfrågor ibland betraktas som en bland många ”kringaktiviteter”. 

Konsulterna menar att detta illustrerar ett glapp mellan vad skollagen och Skolverket menar ska 

genomsyra skolans arbete och hur verkligheten kan se ut på skolorna. 

 

Angående systematiken och att detta är en angelägenhet för hela skolan skriver de i rapporten: 

 

Det måste till fler delar av skolsystemet för att detta med att stärka elevernas förmåga att välja ska 

kunna hända. Man kan inte tro att det ska utvecklas enbart genom enskilda vägledningssamtal. Den 

orsak som kan spåras till att detta inte utvecklas är just att arbetet är ett ensamarbete och inte hela 

skolans ansvar. Var för sig kommer man inte att kunna skapa bättre system. 

 

I enkätundersökningen anges som den viktigaste styrkan i studie- och yrkesvägledningen att 

arbetet är behovsdrivet, d.v.s. utgår från de enskilda eleverna. Konsulterna ser dock en brist med 

avseende på systematiken: 

 

Det finns således en spänning i detta att framgångsfaktorn i arbetet är det behovsdrivna, d.v.s. utgår 

från eleverna, samtidigt som det saknas helt rutiner för systematiserad elevmedverkan. Detta 

borde utgöra ett viktigt förbättringsområde inom skolan på lokal och regional nivå. 

 

European Minds tar i rapporten också upp frågan om vad som kan göras på regional nivå: 

 
En fråga att diskutera är i vilken grad och på vilket sätt den regionala nivån kan utgöra ett stöd eller 

på annat sätt verka för att studie- och yrkesvägledningen utvecklas i regionen. Den regionala nivån 

kan utgöra ett forum för att diskutera utmaningarna som belyses ovan. Det behov av 

utvecklingsarbete som denna kartläggning visar kan diskuteras inom ramen för 

gymnasiesamverkan i länet (Gysam) varav studie- och yrkesvägledningen utpekas som ett viktigt 

utvecklingsområde för länet. 

 

Avslutningsvis pekar rapporten på behovet av att utveckla verksamheten: 

 
Komplexiteten i systemen har vuxit rejält samtidigt som kraven på snabb tillgång till initierad och 

professionell vägledning har vuxit. Detta har gjort att det traditionella sättet att organisera och 

leverera studie- och yrkesvägledning knakar i fogarna och ifrågasätts från många håll. 
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Som jag förstår det hela är en del av problematiken att många skolor har för få SYV. Det är inte 

ovanligt att det går 700-800 elever på en SYV, ibland ännu fler. Även om fler SYV anställs så är 

det viktigt att betona att skolans uppdrag med studie- och yrkesvägledning inte kan bäras upp 

enbart av SYV, utan är hela skolans ansvar. I det ansvaret ligger också att samverka med de 

aktörer som behövs för att klara av uppdraget, och här kommer AMK in som en intressant 

möjlighet.  

 

Hur denna samverkan ska ske behöver sannolikt komma in i skolplaner och årshjul i varje 

kommun, i den utsträckning det inte redan finns där. Det handlar då dels om att använda AMK 

inom ramen för grundfinansieringen, men också tjänster utöver detta, där AMK exempelvis kan 

arbeta med fortbildning, nätverk för kompetensutveckling m.m. AMK bör på olika sätt kunna 

vara behjälpliga med att utveckla en större systematik för det sammantagna arbetet med studie- 

och yrkesvägledning och även vara en operativ del av detta arbete. 

 

Ägarskap organisering och finansiering 
 

Den nuvarande ordningen för AMK, där Handelskammaren Mälardalen är huvudman, där 

medarbetarna (kommunikatörerna) är anställda vid Handelskammaren och där kommunerna i 

länet tillsammans med företag och Region Örebro län finansierar verksamheten verkar vara 

tillfredsställande, att döma av intervjuerna. Handelskammaren bedöms vara en lämplig ägare.  

 

Några få intervjupersoner antyder att det efter den nuvarande treårsperioden kanske är läge att 

fundera på andra alternativ för ägarskap, organisering och finansiering. Som jag ser det bör 

basfinansieringen till allra största delen bäras upp av kommunerna, som har ansvaret för skolan 

och därmed även för studie- och yrkesvägledningen. Företagens och Region Örebro läns bidrag 

till finansieringen är en välkommen bonus, som man kanske inte ska räkna med långsiktigt. 

Kommuner, företag, organisationer och myndigheter har sedan rika möjligheter att köpa 

tjänster inom området av AMK (Handelskammaren).  

 

Kopplingen till arbetsgivare finns under alla omständigheter genom att det är företag som är 

medlemmar i Handelskammaren, samtidigt som Handelskammaren också har en god förankring 

i kommunerna. Specifika bransch- eller arbetsgivarorganisationer skulle kanske inte få samma 

legitimitet som huvudman för AMK. Detta talar möjligen för att Handelskammaren även 

långsiktigt är den lämpligaste huvudmannen. Att vara en intermediär – en tredje part mellan 

skola och arbetsgivare – har vissa fördelar som bör tas på allvar. Någon intervjuperson lyfter 

fram sårbarheten med att ha ett fåtal drivna kommunikatörer som bär upp AMK, vilket kan vara 

ett argument för att AMK ännu mer behöver länka in i det totala arbetet med studie- och 

yrkesvägledning i skolorna. 
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Slutsatser 
 

Som jag ser det, och jag hoppas att det framkommit i de tidigare kapitlen, fyller AMK flera olika 

funktioner, som delvis är överlappande men som man också kan lyfta fram som viktiga och 

värdefulla var för sig. 

 

Kommunikatörerna som arbetar med AMK har stora kunskaper om och en stor förmåga att 

kommunicera om: 

 

• Hur arbetsmarknaden ser ut för tillfället, med bristyrken, yrken i balans, yrken med 

arbetslöshet etc. AMK ger en korrekt bild och har helt enkelt ”koll på läget”. 

 

• Vad det finns för olika yrken, och inte minst att lyfta fram hur oerhört många yrken det 

finns, som ungdomar (och kanske gemene man) inte alls vet om eller har dålig koll på. 

Rikedomen av yrken och vad man gör i olika yrken beskrivs på ett inspirerande sätt. 

 

• Vad som är viktigt och kan avgöra om man får ett jobb eller inte, d.v.s. arbetsgivarens 

perspektiv vid rekryteringar. Detta handlar om vilken attityd man har och hur man 

bemöter människor, men också om vikten av att beskriva och benämna erfarenheter 

man har (även från fritiden) på ett klokt sätt, så att de stärker ens CV. Det handlar också 

om synen på betygen och att det, när det handlar om att få ett jobb, ofta inte spelar så 

stor roll vilket betyg man har så länge man är godkänd och har fullgjort sina studier. 

 

Därtill, och som en del av det ovanstående, har kommunikatörerna en förmåga att inspirera, 

motivera, skapa ny medvetenhet, ge hopp för framtiden och visa på möjligheter. Detta är väldigt 

viktigt då många har det jobbigt i skolan och inte upplever någon glädje vid tanken på ett 

arbetsliv eller fortsatta studier. Den energi och dynamik som AMK kommer med och använder 

på inspirationslektionerna smittar av sig och sätter spår hos ungdomarna. Detta är en verklig 

nyckel för att uppnå allt det som AMK syftar till och har betydelse för ”tonen” i klassen och på 

skolan. 

 

Utifrån den stora kunskap som AMK-kommunikatörerna samlar på sig genom att besöka så 

många skolor och klasser kan AMK också, i någon utsträckning, fungera konsultativt mot 

skolorna i frågor som handlar om verksamheten och varje skolas behov av förändringar. Detta 

handlar sannolikt främst om att stärka arbetet med och systematiken kring studie- och 

yrkesvägledning, både lokalt och regionalt, vilket kopplar till frågor om organisering och 

ledning. AMK kan bidra till ett lärande utifrån goda exempel och på sikt kanske ta en regional 

roll i samverkan kring dessa frågor. Till stor del handlar detta om att skolornas personal genom 

AMK får hjälp att se sina egna utvecklingsområden och frågor som man kanske missat att 

uppmärksamma. På så sätt kan stödet från AMK bidra till att höja skolornas resultat. 

 

Som redovisats tidigare i rapporten har AMK också stora möjligheter att arbeta mot olika 

målgrupper av vuxna, vilket redan sker i viss utsträckning. Det gäller personer inom etablering, 

omställning, vuxenutbildning, försörjningsstöd m.m. Det finns stora behov av sådana tjänster. 
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Viktiga frågor som skolans huvudmän behöver ta ställning till är hur långt skolans ansvar 

sträcker sig när det gäller kunskap om arbetsmarknaden och arbetslivet, och när kan man säga 

att man lever man upp till det som skollagen och läroplanerna anger. Är det arbetsgivarnas 

ansvar att skolelever får till sig det som AMK nu arbetat med i drygt tre år? Kanske, men 

ansvaret för studie- och yrkesvägledning är skolans – hela skolans. AMK är, och kan i 

fortsättningen ännu mer vara, en viktig pusselbit i skolornas arbete med studie- och 

yrkesvägledning. Detta sammanhållna synsätt bör, enligt min rekommendation, vara 

vägledande.  

 

Av rösterna i utvärderingen att döma finns det mycket som talar för att det även fortsättningsvis 

bör vara en intermediär, en tredje part, som arbetar med AMK. Skolorna själva kommer 

sannolikt inte att kunna arbeta på det sätt som AMK gör, och det är just det sättet att arbeta som 

man på skolorna värdesätter och bedömer vara en framgångsfaktor. Men för att skapa den 

större systematik för arbetet med studie- och yrkesvägledning som är önskvärd bör samverkan 

med AMK intensifieras. En sådan intensifierad samverkan behöver då komma in i skolplaner och 

årshjul i de olika kommunerna i länet.  

 

I ett sådant intensifierat samarbete, för att höja kapaciteten i systemet, ligger ett 

utvecklingsområde för AMK. Exempelvis kan man tänka sig att AMK håller i utbildning, 

fortbildning, lärarworkshops, lärande nätverk mellan skolor m.m., givet att finansiering för att 

köpa tjänst från AMK finns i skolornas budgetar, eller att finansiering söks på annat sätt. Detta 

kan då bl.a. baseras på den speciella pedagogik som AMK använder.  

 

Lite hårdraget kan man säga att samhället inte har råd att låta bli att arbeta med frågorna på ett 

mer systematiskt sätt. För varje kommun är varje ungdom som kommer in i en positiv 

utvecklingsspiral i stället för en negativ sådan, som leder till utanförskap, viktig. Om fler 

ungdomar gör mer informerade val, kommer till sin rätt, får ett fungerande arbetsliv istället för 

ett utanförskap, så är det en oerhörd vinst, både för individen och samhället. 

 

I intervjuerna har det, som redovisats tidigare, beskrivits som en framgångsfaktor att AMK 

kommer ”utifrån”, som en ”frisk fläkt” med en förankring i arbetsliv och arbetsmarknad och med 

en speciellt utvecklad pedagogik. Även om skolan mer internt skulle kunna bygga in en del av 

momenten och pedagogiken i sin gängse verksamhet är det osannolikt att det skulle fungera lika 

effektivt, då själva sättet att göra det på, själva pedagogiken är en så stark framgångsfaktor. 

 

Utvärderingen har visat att det inte är rimligt att förvänta sig att lärare och SYV ska börja arbeta 

och agera så som kommunikatörerna från AMK gör. Det finns säkert somliga medarbetare i 

skolorna som skulle kunna vara komfortabla med det, men det är min bedömning att för de 

flesta skulle det inte passa in i den stil man har som lärare eller SYV. Jag ser det som osannolikt 

att man som lärare eller SYV vid vissa tidpunkter skulle ”växla över” till en roll liknande den som 

AMK:s kommunikatörer har. 

 

Det ges heller inte något utrymme för det, givet bristen på SYV, fokus på måluppfyllelse i skolan 

– d.v.s. att eleverna ska bli godkända i alla ämnen som redan är på schemat – en tung börda av 

dokumentation, m.m. Skolan är många gånger också en tuff arbetsmiljö, där mycket energi går 

till att överhuvudtaget få arbetsro och goda förutsättningar för lärande. I de tjänster som finns i 
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skolan idag kan, bedömer jag, inte det som AMK gör inkorporeras, utan lösningen ligger i att 

samarbeta med AMK. 

 

Framtiden för AMK bör diskuteras tillsammans med frågan hur kommunerna i Örebro län kan 

utveckla studie- och yrkesvägledningen. AMK kan och bör, som jag ser det, vara en viktig del i 

det totala arbetet med studie- och yrkesvägledning, även på sikt. Den nyligen påbörjade 

treårsperioden med AMK bör, menar jag, till viss del ägnas åt frågan hur studie- och 

yrkesvägledning kan bli hela skolans angelägenhet och hur AMK kan användas på bästa sätt i 

detta utvecklingsarbete. Region Örebro län har en viktig roll i att stödja utvecklingsarbetet, 

liksom givetvis kommunerna själva. Naturligt nog är Örebro kommun, som har hälften av alla 

skolor i länet, en viktig aktör i förhållande till AMK och i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

 

 


