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Industrin hotas av bristen på yrkesutbildade 

Debatt: Arbetsmarknad 

Industrin erbjuder trygg arbetsmiljö kombinerat med konkurrenskraftiga anställningsvillkor och löner 
i teknikintensiva, internationellt ledande företag. Det bör vara attraktivt, skriver Per Hidesten, Klas 
Wåhlberg och Marie Nilsson. 

Industrins framtid hotas av bristen på yrkesutbildade medarbetare. En fungerande regional 
vuxenutbildning är en förutsättning för fortsatt tillväxt. Nu startar vi ett unikt projekt i Värmland för 
att öka industriutbildningarna, men det är mycket som måste ändras för att det ska lyckas. 

Många industriföretag vittnar om svårigheten att hitta kompetenta medarbetare. Inte bara i Värmland 
utan i hela landet, och problemet bekräftas i ett flertal rapporter från bland annat Tillväxtverket och 
Svenskt Näringsliv.

Enligt Region Värmlands arbetskraftsprognos kommer det att saknas över 1 500 industriarbetare 
inom tio år i Värmland. Samtidigt går alltför få ungdomar de tekniskt inriktade 
gymnasieutbildningarna, i dag färre än 100 elever i hela länet, och att därför enbart försöka rekrytera 
ungdomar räcker helt enkelt inte till. 

För att få fler medarbetare behöver vi därför tänka om och få fler vuxna att utbilda sig eller omskola 
sig till yrken inom industrin. Industrin erbjuder trygg arbetsmiljö kombinerat med konkurrenskraftiga 
anställningsvillkor och löner i teknikintensiva, internationellt ledande företag. Det bör vara attraktivt.

I praktiken är det dock nästintill omöjligt för en person med en annan tidigare gymnasieutbildning 
att omskola sig till exempelvis svetsare eller underhållstekniker. Vuxenutbildningen är dessutom helt 
inriktad på kommunernas egna behov av vårdpersonal. Dessa behövs men även företagen behöver 
utbildade vuxna. Så få som 40 personer per år går vuxenutbildning med industriinriktning i Värmland.

Ett annat bekymmer för värmlänningar är att utbildningar inte erbjuds i alla kommuner i regionen och 
även om man kan tänka sig att åka till grannkommunen är det inte säkert att det är möjligt på grund av 
att kommunerna ställer upp egna och olika regler. Utbildningarna måste istället se till hela regionens 
behov. Vi vill åstadkomma ett sammanhållet regionalt utbildningssystem för vuxna. En flexibel 
lösning där elever och utbildningar hanteras gemensamt i samarbete mellan kommuner, regionala 
aktörer, arbetsförmedlingen och industrin.

Initiativet från regeringen med regionala kompetensplattformar och regionalt Yrkesvux är två steg i 
rätt riktning men mer behövs. Industriarbetsgivarna, IF Metall och Teknikföretagen har därför 
tillsammans med företagen i Värmland och regionen initierat projektet Testbädd Värmland för att öka 
de industrirelevanta vuxenutbildningarna. Tanken är att kommunerna, regionen, industrin, facken och 
arbetsförmedlingen tillsammans ska kartlägga behovet och besluta om vilka utbildningar som ska ges. 
Alla bosatta i Värmland ska kunna söka oavsett var man bor.

Vi vill se att:

• Utbildningsutbudet på Yrkesvux beaktar hela regionens samlade kompetensbehov.



• Regionalt Yrkesvux blir ett konkret och praktiskt samarbete mellan kommunerna.

• Det blir fri rörlighet att läsa Yrkesvux-utbildningar inom hela regionen.

• Ett gemensamt forum arbetar med behovskartläggning, styrning och utveckling av all 
industrirelevant utbildning.

Värmland är en mycket stark industriregion med ett väl fungerade Teknikcollege. Förutsättningarna 
för att lyckas borde vara goda och vi ser möjligheter att sprida Värmlands positiva erfarenheter vidare 
till övriga län och regioner. Det kräver dock ett stort och brett engagemang, inte minst från oss i 
industrin, men också att kommuner och övriga regionala aktörer ser utmaningen och börjar samarbeta.
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