
Mycket snack
och fel verkstad?
Den svenska arbetsmarknadspolitikens inriktning
och omfattning.

Ossian Wennström

2003



Innehållsförteckning 
 
 
 

Förord.................................................................................................................................. 1 

Inledning............................................................................................................................. 2 

Arbetsmarknadspolitikens rötter ........................................................................................ 3 

Kostsamma åtgärder med ifrågasatt effektivitet................................................................. 7 

Arbetsmarknadsutbildningens effekt på utbudet..............................................................10 

Arbetsmarknadsutbildningens förmåga att bidra till en god arbetsmarknadspolitik.......19 

Arbetsmarknadsutbildningen och brister av olika slag.................................................... 22 

Diskussion om samhällets uppgift och AMVs roll ........................................................... 29 
Ett dåligt utgångsläge ..........................................................................................................................29 
AMV och arbetskraftsförsörjningen .................................................................................................32 
Vägval ....................................................................................................................................................34 

Sammanfattning................................................................................................................ 37 

Källförteckning.................................................................................................................. 39 

Appendix ............................................................................................................................41 



Förord  
 
 
 
Arbetsmarknadspolitiken är ett av den offentliga sektorns största utgiftsområden. Redan åtgär-
dernas omfattning innebär ett kraftigt ingrepp i den svenska ekonomin. Men åtgärdernas sam-
mansättning och inriktning tar direkt sikte på några av marknadsekonomins viktigaste mekanis-
mer: försörjningen med och ersättning till arbetskraft för näringslivets och förvaltningarnas be-
hov. Därför är det angeläget med en återkommande granskning och diskussion om hur dessa 
åtgärder utformas och används. Det är denna debatt som SACO vill bidra till. 
 
Inom arbetsmarknadspolitiken har utbildningen kommit att spela en allt större roll. SACO-
utredaren Ossian Wennström har i denna rapport ställt några av de grundläggande frågorna kring 
arbetsmarknadsutbildningens utformning. Hur påverkas lönebildningen? Vad är ett bristyrke? Ska 
utbildningen verkligen inriktas på alla bristyrken, oavsett varför bristen uppkommit? Betyder inte 
det att arbetsmarknadsutbildningen riskerar att subventionera arbetsgivare som betalar för dåligt 
och erbjuder orimliga arbetsvillkor? 
 
SACO:s rapporter utarbetas på organisationens uppdrag, men författaren svarar själv för enskild-
heter i metod, bedömningar och ordval.  
 
Stockholm den 10 maj 2003 
 
Gunnar Wetterberg 
Samhällspolitisk chef 
Sveriges Akademikers Centralorganisation 
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Inledning 
 
 
 
Arbetsmarknadsutbildningen är en av Arbetsmarknadsverkets vanligaste arbetsmarknadspolitiska 
åtgärder för arbetslösa. Arbetsmarknadsutbildning är också en av de dyraste åtgärder som verket 
har till sitt förfogande.  
 
År 2002 deltog totalt 46361 personer i den arbetsmarknadspolitiska åtgärden arbetsmarknadsut-
bildning. I genomsnitt deltog 12970 personer per månad. Under året avslutade totalt 27300 per-
soner en arbetsmarknadsutbildning. Totalt kostade åtgärden 3284 miljoner kronor. 1 
 
Arbetsmarknadsutbildningen riktar sig till den är över 20 år och som är arbetslös eller riskerar att 
bli det. Den som deltar i en arbetsmarknadsutbildning får ett aktivitetsstöd, vars nivå motsvarar 
ersättningen vid öppen arbetslöshet via arbetslöshetsförsäkringen. Syftet med arbetsmarknadsut-
bildning är enligt Arbetsmarknadsstyrelsen, AMS, ”att stärka den enskildes möjligheter att få ar-
bete samt att underlätta för arbetsgivare att få arbetskraft med rätt kompetens”. 2 
 
Denna rapport ger en överskådlig bild av arbetsmarknadsutbildningens inriktning, omfattning 
och påverkan på arbetskraftsutbudet. Analysen är främst inriktad på att bedöma huruvida den 
nuvarande inriktningen och dimensioneringen är rimlig, både i förhållande till de arbetsmark-
nadspolitiska målen och i förhållande till vad som är långsiktigt bäst ur ett bredare samhällspoli-
tiskt perspektiv. En viktig fråga är vilken roll arbetsmarknadsutbildningen bör ha när det gäller att 
klara den framtida arbetskraftsförsörjningen.  
 
Från och med januari 2001 står den så kallade förberedande utbildningen utanför arbetsmark-
nadsutbildningen. Under 2002 deltog totalt 59359 personer i förberedande utbildningar. Totalt 
deltog således 105720 personer i olika utbildningsinriktade program under 2002. Eftersom den 
förberedande utbildningen inte är yrkesinriktad ligger fokus i denna skrift på den yrkesinriktade 
arbetsmarknadsutbildningen. Detta till trots har analysen viss bäring på hur den förberedande 
utbildningen bör inriktas och dimensioneras. 

                                                           
1 AMS, Årsredovisning 2002 
2 AMS (2003), Faktablad om arbetsmarknadsutbildning. 
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Arbetsmarknadspolitikens rötter 
 
 
 
Arbetsmarknadsutbildningen har varit en mycket betydelsefull del av arbetsmarknadspolitiken allt 
sedan 1950-talet. Grunden för detta lades i och med att LO-ekonomerna Gösta Rehn och Rudolf 
Meidner vid LO-kongressen 1951 levererade den numera klassiska rapporten ”Fackföreningsrö-
relsen och den fulla sysselsättningen”. Rehn och Meidner beskrev i rapporten en helt ny modell 
för svensk arbetsmarknadspolitik. De principer och utgångspunkter som Rehn och Meidner lade 
fast i denna modell känns igen i dagens arbetsmarknadspolitik. 
 
LO hade i början av 1950-talet en mycket mäktig position med stora möjligheter att påverka lö-
nebildningen och den socialdemokratiska regeringens politik. En möjlighet som LO övervägde 
var att verka för kraftiga löneökningar för medlemsgrupperna. Vetskapen om att en sådan politik 
skulle kunna leda till inflation, i synnerhet om politikens effekter på arbetslösheten skulle kunna 
bekämpas effektivt, gjorde dock att man tvekade. Samtidigt fanns en medvetenhet om att LOs 
trovärdighet kunde undermineras hos medlemmarna om LO avstod från att verka för högre lö-
ner. Rehn och Meidner gav LO ett nytt alternativ, nämligen att långsiktigt öka lönerna realt ge-
nom bättre tillväxt och lägre inflation. Verktygen som Rehn och Meidner föreslog var fyra. 3 
 
För det första ansåg de att offentliga utgifter skulle hållas tillbaka för att sänka prisnivån och 
därmed inflationen. Detta skulle sätta tryck på företag med hög produktionskostnad; de mest 
ineffektiva företagen skulle slås ut. I figur 1 illustreras denna sänkning med att prisnivån sjunker 
från punkt a till punkt b. I figuren återfinns de företag som hade högst produktionskostnad per 
enhet längst till höger.  
 
För det andra marknadsförde Rehn och Meidner den solidariska lönepolitiken, vilken var kärnan 
deras modell. Tanken var att införa principen ”lika lön för lika arbete”. Oavsett i vilket företag 
eller vilken bransch en arbetare hörde hemma, skulle lönen vara lika, givet en viss kompetens. 
Syftet med detta var att öka trycket ytterligare på de mindre produktiva företagen, så att de an-
tingen skulle rationalisera eller slås ut om de inte klarade att höja lönen till ”lika nivån”. 
 
Rehn och Meidner var medvetna om att sänkningen av prisnivån tillsammans med den solidariska 
lönepolitiken skulle leda till arbetslöshet. Det var också en del av syftet att frigöra arbetskraft från 
mindre produktiva företag för att därmed ge de mer produktiva företag en större möjlighet att 
växa. Detta för att öka tillväxten i ekonomin.  
 
För det tredje föreslog Rehn och Meidner ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna av 
arbetslösheten och skynda på flödet av arbetskraft från mindre produktiva verksamheter till mer 
produktiva. De smörjmedel Rehn och Meidner hade i åtanke är i stort sett det som idag brukar 
räknas som aktiv arbetsmarknadspolitik. Viktiga komponenter var arbetsförmedling, flyttbidrag 
och inte minst arbetsmarknadsutbildning. Beträffande arbetsmarknadsutbildningen såg Rehn och 
Meidner fler än ett syfte, det handlade om att omskola de arbetslösa så att de kunde få jobb i yr-
ken där det fanns gott om arbete och det handlade om att öka arbetskraftens produktivitet. I figur 
1 illustreras det tänkta flödet av arbetskraft med en vänstergående pil. Längst till vänster längs 
den horisontella axeln återfinns två streckade staplar som symboliserar tänkta företag med hög 
produktivitet, vilka skulle fånga upp den arbetskraft som frigjorts genom lägre priser och solida-
risk lönepolitik. 

                                                           
3 Björklund m.fl., 1996. 
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De rörlighetsstimulerande åtgärderna skulle, vid sidan om sitt direkta syfte att vara till gagn för 
arbetslösa och företag, fungera som smörjmedel och därmed snabbt undanröja flaskhalsar, som 
skulle kunna leda till ökad inflation.  
 
För det fjärde föreslog Rehn och Meidner sysselsättningsstimulerande insatser för att säkra syssel-
sättningen eftersom politiken lokalt kunde riskera att leda till en alltför plötslig utslagning. Dessa 
åtgärder har brukat kallas selektiva sysselsättningsinsatser. De åtgärder man skissade på bestod av stat-
ligt övertagande av företag, skyddad sysselsättning och lönesubventioner samt så kallade bered-
skapsarbeten. Idag förekommer åtgärder av detta slag mer sparsamt, även om det inom regional-
politiken finns inslag som har ett liknande syfte, exempelvis när myndigheter omlokaliseras till 
mindre orter. 
 
 
Figur 1: Gösta Rehn och Rudolf Meidners modell 
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Arbetsmarknadsutbildningen och Arbetsmarknadspolitiken idag 
 
 
 
Vid sidan om arbetsförmedling är arbetsmarknadsutbildning ett av de viktigaste verktygen för att 
klara de många olika åtaganden som regeringen fastställt. Arbetsmarknadsverkets regleringsbrev 
för 2003 slår fast att just kompetenshöjande insatser ska vara ett av verkets fem viktiga verksamhets-
områden. Arbetsmarknadsutbildningen är dock även ett centralt redskap inom en annan av de 
övriga verksamhetsgrenarna, nämligen matchning på arbetsmarknaden. 4  
 
 
Kompetenshöjande insatser För verksamhetsområdet kompetenshöjande insatser 

har arbetsmarknadsverket målet att andelen kvinnor 
och män som fått arbete 90 dagar efter avslutad ar-
betsmarknadsutbildning i genomsnitt ska uppgå till 
minst 70 procent. 

 
Matchning på arbetsmarknaden  För verksamhetsområdet matchning på arbetsmarkna-

den anges två viktiga mål:  
 

För det första ska Arbetsmarknadsverket, AMV, uppnå 
en effektiv matchning mellan vakanser och arbetssö-
kande på arbetsförmedlingen. För 2003 är målet att 
minst 83 procent av de vakanser arbetsgivare anmält 
ska få tillräckligt antal sökande för att rekryteringsbe-
hoven ska kunna tillgodoses.  
 
För det andra ska AMV korta arbetslöshetstiderna ge-
nom en effektiv sökprocess. I kvantitativa termer mäts 
målet i procent arbetslösa eller deltagare i åtgärder som 
upplevde att de hade en handlingsplan. Målet för 2003 
är att minst 75 procent ska ha en sådan plan.  

 
Det framgår tydligt av AMVs regleringsbrev att Gösta Rehn och Rudolf Meidners tankar om 
arbetsmarknadsutbildningens funktion ännu lever kvar. Det handlar nu som då om att omskola 
arbetslösa så att de kan få jobb, att öka arbetslösas kunskaper för att därmed öka deras produkti-
vitet, att matcha arbetskraftsutbudet med arbetskraftsefterfrågan och att till varje pris undvika 
inflationsdrivande flaskhalsar. Modellen lever kvar även om en av dess viktigaste komponenter, 
den solidariska lönepolitiken, har minskat i betydelse. Spåren av de centrala förhandlingarna 
märks dock ännu i lönestrukturen. 
 
Målet att 70 procent av de arbetslösa ska ha ett jobb inom 90 dagar efter avslutad utbildning är 
det som tydligast påverkar arbetsmarknadsutbildningens inriktning och omfattning.  
 
Målet är formulerat så att även anställning med anställningsstöd kan räknas som arbete efter 90 
dagar. Arbetsmarknadsutbildning i kombination med anställningsstöd bedrivs idag som en för-
söksverksamhet som kommer att avslutas den 31 maj 2004. Anställningsstödet innebär att arbets-
förmedlingen subventionerar arbetsgivarens lönekostnader med 55 procent, dock högst 535 kro-
nor per dag, under maximalt nio månader. Som längst får arbetsmarknadsutbildning i kombina-
                                                           
4 Näringsdepartementet, 2002, ”Regleringsbrev för budgetåret 2003 avseende Arbetsmarknadsverket (AMV) och anslag inom 
UO13 Arbetsmarknad”. 
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tion med anställningsstöd ges under en sammanhängande period om 18 månader. 5  
 
Målets effekt på arbetsmarknadsutbildningens inriktning och omfattning diskuteras i kapitlen 
Arbetsmarknadsutbildningens förmåga att bidra till en god arbetsmarknadspolitik och Arbetsmarknadsutbild-
ningen och brister av olika slag längre fram i denna studie. Alldeles oavsett effektens riktning kan 
dock konstateras att målet aldrig har uppfyllts sedan det infördes 1999. 6 Under 2002 var andelen 
arbetslösa som fick ett arbete inom 90 dagar efter avslutad utbildning blott 61 procent. Trots att 
målet inte nåddes innebar resultatet ändå en förbättring med två procentenheter i förhållande till 
föregående år.  
 
Vid sidan om detta mål är antagligen målet att minst 83 procent av antalet anmälda vakanser ska 
få tillräckligt många sökande för att rekryteringsbehoven ska kunna tillgodoses, det viktigaste för 
arbetsmarknadsutbildningens inriktning och omfattning. Detta eftersom arbetsmarknadsutbild-
ningen ofta är ett betydelsefullt verktyg för att se till att de arbetslösas kompetens stämmer 
överens med efterfrågan. Under senare delen av år 2002 nåddes detta mål. Till skillnad från detta 
mål uppnåddes dock inte målet att minst 75 procent av de arbetslösa och av deltagare i åtgärder 
ska ha en handlingsplan inom tre månader under 2002. Andelen steg från 64 procent under för
kvartalet år 2002 till 69 procent under det fjärde kvartalet. 

sta 

                                                          

7  
 

 
5 Om det finns synnerliga skäl kan anställningsstödet lämnas i upp till 12 månader. 
6 Statskontoret, 2003. 
7 AMS, 2003, Redovisning enligt regeringens regleringsbrev, Dnr 03-1496-01. 
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Kostsamma åtgärder med ifrågasatt effektivitet  
 
 
 
Att Gösta Rehn och Rudolf Meidner såg arbetsmarknadsutbildningen som ett viktigt element i 
sin modell står utom allt tvivel. Huruvida arbetsmarknadsutbildningens effekter idag stämmer 
överens med vad Rehn och Meidner avsåg 1951 är dock mer tveksamt.  
  
Lars Calmfors, Anders Forslund och Maria Hemström vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk 
utvärdering, IFAU, konstaterade i en översikt år 2002 att det är svårt att påvisa positiva effekter 
av arbetsmarknadsutbildningen under 1980- och 1990-talen. 8 All utvärdering av 
arbetsmarknadsutbildningens effekter för deltagarna möter dock stora problem eftersom det är 
svårt att skilja på vad som beror på insatserna och vad som beror på det allmänna 
konjunkturläget. Eftersom det inte finns kontrollgrupper för olika arbetsmarknadsutbildningar är 
det också svårt att bedöma om ett utfall är bra eller dåligt. Dessa svårigheter till trots gick 
forskarna igenom en mängd studier av arbetsmarknadsutbildningens effekter och fann överlag 
nedslående resultat. Mörkret lystes dock punktvis upp av positiva resultat som hade att göra med 
att arbetsmarknadsutbildningens effekter tycktes variera med utbildningens inriktning.  
 
Exempelvis har forskaren Håkan Regner vid Institutet för Social forskning, utvärderat 
individeffekterna av arbetsmarknadsutbildningar mellan 1989 och 1991 på årsarbetsinkomsterna
ett och tre år efter avslutad utbildning. 9 Resultaten av hans studie tyder på att inkomsteffekten 
var negativ ett år efter och inte signifikant tre år efter avslutad utbildning, men visade samtidigt 
att vissa utbildningar, med inriktning mot Vård, hälsa och omsorg samt Transport och 
kommunikation, hade en positiv effek

 

t på inkomsten. 

tt:  
 

 this context paying particular attention to the needs of ethnic minorities and mi-
grant workers.10 

kommendationer som 
Kommissionen gav hösten 2001. Motivet till rekommendationen var: 

ide-
fit incentives to 

work; gender imbalance; and the effectiveness of active labour market policies. 

 

 

                                                          

 
Effektiviteten i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har även vid upprepade tillfällen varit 
föremål för kritik. Minister rådet gav den 18 februari 2002 Sveriges regering rekommendationen 
a

Ensure the effectiveness of the active labour market programmes, especially in relation to long-term 
unemployment, in

 
Rådets rekommendationer tog sin utgångspunkt i de förslag till re

 
After due analysis, it appears that further efforts are required in response to the employment gu
lines and recommendations concerning: the tax burden on labour and tax-bene

 
Av rekommendationerna framgår att Rådet varit kritiskt till de svenska arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna. Av Kommissionens förslag till rekommendationer för 2003 framgår dock att man 
anser att den svenska regeringens reaktion på Rådets rekommendationer från den 18 februari 
2002 varit bra. 11 Särskilt berömmer Kommissionen den svenska regeringens initiativ till att sätta
upp kvantitativa mål och att kontinuerligt utvärdera arbetsmarknadspolitiken. En viktig fråga är 

 
8 Calmfors m.fl., 2002. 
9 Regnér 2002. 
10 Minister Rådet, 2002. 
11 EU-kommissionen, 2002.  
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dock om dessa åtgärder är tillräckliga. Längre fram i kapitlet Arbetsmarknadsutbildningens förmåga att 
bidra till en god arbetsmarknadspolitik granskas de mål som specifikt rör arbetsmarknadsutbildningen 
utifrån deras förmåga att styra mot det överordnade målet en långsiktigt god arbetsmarknadspoli-

k.  

 

. 

p-

i 

 månadskostnaden 
r programmet Start av näringsverksamhet var cirka 11600 kronor år 2002. 

-
erna för arbetsmarknadsutbildning med utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. 15  

de 

g. 

 relativt sett var mycket dyr i förhållande till utbildning inom det 
guljära utbildningssystemet.  

 

a 

till 

                                                          

ti
 
Rådets och forskarnas bild av utbildningens effekter kan kompletteras med att arbetsmarknads-
utbildningen är en mycket dyr arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Utbildningarna som upphandlas av
AMV anordnas oftast av privata utbildningsföretag, men det förekommer även att utbildningar 
upphandlas från högskolor och kommuners vuxenutbildning. År 2002 kostade arbetsmarknads-
utbildningen totalt 3284 miljoner kronor varav 1699 miljoner kronor utgjorde köp av utbildning
12 Vid sidan om kostnader för köp av utbildning fanns kostnader för deltagarnas ersättning, så 
kallat aktivitetsstöd. År 2002 kostade aktivitetsstödet för en månads arbetsmarknadsutbildning i 
genomsnitt 10400 kronor per deltagare. Med utgångspunkt i att cirka 51,73 procent av de totala 
utgifterna för arbetsmarknadsutbildningen utgjordes av köp av arbetsmarknadsutbildning kan den 
genomsnittliga kostnaden för uppköp av en månads arbetsmarknadsutbildning mycket grovt up
skattas till cirka 11100 kronor. 13 Läggs kostnaderna för aktivitetsstöd och uppköp ihop fås ett 
trubbigt värde för den genomsnittliga totala månadskostnaden på 21500 kronor. Att skillnaderna 
kostnad är stora mellan arbetsmarknadsutbildningen och den förberedande utbildningen illustre-
ras av att den genomsnittliga månadskostnaden för den förberedande utbildningen år 2002 blott 
var cirka 9900 kronor. 14 Vid sidan av arbetsmarknadsutbildning var start av näringsverksamhet den 
dyraste åtgärdsformen som AMV kunde erbjuda år 2002. Den genomsnittliga
fö
 
I utredningen En effektivare arbetsmarknadsutbildning från 2000 jämfördes bland annat kostna
d
 
Utredningen konstaterade visserligen att det är mycket svårt att jämföra kostnaderna för olika 
utbildningar, men med reservation för att jämförelser kan göras enligt många olika modeller re-
dovisade utredningen två olika mått för kostnaderna inom högskolans grundutbildning. Genom-
snittskostnaden per helårsstuderande inom högskolans grundutbildning, inklusive studiestöd, var 
enligt utredningen 86000 kronor per år 1998 och kostnaden per helårsprestation var 104000 kro-
nor och år. Utredningen redovisade även genomsnittskostnaden per gymnasieelev, som beräkna-
des till 68000 kronor per år 1998. Utredningen satte dessa genomsnittskostnader inom det regul-
jära utbildningssystemet i relation till kostnaden för en kursdeltagarmånad inom den upphandla
arbetsmarknadsutbildningen. Per kursdeltagarmånad bedömdes den genomsnittliga kostnaden 
(för en 40-veckorskurs) vara 77000 kronor exklusive bidrag och 150000 kronor inklusive bidra
Med utgångspunkt i denna enkla jämförelse konstaterade utredningen att den upphandlade ar-
betsmarknadsutbildningen 1998
re
 
Mycket talar för att detta ojämna kostnadsförhållande kvarstår än idag. År 2001 var exempelvis 
genomsnittskostnaden per gymnasieelev för samtliga huvudmän i gymnasieskolan 77700 kronor
per elev. 16 Av ovan har det framgått att den totala genomsnittliga månadskostnaden för den yr-
kesinriktade arbetsmarknadsutbildningen år 2002 grovt räknat var cirka 21500 kronor, vilket sk
sättas i relation till att den totala genomsnittliga kostnaden år 1998 var cirka 15000 kronor per 
månad. Viktigt att peka på är att månadskostnaden för 1998 kan verka relativt låg i förhållande 
kostnaden för 2002, bland annat eftersom den förberedande utbildningen år 1998 ingick i den 

 
12 AMS, Årsredovisning 2002 
13 Beräknat enligt formeln x/(x+10400) = 0,5173, där x = genomsnittlig total månadskostnad. 
14 AMS, Årsredovisning 2002 
15 Näringsdepartementet, Ds 2000:38 
16 Skolverket, nr 218 
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dåvarande arbetsmarknadsutbildningen. År 2002 var den totala genomsnittliga månadskostnaden
för den förberedande utbildningen enligt ovan cirka 9900 kronor. Ett sannolikt antagande är at
arbetsmarknadsutbildningen hade framstått som ännu dyrare i förhållande till den reguljära ut-
bildningen 1

 
t 

998 om bara den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen hade tagits med i be-
kningen.  

 

rä
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Arbetsmarknadsutbildningens effekt på utbudet  
 
 
 
Av diagram 1 framgår att arbetsmarknadsutbildningen har minskat från andra halvan av 1990-
talet med undantag för 1990-talets två sista år. År 2002 avslutade 27300 personer en yrkesinriktad 
arbetsmarknadsutbildning, vilket ska jämföras med att 113615 personer avslutade en utbildning år 
1995.  
 
 
Diagram 1: Antal personer som har avslutat en yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning mellan 
1995 och 2002 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

 
Källa: AMS 2003. 
 
 
Minskningen av arbetsmarknadsutbildningen gäller även i relation till arbetslösheten. År 2002 var 
i genomsnitt 176400 personer i åldern 16-64 år öppet arbetslösa, medan motsvarande siffra för 
1995 var cirka 333000. 17 Antalet personer som avslutade en arbetsmarknadsutbildning motsvara-
de alltså cirka en tredjedel av antalet öppet arbetslösa år 1995 mot cirka en sjättedel år 2002. 
 
Tabell 1 illustrerar de mest frekventa utbildningsområdena för arbetsmarknadsutbildningen 2002. 
Det framgår även klart att en stor del av arbetsmarknadsutbildningen var inriktad mot områdena 
Transport- och maskinförararbete (4907 personer), Service, omsorgs- och säkerhetsarbete (4672 
personer), Metallhantverk- och reparatörsarbete (3828 personer) samt Maskinoperatörs- och 
monteringsarbete (2682 personer).  

                                                           
17 SCB, 1996 och 2003. 
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Tabell 1: Antal personer som avslutade en arbetsmarknadsutbildning efter inriktning mot olika 
yrkesområden år 2002 (SSYK 2-siffernivå)  
 
 Antal personer

Transport- och maskinförararbete 4907

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 4672

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 3828

Maskinoperatörs- och monteringsarbete 3682

Kontorsarbete m.m. 1974

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 1327

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 1122

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 1090

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 863
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik- och 
datavetenskap m.m. 785

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 655

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 457

Kundservicearbete 439

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 372

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 239

Processoperatörsarbete 233

Annat hantverksarbete 159

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 110

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 109

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 97
Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare högsko-
leutbildning 68
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biologi, hälso- 
och sjukvård 51

Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter m.m. 30

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 26

Militärt arbete 3

Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbildning 2

Summa 27300
 
Källa: AMS 2003. 
 
 
Samtidigt som antalet platser i arbetsmarknadsutbildningen totalt sett har minskat, har utbild-
ningens inriktning ändrats. Flera utredningar har kopplat samman förändringarna av volym och 
inriktning med att länsarbetsnämnderna sedan 1999 har arbetat mot målet att 70 procent av del-
tagarna ska vara i arbete 90 dagar efter en utbildning. 18 
 
Detta mål har enligt utredningarna inneburit en tydligare inriktning av arbetsmarknadsutbildning-
en mot områden där det råder arbetskraftsbrist.  
 
I tabell 2 redovisas 30 yrken som AMS hösten 2002 klassade som bristyrken. 

                                                           
18 Riksdagens revisorer 2002 och Statskontoret 2003 
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Tabell 2: Trettio yrken och yrkesinriktningar som AMS bedömer att det är störst brist på hösten 
2002 (utan inbördes ordning) 
 
Apotekare, receptarier  Läkare

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster  Maskin- och motorreparatörer

Barnskötare  Maskiningenjörer

Butiksförsäljare m fl  Målare, lackerare

Bygg och anläggning  Psykologer

Byggnadssträarbetare, snickare  Sjuksköterskor, barnmorskor m fl

Elkraft  Socialsekreterare, kuratorer

Fordonsförare  Speciallärare

Förskollärare, fritidspedagoger  Svetsare

Grundskollärare 1-7  Tandläkare

Grundskollärare 4-9  Tandsköterskor, tandhygienister

Gymnasielärare i yrkesämnen Tunnplåtslagare

Gymnasielärare, allmänna ämnen  Undersköterskor m fl

Installationselektriker  VVS-montörer

Kockar och kokerskor  Vårdbiträden, personliga assistenter
 
Källa: AMS. 
 
 
En viktig nyans är att förändringen av arbetsmarknadsutbildningens sammansättning inte entydigt 
inneburit ökad bristyrkesinriktning – även om detta varit ett av huvuddragen på en övergripande 
nivå. Studeras förändringarna för olika yrken framgår exempelvis att området Transport- och 
maskinförararbete haft störst ökning både i antal och i relativa termer. trots att områden inte 
kunde betecknas som ett bristområde år 2002. Detta är också skälet till att yrkesområdet inte hel-
ler finns representerat i tabell 1.  
 
I diagram 2 illustreras utvecklingen av utbildningar med inriktning mot just området Transport- 
och maskinförararbete. Trots att det totala antalet personer som avslutat en arbetsmarknadsut-
bildning har minskat markant under perioden 1995-2002, har antalet personer som avslutat en 
utbildning mot Transport- och maskinförararbete ökat.  
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Diagram 2: Antal personer som avslutade en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot 
yrkesområdet Transport- och maskinförararbete (SSYK 2-siffernivå) under perioden 1995 till 
2002  
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Källa: AMS 2003. 
 
 
Även om ökningen inte är lika tydlig inom andra yrkesområden har det inom vissa områden trots 
allt skett en stor ökning i relativa termer. Ett sådant yrkesområde är Service-, omsorgs- och sä-
kerhetsarbete, vilket kännetecknades som ett bristområde år 2002. Diagram 3 visar utvecklingen 
av utbildningar med inriktning mot just området Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete. I första 
hand är det den relativa ökningen inom detta område som har motiverat olika utredningar har 
beskrivit förändringen av arbetsmarknadsutbildningens inriktning som en omställning mot ökad 
bristyrkesutbildning. 19  
 
 
Diagram 3: Antal personer som avslutade en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot 
yrkesområdet Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete (SSYK 2-siffernivå) under perioden 1995 
till 2002 
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Källa: AMS 2003. 

                                                           
19 Statskontoret 2003:2 och Riksdagens Revisorer, 2002. 
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Tabell 3: De 20 volymmässigt mest omfattande yrkesinriktningarna för arbetsmarknadsutbild-
ningen år 2002 (antal personer som avslutade en utbildning efter SSYK 4-siffernivå)  
 
 Antal personer

Lastbils- och långtradarförare 3018

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 2626

Verktygsmaskinoperatörer 2613

Svetsare och gasskärare 2336

Kockar och kokerskor 758

Övrig kontorspersonal 745

Systemerare och programmerare 650

Buss- och spårvagnsförare 591

Datatekniker 555

Anläggningsmaskinförare m.fl. 547

Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 460

Bokförings- och redovisningsassistenter m.fl. 431

Försäljare, fackhandel 390

Företagssäljare 383

Lagerassistenter m.fl. 383

Bil- och taxiförare 383

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 371

Elmontörer och elreparatörer 326

Köks- och restaurangbiträden 318

Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 304

Totalt 27300
 
Not: Motsvarande uppgifter för samtliga arbetsmarknadsutbildningar återfinns i särskild tabell 11 i appendix. 
Källa: AMS 2003. 
 
 
Det är viktigt att också relatera arbetsmarknadsutbildningens omfattning till arbetsmarknadens 
storlek inom olika yrkesområden. Ett sätt att åstadkomma ett mycket grovt mått är att jämföra 
antalet personer som har avslutat en arbetsmarknadsutbildning med antalet personer som är sys-
selsatta inom de yrken som utbildningen avsett. En sådan jämförelse görs i tabell 4. Ett uppenbart 
problem är dock att det inte finns ett yrkesregister över befolkningen, utan endast är möjligt att få 
ungefärliga uppgifter via Statistiska centralbyrån, SCB. Tabell 4 bör därför tolkas med försiktig-
het, i synnerhet i de fall då antalet sysselsatta inom yrkesgruppen varit relativt litet, eftersom det i 
dessa fall finns en större risk för att slumpen kan ha påverkat kvoten.  
 
En viktig slutsats är att arbetsmarknadsutbildningens volym inom olika yrkesområden tycks ha 
varierat i förhållande till marknadens storlek. Exempelvis tycks arbetsmarknadsutbildning med 
inriktning mot Transport- och maskinförararbete relativt sett ha varit mer omfattande än andra 
inriktningar i förhållande till antalet sysselsatta inom dessa yrken. Vid sidan av utbildningar med 
inriktning mot Transport- och maskinförararbete utmärkte sig även utbildningar inriktade mot 
Metallhantverk och reparatörsarbete, Maskinoperatörs- och monteringsarbete samt Service, om-
sorgs- och säkerhetsarbete i detta avseende. 
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Tabell 4: Andel som avslutande en arbetsmarknadsutbildning efter dess yrkesinriktning (SSYK 
2-siffernivå) av antalet sysselsatta med samma inriktning år 2002, efter andelens storlek 
 
 Sysselsatta Avslutad utbildning Kvot 

Transport- och maskinförararbete 169200 4907 0,0290 

Metallhantverk, reparatörsarbete m.m. 175800 3828 0,0218 

Maskinoperatörs- och monteringsarbete 221100 3682 0,0167 

Service-, omsorgs- och säkerhetsarbete 603800 4672 0,0077 

Kontorsarbete m.m. 328000 1974 0,0060 

Gruv-, bygg- och anläggningsarbete 241700 1327 0,0055 

Annat hantverksarbete 29200 159 0,0054 

Processoperatörsarbete 45400 233 0,0051 

Finmekaniskt och grafiskt hantverk, konsthantverk m.m. 21700 110 0,0051 

Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. 226300 1122 0,0050 
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom teknik-
och datavetenskap m.m. 173300 785 0,0045 

Försäljningsarbete inom detaljhandel m.m. 197500 863 0,0044 

Kundservicearbete 103400 439 0,0042 

Annat arbete utan krav på särskild yrkesutbildning 23700 97 0,0041 

Servicearbete utan krav på särskild yrkesutbildning 172500 655 0,0038 
Arbete inom lantbruk m.m. utan krav på särskild yrkesutbild-
ning 700 2 0,0029 

Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske 87200 239 0,0027 

Annat arbete som kräver kortare högskoleutbildning 400100 1090 0,0027 

Lärararbete inom universitet, gymnasie- och grundskola 206500 372 0,0018 

Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens 301600 457 0,0015 

Lärararbete som kräver kortare högskoleutbildning 88700 109 0,0012 
Arbete inom biologi, hälso- och sjukvård som kräver kortare 
högskoleutbildning 112900 68 0,0006 
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom biolo-
gi, hälso- och sjukvård 88100 51 0,0006 

Ledningsarbete i mindre företag, myndigheter m.m. 68500 26 0,0004 

Militärt arbete 9500 3 0,0003 
Ledningsarbete i stora och medelstora företag, myndigheter 
m.m. 130100 30 0,0002 

Totalt 4244100 27300 0,0064 
 
Källa: AMS, 2003 och SCB, AKU, 2003. 
 
 
Det har hittills framgått att de mest frekventa enskilda yrkesinriktningarna för arbetsmarknadsut-
bildningar år 2002 var inriktade mot Lastbils- och långtradarförare, Undersköterskor och sjuk-
vårdsbiträden, Verktygsmaskinoperatörer samt Svetsare och gasskärare. Samtliga dessa yrkesin-
riktningar ingår som undergrupper till de yrkesområden som visade sig relativt stora i förhållande 
till antalet sysselsatta inom dessa områden i tabell 4. Av detta följer att resultaten så här långt pe-
kar på att de mest frekventa arbetsmarknadsutbildningarna också är de som i relativa termer är 
störst i förhållande till marknaden.  
 
Slutsatsen att de mest frekventa arbetsmarknadsutbildningarna också är de som är störst i förhål-
lande till marknaden kan nyanseras ytterligare utifrån diagram 4 som visar utbildningens volym i 
förhållande till efterfrågan på arbetskraft inom ett antal yrkesområden. I diagrammet jämförs an-
talet personer som avslutat arbetsmarknadsutbildningar ett visst kvartal med antalet lediga platser 
som rapporterats till arbetsförmedlingen under nästföljande kvartal.  
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En störande faktor i tolkningen av diagrammet är att arbetsförmedlingen sedan ett antal år har 
tappat stora marknadsandelar, vilket innebär att antalet platser inte motsvarar hela arbetskraftsef-
terfrågan vid jämförelsetillfället. Vidare är det sannolikt att arbetsförmedlingens marknadsandelar 
även varierar mellan olika yrkesområden, varför det finns viss risk för snedvridning av resultaten. 
Sannolikt har arbetsförmedlingens marknadsandel varit relativt låg när det exempelvis gäller om-
rådet IT (system och drift). 
 
Oavsett dessa invändningar ger diagram 4 en tydlig signal om att utbildningar med inriktning mot 
IT (system och drift), Transport och maskinförararbete, Hantverksarbete inom tillverkning samt 
Maskinoperatörsarbete skilde ut sig avseende sin storlek i förhållande till antalet anmälda platser 
inom respektive inriktning. 
 
De utbildningar som var inriktade mot IT (system och drift) och som avslutades under tredje 
kvartalet 2002 motsvarade hela 56 procent av alla anmälda lediga platser vid arbetsförmedlingen 
under det efterföljande kvartalet. I absoluta tal avslutade 314 personer en utbildning mot IT (sy-
stem och drift) under tredje kvartalet 2002. Totalt avslutade 4758 personer en arbetsmarknadsut-
bildning under detta kvartal. De personer som under tredje kvartalet avslutade en utbildning mot 
områdena Transport och maskinoperatörsarbete, Hantverksarbete inom tillverkning och Maskin-
operatörsarbete motsvarande 36, 27 respektive 15 procent av antalet anmälda platser under kvar-
tal fyra.  
 
Det är viktigt att notera att yrkesindelningen i diagrammet delvis skiljer sig från den som tidigare 
använts i denna rapport. Exempelvis utgörs yrkesinriktningen IT (system och drift) ett hopplock 
av yrkesgrupper inom de ovan använda yrkesområdena Arbete som kräver teoretisk specialist-
kompetens inom teknik- och datavetenskap m.m. samt Tekniker- och ingenjörsarbete m.m. De 
specifika yrkesgrupperna inom dessa är Systemerare och programmerare, respektive Övriga data-
specialister och Datatekniker och Dataoperatörer. Vidare utgör yrkesområdet Maskinoperatörs-
arbete en undergrupp till det ovan använda yrkesområdet Maskinoperatörs- och monteringsarbe-
te. Det är också värt att notera är att den ovan nämnda yrkesinriktningen Verktygsmaskinopera-
törer ingår som en delmängd i yrkesområdet Maskinoperatörsarbete. 
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Diagram 4: Kvoten mellan antalet personer som avslutade arbetsmarknadsutbildningar kvartal 
tre 2002 och antalet lediga platser som rapporterats in till arbetsförmedlingen under nästföl-
jande kvartal 
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Not: Motsvarande kvoter efter län återfinns i särskild tabell 10 i appendix. 
Källa: AMS 2003. 
 
 
En störande faktor avseende den information som redovisats i diagram 4 är att andelarna varierar 
från kvartal till kvartal. Exempelvis var motsvarande kvoter för de utbildningar som avslutades 
kvartal fyra 2001 60 procent för området IT (system och drift), 61 procent för Transport och 
maskinoperatörsarbete, 46 procent för Hantverksarbete inom tillverkning och 24 procent för 
området Maskinoperatörsarbete. En viktig anledning till skillnaden mellan olika kvartal är att ar-
betslösheten och dess sammansättning varierar med säsongen. Vidare kan variationen även bero 
på att relativt små förändringar av antalet personer som avslutade utbildningar med olika inrikt-
ning kan ha stor effekt på kvoterna. Vidare fanns också en stor variation på det regionala planet. 
20 Ett viktigt skäl till denna variation är sannolikt att arbetsmarknadsutbildningen upphandlas 
regionalt. Beträffande utbildningsområdet Transport- och maskinförararbete utmärkte sig exem-
pelvis Norrbottens län (149 procent), Jämtlands län (141 procent) och Västernorrlands län (109 
procent) med en mycket stor utbildningsvolym i förhållande till efterfrågan. I samtliga tre län var 
antalet utbildade större än antalet efterfrågade under det följande kvartalet. Även totalt sett fanns 
det relativt stora länsvisa skillnader avseende förhållandet mellan utbildningens volym och antalet 
anmälda platser. Gävleborgs (15 procent), Blekinge (12 procent), Värmlands (12 procent) och 
Norrbottens län (11 procent) hade högst andel för arbetsmarknadsutbildningen totalt, medan 
Stockholms län hade lägst (5 procent). 21 
 
Även om inte alla viktiga yrkesinriktningar inom arbetsmarknadsutbildningen kännetecknades av 
stor brist år 2002, så var det under året relativt enkelt att sysselsätta personer med motsvarande 
utbildning. Detta avspeglas också i individuella resultat för enskilda yrkesinriktningar inom ar-
betsmarknadsutbildningen, avseende målet att 70 procent ska ha ett arbete inom 90 dagar. Mot 
bakgrund av detta är det egentligen mer nyanserat att beskriva målets effekt på arbetsmarknads-

                                                           
20 Antalet utbildade i Norrbottens, Jämtlands och Västernorrlands län var 79 ,38 och 35 samt antalet platser var 57, 27 och 32. 
21 Se länsuppdelning i tabell 9 i Appendix. 
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utbildningens inriktning som ökad orientering mot yrken inom vilka det varit relativt lätt att sys-
selsätta dem som fått en utbildning, än som ökad orientering mot bristyrken. 
 
Även om målet, vilket påpekats ovan, aldrig har uppfyllts för arbetsmarknadsutbildningen totalt 
har det funnits enskilda områden och inriktningar där målet uppfyllts med råge. Utbildningar 
inom yrkesområdet Transport och maskinoperatörsarbete visade under tredje kvartalet 2002 
”bra” resultat, nämligen 75 procent i arbete samtidigt som genomsnittet under samma period 
endast var 64 procent. Inom området Transport och maskinoperatörsarbete hade de flesta perso-
nerna vid mättillfället fått en utbildning inriktad mot lastbilsföraryrket, och 76 procent av dem 
fick arbete. Beträffande bussförarutbildningarna fick 70 procent arbete. 
 
Vid sidan om transportsektorn uppvisade även vårdsektorn goda resultat det tredje kvartalet 
2002. 73 procent av dem som hade fått en utbildning inriktad mot vårdsektorn fick ett arbete 
inom 90 dagar. Beträffande Vård och omsorg visade utredningen En effektivare arbetsmarknads-
utbildning att inslaget av återanställning varit särskilt stort. 22 1996 var andelen deltagare i arbets-
marknadsutbildningar och förberedande utbildningar som återanställts hos sin tidigare arbetsgiva-
re hela 58,5 procent inom Vård och omsorg. Vidare bör det påpekas att det pågående försöket 
med arbetsmarknadsutbildning i kombination med anställningsstöd sannolikt har inneburit att 
fler deltagare har kunnat räknas som sysselsatta inom 90 dagar.  
 
Till skillnad från transport- och vårdsektorn visade utbildningarna inriktade mot IT-sektorn allt 
svagare resultat under år 2002. Endast 32 procent hade det tredje kvartalet fått ett arbete inom 90 
dagar. De låga resultaten hänger till stor del samman med den vikande konjunkturen inom bran-
schen. Överutbildningen mot IT-sektorn har varit särskilt stor i vissa län, vilket tog sig uttryck i 
att antalet utbildade kvartal tre år 2002 var i relativa termer mycket högt i förhållande antalet an-
mälda platser kvartal fyra. Högst andelar för IT-sektorn hade Gävleborgs (700 procent), Värm-
lands (267 procent), Hallands (200 procent) Dalarnas län (182 procent). 23 AMS har nyligen signa-
lerat att arbetsmarknadsutbildningen med denna inriktning successivt kommer att minska.  
 
Problemen att uppfylla målen inom IT-sektorn indikerar svårigheten att vid upphandlingstillfället 
förutsäga arbetskraftsefterfrågan vid den tidpunkt då deltagare avslutar en viss utbildning. Ett 
yrke som vid en given tidpunkt bedöms som ett bristyrke kan en relativt kort tid senare vara i 
kris.  

                                                           
22 Näringsdepartementet, Ds 2000:38. 
23 Antalet utbildade mot IT-sektorn i Gävleborgs, Värmlands, Hallands och Dalarnas län var 42, 16, 18, 20 samt antalet platser 
var 6, 6,  9, 11. 
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Arbetsmarknadsutbildningens förmåga att bidra till en god arbets-
marknadspolitik  
 
 
 
Till att börja med kan konstateras att de påvisade tendenserna i arbetsmarknadsutbildningens 
inriktning till viss del kan betraktas som en följd av målet att minst 70 procent av dem som avslu-
tat en arbetsmarknadsutbildning ska ha fått arbete inom 90 dagar. Det är rimligt att anta att även 
målet att uppnå en effektiv matchning mellan vakanser och arbetssökande har verkat i denna 
riktning. Detta mål mäts i termer av andel arbetsgivare som fått tillräckligt antal sökande.  
 
Att målen har haft effekt är således sannolikt. Huruvida effekten blivit den önskvärda är en annan 
fråga. En aspekt är att samtliga dessa mål tar fasta på relativt kortsiktiga följder av arbetsmark-
nadspolitiken. Av detta följer att målen inte med självklarhet är förenliga med en långsiktigt god 
arbetsmarknad.  
 
De arbetsmarknadspolitiska målen för bland annat arbetsmarknadsutbildningen har varit föremål 
för flera utredningar. 24 I detta kapitel görs en analys som skiljer sig från tidigare studier genom att 
den tar sin utgångspunkt i ett tänkt idealutfall för arbetsmarknadsutbildningen. Analysen tar också 
upp i vilken mån målen styr mot detta utfall. Analysen kopplas även till de empiriska resultaten i 
föregående kapitel samt till resultaten i övriga utredningar.  
 
Minimikravet på alla former av mål som används som politiska styrmedel bör vara att de under 
alla omständigheter ska leda till ett önskvärt resultat. Ett mål som inte ovillkorligt medför en för-
bättring är ett dåligt mål, förutsatt att målet inte är bestyckat med uppräknade situationer i vilka 
målet kan frångås. Är då nuvarande mål tillräckiga för att uppnå en bra arbetsmarknadspolitik 
eller är de direkt felaktiga? 
 
Huruvida ett enskilt arbetsmarknadspolitiskt mål, som till exempel målet att 70 procent av de 
utbildade ska ha ett arbete inom 90 dagar, är lyckat hänger även samman med hur nära det ligger 
det överordnade målsättningen en god arbetsmarknadspolitik. Ett enskilt mål som endast indirekt 
mäter faktorer som vanligen brukar förknippas med en god arbetsmarknadspolitik, riskerar att 
under vissa omständigheter leda politiken fel om det används som ett bindande styrmedel.  
 
Beträffande vad som kan anses med god arbetsmarknadspolitik finns självklart många olika upp-
fattningar. I den följande texten beskrivs en idealmodell för lyckat utfall av arbetsmarknadsut-
bildning.  
 
I en tänkt idealvärld leder arbetsmarknadsutbildning till att deltagaren får nya erfarenheter, fär-
digheter och kunskaper. Men den leder även till att deltagaren hittar ett arbete snabbare och lätta-
re, får högre lön samt ökar sin rörlighet geografiskt – också när det gäller sektor och yrke. I sam-
ma idealvärld leder arbetsmarknadsutbildningen på makroplanet till att bland annat mildra de 
värsta flaskhalsarna och därmed minska trycket på inflationen.   
 
I verkligheten har de positiva effekterna av arbetsmarknadsutbildningen för individen ofta ifråga-
satts inom forskningen. Exempelvis kan positiva effekter utebli om de erfarenheter, färdigheter 
och kunskaper som utbildningen leder till inte efterfrågas av marknaden. För den enskilde indivi-
den kan arbetsmarknadsutbildningen även leda till direkt negativa effekter, om den leder till geo-

                                                           
24 Statskontoret 2003:2 och Riksdagens Revisorer, 2002. 
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grafisk och tidsmässig inlåsning eller påverkar ickedeltagare genom undanträngning, så kallad 
substitutionseffekt. Vidare inverkar omfattningen och inriktningen av arbetsmarknadsutbildning-
en på ungdomars utbildnings- och yrkesval. Det kan exempelvis innebära färre sökande till regul-
jära utbildningsinriktningar som riktar sig mot yrkesområden med stor arbetsmarknadsutbildning. 
Även för samhället i stort och för enskilda företag finns en rad negativa effekter:  
 
För det första påverkar arbetsmarknadsutbildning lönebildning och arbetsvillkor genom att den 
direkt inverkar på utbudet av arbetskraft med olika yrkesinriktningar.   
 
För det andra snedvrider arbetsmarknadsutbildningen, givet att den är ojämnt fördelad, konkur-
rensen mellan branscher och företag. 
 
För det tredje medför arbetsmarknadsutbildning att arbetsgivare inte tar sitt ansvar när det gäller 
personalutbildning, eftersom de förväntar sig att få denna gratis.  
 
I den tänkta idealvärld, som nyss beskrivits, maximeras arbetsmarknadsutbildningens positiva 
effekter samtidigt som dess negativa sidor minimeras för den enskilde individen, företaget och 
samhället. Huruvida förmår då arbetsmarknadsutbildningens mål att styra resultaten i denna rikt-
ning? 
 
Svaret är att målen för arbetsmarknadsutbildningen kan uppfyllas samtidigt som arbetsmarknads-
utbildningen också resulterar i många av de negativa effekter som just räknats upp. Målen borgar 
dock i viss mån för att inlåsningseffekten blir mindre och att arbetsmarknadsutbildningen upp till 
en viss nivå motsvarar vad marknaden efterfrågar. I synnerhet har målet att 70 procent ska ha ett 
arbete inom 90 dagar efter avslutad utbildning ökat sannolikheten för deltagare att få ett jobb 
efter avslutad utbildning. År 2002 avslutade totalt 27300 personer en yrkesinriktad utbildning. Av 
dessa avslutade cirka 39 procent en utbildning inom någon av de fyra vanligaste inriktningarna: 
Lastbils- och Långtradarförare (3018 personer), Undersköterskor, sjukvårdsbiträden (2626 perso-
ner), Verktygsmaskinoperatörer (2613 personer) samt Svetsare och gasskärare (2336 personer). 
 
Arbetsmarknadsutbildningens olika yrken var i varierande utsträckning bristyrken, på ett mycket 
övergripande plan har dock målet för arbetsmarknadsutbildningen lett till ökat inslag av bristyr-
kesutbildning. Målen har därmed sannolikt även bidragit till att minska vissa flaskhalsar, vilket på 
kort sikt senare torde ha resulterat i minskat inflationstryck. På längre sikt ger dock målen inga 
garantier för minskade flaskhalsar och minskat inflationstryck. Målen garanterar heller inte att 
utbildningen leder till bättre jobb för deltagarna, i den mening att arbetsmiljön, lönen eller utveck-
lingsmöjligheterna är bättre. Vidare lämnar nuvarande mål fältet fritt för undanträngning, stör-
ningar på lönebildningen, påverkan på individers utbildningsval, snedvridningar av konkurrensen 
mellan företag och branscher samt att arbetsgivare inte tar sitt ansvar när det gäller introduktions- 
och vidareutbildning. Det är troligt att arbetsmarknadsutbildningen är behäftad med dessa pro-
blem, inte minst eftersom analysen hittills har pekat på att utbildningen har koncentrerats till ett 
fåtal yrken där den har haft en relativt stor volym – både i förhållande till den totala arbetsmark-
naden och till antalet anmälda platser vid förmedlingarna. Till detta kommer även att arbetsmark-
nadsutbildningen i vissa fall också haft en mycket stor volym i förhållande till den reguljära ut-
bildningen, vilket framgår av nästföljande kapitel. Det bör påpekas att då arbetsmarknadsutbild-
ningens volym och inriktning varierat stort på länsnivå så har antagligen också de negativa 
effekterna av utbildningen varierat regionalt.  
 
Hösten 2002 pekade Riksrevisionsverket, RRV, på en annan brist, nämligen att målen inte tar 
hänsyn till att matchningsprocessen kan fungera olika inom olika delararbetsmarknader. 25 Exem-
                                                           
25 Riksdagens revisorer, 2002. 
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pelvis kan 90 dagar vara en fullt rimlig tid för att matcha en busschaufför medan det kan vara 
alltför kort tid för en doktor i nationalekonomi. Denna skillnad är sannolikt en viktig förklaring 
till att målen snarare tycks styra mot yrken för vilka det är lätt att sysselsätta deltagare än direkt 
mot bristyrken, även om detta ofta sammanfaller. Mot bakgrund av detta kan slutsatsen komplet-
teras med tillägget ”… inom 90 dagar”. Till detta kommer att den tid som kan anses som rimlig 
varierar med konjunkturen. Just 90-dagarsgränsen har mot bakgrund av detta antagligen haft en 
mycket begränsande effekt på arbetsmarknadsutbildningens inriktning och har sannolikt varit en 
viktig orsak till den tydliga selektionen bland utbildningarna.  
 
En slutsats är att målen har haft effekt, även om den inte alltid har varit den önskade. Detta trots 
att målet om 70 procent i arbete efter 90 dagar aldrig har uppnåtts. Statskontoret har i en utred-
ning angett fem tänkbara förklaringar till varför länsarbetsnämnderna inte lyckats nå angivna mål: 
26  
 
 

• att målen inte har varit tillräckligt kända inom länsarbetsnämnderna 
• att målen inte har varit realistiskt utformade  
• att det har funnits målkonflikter  
• att målen inte har mätt vad de var tänkta att mäta 
• att incitamenten för länsarbetsnämnderna att nå målen har varit dåliga  

 
 
Beträffande den tredje punkten om målkonflikter konstaterade Statskontoret att det fanns en 
verklig konflikt mellan målet att 70 procent av deltagarna i en utbildning ska ha ett arbete inom 
90 dagar och målet att antalet långtidsinskrivna i genomsnitt högst får uppgå till 42000 personer 
per månad. Anledningen till detta är att målet för arbetsmarknadsutbildningen har inneburit en 
tydlig selektion av deltagarna. Exempelvis kunde Riksdagens revisorer hösten 2002 visa att målet 
inneburit ökade krav på deltagarnas förkunskaper och förmåga att kunna tillgodogöra sig utbild-
ningen. 27 Revisorerna konstaterade även att de högre kraven bland annat har tagit sig utryck i test 
på yrkeskunskaper i samband med antagningen till olika utbildningar. Enligt revisorerna har de 
höga inträdeskraven ibland lett till brist på sökanden. Vidare uppmärksammade de att övergång-
arna från den förberedande utbildningen till arbetsmarknadsutbildningen minskat. Riksdagens 
revisorer pekade precis som Statskontoret på att det, såsom målen för arbetsmarknadsutbildning-
en nu är utformade, finns risk för att de motverkar regeringens egna intentioner. 
 
Rimligtvis finns det flera orsaker till att målet att 70 procent av deltagarna i en utbildning ska ha 
ett arbete inom 90 dagar inte har kunnat uppnås, vilket Statskontoret också antytt. Ett troligt an-
tagande är dock att länsarbetsnämnderna inom AMV hade kunnat nå målet om de haft föresatsen 
att göra detta till varje pris. Ovan har påpekats att målet sannolikt är en viktig orsak till att ar-
betsmarknadsutbildningen koncentrerats till ett fåtal utbildningar där målen varit lätta att uppfylla 
inom 90 dagar. Samtidigt har AMV antagligen bidragit till att förstärka detta mönster genom att 
exempelvis prioritera stora volymer inom de områden där det varit möjligt.  
 

                                                           
26 Statskontoret, 2003:2. 
27 Riksdagens Revisorer, 2002. 

 21



Arbetsmarknadsutbildningen och brister av olika slag 
 
 
 
Ett problem som inte har berörts men som lika fullt är relevant för arbetsmarknadsutbildningens 
långsiktiga effekter, är att målen inte gör skillnad på olika sorters brister, vilka kan ha olika orsa-
ker som i sin tur kräver helt olika åtgärder. Den centrala frågan i detta kapitel är därför arbets-
marknadsutbildningens förmåga att lösa brister av olika slag.  
 
Det viktigt att klargöra att brist inom ett yrke signalerar att arbetsmarknaden inte är i balans i den 
meningen att efterfrågan är större än utbudet. Brist kan innebära att varor och tjänster inte pro-
duceras eller att kvaliteten på det som produceras blir sämre. Vidare kan brist innebära att eko-
nomins dynamik bryts ned, vilket kan resultera i sämre tillväxt och färre arbetstillfällen. Något 
som också kan drabba yrkesområden som inte direkt har med den ursprungliga bristen att göra. 
Arbetskraftsbrist kan bland annat bero på: 
 
 

• demografiska förändringar. 
• nya behov eller nya konsumtionsmönster. 
• ett underdimensionerat utbildningssystem. 
• att få söker sig till utbildningar som leder till ett visst yrke.  
• att personer som utbildat sig för ett visst yrke lämnar det för att arbeta med annat. 

 
 
Ett exempel på en brist som beror av demografiska förändringar är den som kommer att uppstå 
när den generation som föddes under 1940-talet drar sig tillbaka från arbetslivet. Det faktum att 
befolkningen genomsnittligt sett blir allt äldre innebär även förändrade konsumtionsmönster, 
vilket kommer att ta sig uttryck i ökande behov av vård och omsorg. Den nuvarande läkarbristen 
ett bra exempel på en brist som beror på att utbildningssystemet under ett antal år har producerat 
för få läkare. Även om åtgärder vidtagits för att öka volymen så kommer effekterna av detta vänta 
på sig flera år, eftersom det tar lång tid att utbilda läkare.  
 
Brister som beror på få sökande till de utbildningar som leder till ett visst yrke eller på att perso-
ner med utbildning för ett visst yrke väljer att arbeta med något annat, har ofta bakomliggande 
orsaker, vilka kan vara svåra att bekämpa genom arbetsmarknadsutbildning. Sådana orsaker skulle 
kunna vara usla löner och arbetsvillkor. Utifrån detta följer att arbetsmarknadsutbildning för att 
lösa brister som i grunden beror på låga löner eller dålig arbetsmiljö visserligen tillfälligt kan lösa 
bristerna, men samtidigt gör det möjligt för arbetsgivarna att behålla de låga löner eller den dåliga 
arbetsmiljö som orsakat bristen. En politik som strävar efter att bekämpa alla slags brister på 
samma sätt riskerar därför att eliminera förutsättningarna att långsiktigt kunna göra något åt bris-
ternas orsaker. En sådan politik hotar även att stå i direkt konflikt med en politik för att långsik-
tigt minska ohälsan i arbetslivet. 
 
Av tabell 5 framgår att det finns stora arbetsmiljöproblem inom flera av de yrken mot vilka ar-
betsmarknadsutbildningar vanligen riktar sig.  Vissa av dessa är utpräglade bristyrken, andra inte. 
Av tabell 5 framgår att många kvinnor år 2001 drabbades av besvär till följd av en arbetsolycka 
inom yrkesinriktningarna Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl, Vårdbiträden, personliga assi-
stenter m.fl. samt Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete m.m. Bland männen 
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drabbades många inom yrkesinriktningarna Lastbils- och långtradarförare samt Maskinmekaniker, 
maskinmontörer och maskinoperatörer av besvär till följd av en arbetsolycka samma år.  
 
 
Tabell 5: De yrkeskategorier där besvär till följd av arbetsolycka under den senaste 12-
månadersperioden var vanligast, uttryckt som antal personer som upplevt besvär i procent av 
antalet sysselsatta inom respektive yrkeskategori, år 2001  
 
Kvinnor 
 
Yrkeskategori Procent
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske * 8,1
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. **** 4,0
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. **** 3,9
Process- och maskinoperatörsarbete, transportarbete mm * 3,5
Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild kompetensens *** 3,4
Skötare, vårdare m.fl. **** 3,3
Storhushålls och restaurangpersonal *** 3,2
Barnskötare m.fl. **** 3,2
Samtliga sysselsatta kvinnor 2,3
 
Män 
 

 

Yrkeskategori Procent
VVS-montörer m.fl. **** 9,4
Byggnadsarbetare, inredningssnickare m.fl. **** 8,7
Lastbils och Långtradarförare **** 8,1
Arbete inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fiske * 7,9
Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinreparatörer **** 7,4
Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. *** 7,3
Bil och taxiförare **** 7,3
Målare, lackerare, skorstensfejare *** 7,1
Samtliga sysselsatta män 3,5
 
Not: Beträffande yrkeskategorierna anger *) = SSYK på 1-siffernivå, **) = SSYK på 2-siffernivå osv. 
Källa: SCB, AM 43 SM 0101. 
 
 
Tabell 6 visar andelen sysselsatta som hade arbetsrelaterade besvär som berodde på andra orsaker 
än en olycka. Även när det gäller denna typ av besvär ligger flera av arbetsmarknadsutbildningens 
vanliga yrken i topp, både när det gäller kvinnor och män.  
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Tabell 6: De yrkeskategorier där besvär till följd av andra förhållanden i arbetet (än arbets-
olycka) under den senaste 12-månadersperioden var vanligast, uttryckt som antal personer 
som upplevt besvär i procent av antalet sysselsatta inom respektive yrkeskategori, år 2001  
 
Kvinnor 
 
Yrkeskategori Procent
Gymnasielärare m.fl. i allmänna ämnen **** 39,3
Drift- och verksamhetschefer *** 36,1
Maskinoperatörs- och monteringsarbete ** 33,4
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. **** 32,6
Socialsekreterare och kuratorer **** 32,3
Administrativa assistenter **** 32,0
Journalister, konstnärer, skådespelare o.d. *** 31,4
Grundskolelärare *** 31,2
Samtliga sysselsatta kvinnor 26,4
 
Män 
 
Yrkeskategori Procent
Byggnads- och anläggningsarbetare m.fl. *** 28,3
Gymnasielärare m.fl. *** 26,3
VVS-montörer m.fl. **** 26,1
Grundskolelärare *** 23,8
Målare, lackerare, skorstensfejare m.fl. *** 23,6
Truckförare **** 23,1
Fordonsförare*** 22,6
Arbete utan krav på särskild yrkesutbildning * 22,6
Samtliga sysselsatta män 18,4
 
Not: Beträffande yrkeskategorierna anger *) = SSYK på 1-siffernivå, **) = SSYK på 2-siffernivå osv. 
Källa: SCB, AM 43 SM 0101. 
 
 
Enligt SCB var påfrestande arbetsställningar en vanlig orsak till besvär oavsett kön år 2001. SCB 
menar att dessa besvär drabbar kvinnor inom service och omsorg särskilt hårt. Vidare är även 
stress och psykiska påfrestningar en mycket vanlig orsak till besvär enligt SCB. 28   
 
Av tabell 6 framgår att arbetsmiljöproblem även tillhör vardagen för många akademiker, exem-
pelvis lärare, socialsekreterare och kuratorer. För flertalet läraryrken är idag arbetskraftsbristen 
erkänt problematisk. Det är därför rimligt att anta att denna brist till viss del beror på dålig ar-
betsmiljö, även om låga löner säkert också är en viktig faktor. Av tabell 1 framgår för övrigt att 
372 personer avslutade en arbetsmarknadsutbildning mot yrkesområdet Lärararbete inom univer-
sitet, gymnasie- och grundskola år 2002.  
 
Besvär till följd av arbetet är ett sätt att mäta kvaliteten i arbetsmiljön. Arbetsmiljö som begrepp 
omfattar dock betydligt mer än de rent fysiska aspekterna av ett arbete. Därför kan information 
om människors lust att gå till arbetet vara av stort intresse. I tabell 7 redovisas statistik från SCB 
och Arbetsmiljöverket som visar att många bristyrken och vanliga yrken inom arbetsmarknadsut-
bildningen låg i den absoluta botten beträffande lusten att gå till arbetet åren 1997 och 1999. 
Bland akademikerna utmärkte sig bland annat olika läraryrken samt specialister inom hälso- och 
sjukvård för båda könen. 
 
 

                                                           
28 SCB, AM 43 SM 0101 
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Tabell 7: De yrkeskategorier inom vilka det var vanligast att personer kände olust inför att gå 
till arbetet varje vecka, uttryckt som antal personer i procent av antalet sysselsatta inom re-
spektive yrkeskategori, beräknat utifrån uppgifter från både 1997 och 1999. 
 
Kvinnor 
 
Yrkeskategori Procent
Hälso- och sjukvårdsspecialister*** 29,5
Kassapersonal m.fl.*** 25,5
Maskinoperatörs- och monteringsarbete ** 24,9
Hotell- och kontorsstädare m.fl.**** 24,2
Grundskollärare*** 23,6
Gymnasielärare m.fl.*** 22,5♣

Övriga sjuksköterskor**** 22,3♣

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.**** 21,8 
Kockar och kokerskor**** 21,4♣

Banktjänstemän, kreditrådgivare m.fl.**** 18,7♣

Köks- och restaurangbiträden*** 18,5♣

Försäljare, fackhandel**** 18,4♣

Kundinformatörer*** 18,3♣

Socialsekreterare och kuratorer**** 18,0♣

Förskollärare och fritidspedagoger*** 17,6♣

Samtliga sysselsatta kvinnor 17,3
 
Män 
 
Yrkeskategori Procent
Kontors- och kundservicearbete* 25,1
Truckförare **** 24,9
Montörer*** 24,4
Maskinop., grafisk ind. Pappersvaruind.*** 22,2♣

Verktygsmaskinoperatörer**** 22,0
Säkerhetspersonal*** 20,9♣

Arbete utan krav på särskild yreksutb.* 20,8♣

Annat hantverksarbete** 20,3♣

Gymnasielärare m.fl.*** 19,8♣

Hälso- och sjukvårdsspecialister*** 19,5♣

Gjutare, svetsare. plåtslagare m.fl.*** 19,0♣

Elmontörer, tele- och elektronikrep. m.fl.*** 18,9♣

Byggnadshantverkare m.fl.*** 18,1♣

Processoperatörsarbete** 18,1♣

Motorfordonsmek. och motorfordonsrep.**** 17,8♣

Samtliga sysselsatta män 15,9
 
Not 1: Beträffande yrkeskategorierna anger *) = SSYK på 1-siffernivå, **) = SSYK på 2-siffernivå osv. 
Not 2: Beträffande procentangivelserna anger ♣ att procenttalet inte är signifikant skilt från genomsnittsvärdet för respektive kön.  
Källa: SCB, 2001, Information om utbildning och arbetsmarknad 2001:2. 
 
 
När det gäller brist som har sin orsak dåliga arbetsförhållanden eller otrivsel finns en förhöjd risk 
för att bristen kan få en självgenererande verkan. Alla brister i en verksamhet riskerar nämligen 
att leda till högre arbetsbelastning, ökad stress och kortare pauser, med mera, eftersom det är 
färre som sköter jobbet. I en situation då arbetsmiljön redan är pressande kan ökad belastning 
leda till en ond cirkel som gör att fler sjukskriver sig eller lämnar yrket. Flera så kallade bristyrken 
kännetecknas också av en hög sjukfrånvaro.  
 
Av särkilt intresse för denna studie är omvårdnadsområdet, eftersom det har en mycket stor brist 
som till del beror på dålig arbetsmiljö.  
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Av diagram 5 framgår att det med tiden blivit allt svårare att rekrytera elever till gymnasieskolans 
omvårdnadsprogram, trots att det varit mycket gott om jobb inom detta yrkesområde.  
 
 
Diagram 5: Antal antagna till gymnasieskolans omvårdnadsprogram 1994 till 2000 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
 

Källa: Landstingsförbundet, 2001. 
 
 
En möjlig förklaring till det minskade intresset kan, vid sidan om dålig arbetsmiljö, även vara att 
löneläget inte upplevts stå i proportion till vad arbetet krävt. Vidare kan omstöpningen av gymna-
sieskolans omvårdnadsprogram, från två till tre år, ha bidragit till det minskade intresset. Den 
längre utbildningen innebär också att individen får ett extra år utan inkomst. Möjligt är också att 
rekryteringsproblemen har förstärkts genom negativ uppmärksamhet i media i kombination med 
att duktiga syokonsulenter, med kunskaper om arbetsmiljöproblem och löneläge, givit yrket en 
oglamorös beskrivning. Det minskade intresset för omvårdnadsprogrammet kan även kopplas till 
en generell minskning av intresset för yrkesförberedande program vid gymnasiet. SCB har i en 
studie antagit att detta bland annat hänger samman med införandet av individuella program. SCB 
menar att ökningen av specialutformade program har skett på bekostnad av de yrkesförberedande 
programmens. 29 Oavsett förklaring är det värt att notera att SCB år 2002 bedömde att intresset 
för omvårdnadsutbildningen också framledes kommer att minska. 30  
 
Tabell 8 visar antalet examinerade från några olika gymnasieprogram våren 2001 samt det totala 
antalet förvärvsarbetande med respektive utbildning och hur många av dessa som arbetade inom 
olika yrken.  
 
När det gäller omvårdnadsområdet framgår att endast 1945 personer examinerades från gymnasi-
ets omsorgsutbildning våren 2001, vilket kan jämföras med att 3735 personer samma år avslutade 
en arbetsmarknadsutbildning med yrkesinriktningen Undersköterskor, sjukvårdsbiträden. År 2002 
avslutade 2626 personer en arbetsmarknadsutbildning med inriktning mot samma område. 
 
Vid sidan av svårigheterna att rekrytera till gymnasieskolans omvårdnadsprogram har bristen san-
nolikt förstärkts av att det också varit svårt att få de utbildade att stanna inom yrket.  
 
Av tabell 8 framgår att cirka 79 procent av dem som var förvärvsarbetande år 2000 och hade en 
omvårdnadsutbildning arbetade inom vård eller omsorg. 21 procent av de omvårdnadsutbildade 
gjorde alltså något annat.  

                                                           
29 SCB, 2002, Trender och prognoser 2002. 
30 SCB, Information om utbildning och arbetsmarknad 2002:1. 
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Enligt en studie från Skolverket arbetade cirka 61 procent av kvinnorna och 46 procent av män-
nen, som hade en omvårdnadsutbildning, inom omvårdnadsområdet tre år efter avslutad utbild-
ning våren 2000. 31 Oftast arbetade man inom andra områden eller inte alls, det senare exempelvis 
på grund av studier.   
 
Enligt en studie från SCB arbetade cirka 85 procent av dem som förvärvsarbetade och som hade 
en omvårdnadsutbildning inom omvårdnadsområdet tre år efter avslutad utbildning våren 2002. 
För kvinnor var denna andel cirka 88 procent och för män cirka 64 procent. 32 Jämfört med and-
ra yrkesinriktade program får dessa andelar betraktas som relativt höga. För gymnasiets yrkesin-
riktade program i sin helhet arbetade blott cirka 53 procent av de förvärvsarbetande deltagarna 
inom sin utbildnings målyrke tre år efter avslutad utbildning våren 2002. 33   
 
Svårigheten att rekrytera elever till omvårdnadsprogrammet och den stora omsättningen av per-
sonal inom yrket är problematisk inte minst eftersom både SCB och AMS på sikt väntar sig 
mycket stora framtida arbetskraftsbrister inom området. AMS uppskattade år 2002 behovet av 
omvårdnadsutbildade under perioden 2000 till 2015 till cirka 22 000 personer per år, totalt 
336000 fram år 2015. 34 Svårigheten kvarstår även om det beaktas att Vårdkommissionen har 
signalerat att vuxenutbildningen kan bidra med upp emot 6000 utbildade personer per år, under 
perioden 2000 till 2015. 35 Stora åldersavgångar i kombination med ett ökande vårdbehov är vik-
tiga anledningar till den väntade ökningen av arbetskraftsbehovet. I det följande kapitlet analyse-
ras vilken roll AMV bör ha när det gäller att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen.  
 
 
Tabell 8: Antalet examinerade från ett urval av gymnasieinriktningar läsåret 2000/2001  
 
Gymnasieinriktning Antal examinerade 

läsåret 2000/2001 
Vanligaste yrken för förvärvsarbetande 
personer med motsvarande utbildning 
år 2000 

Antal förvärvsar-
betande år 2000 

Processutbildade 75 Processoperatörer: trä- och pappersindu-
stri 24% samt kemisk basindustri 7% 

6300 

Träutbildade 150 Byggnads- och anläggningsarbetare 25% 
Maskinoperatörer, trävaruindustri 11% 

18200 

Verkstadsutbildade 1380 Maskinoperatörer, metall- och mineralbe-
handling 10% 
Gjutare, svetsare och plåtslagare 9% 
Maskin och motorreparatörer 7% 

12080 

Fordons och transport-
utbildade 

2275 Fordonsförare 16% 
Maskin och motorreparatörer 16% 

96500 

Omvårdnadsutbildade 1945 Vård och omsorgspersonal 79% 167300 
 
Källa: SCB, Arbetskraftsbarometern, Information om utbildning och arbetsmarknad 2002:2. 
 
 
Kapitlet Arbetsmarknadsutbildningens förmåga att bidra till en god arbetsmarknadspolitik visade att målen 
för arbetsmarknadsutbildningen är oförmögna att fånga upp en rad nödvändiga kriterier för en 
långsiktigt god arbetsmarknadspolitik. Detta tillsammans med resultaten ovan ställer mycket höga 
krav på att AMV kan göra en riktig bedömning för varje enskilt yrke. Denna bedömning bör an-
tagligen inte heller sluta med att AMV gör en kvalificerad bristanalys. Även då brist beror av helt 
andra orsaker än usla löner eller dåliga arbetsvillkor kan det vara viktigt att väga positiva och ne-
gativa effekter mot varandra. Detta såväl då bristen orsakats av demografiska förändringar som 

                                                           
31 Skolverket, 2002, Nr 223. 
32 SCB, 2002, UF 86 SM 0201. 
33 SCB, 2002, UF 86 SM 0201. 
34 AMS, Ura 2002:3.  
35 AMS, Ura 2002:3.  
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gjort att det har uppstått nya behov och nya konsumtionsmönster, som då bristen är ”självförvål-
lad” genom exempelvis ett underdimensionerat utbildningssystem.  
 
En viktig fråga för AMV är att ha tillgång till bra information som grund för sin analys. Bättre 
upplysningar om exempelvis omsättning av personal inom olika yrken skulle förbättra träffsäker-
heten i analysen avsevärt. Om brist kan konstateras för ett givet yrke och personalflödet ut ur 
yrket är hög (beroende på att personer lämnar yrket för andra yrken eller för studier) indikeras att 
yrket har en svag attraktionskraft.  
 
Ett uppenbart problem när det gäller analys av flöden av detta slag är att det idag finns en mycket 
bristfällig yrkesstatistik. SCB arbetar på att ta fram ett register över befolkningens yrken, men 
detta lär dröja.  
 
SCBs Arbetskraftsundersökningar ger dock en potentiell möjlighet att skaffa sig en mycket grov 
uppskattning om flödet ut ur yrken. En ungefärlig uppfattning om utflödet ur olika yrken fås 
genom att analysera det genomsnittliga antalet personer som under ett år bytt från ett yrke till ett 
annat eller bytt från sysselsättning till studier efter vilket yrke de hade i början av året. Ett pro-
blem är dock att SCB ännu inte har utarbetat statistiska vikter som gör det möjligt att ta fram 
säkra genomsnitt för flöden. 
 
Oavsett dessa brister kännetecknas flera av de bristyrken som arbetsmarknadsutbildningen riktar 
sig mot av en hög personalrörlighet. När det gäller de omvårdnadsutbildade på gymnasiet sätter 
till exempel många aldrig sin fot inom vården efter avslutad utbildning. Hög rörlighet gäller även 
för personer som har utbildat sig inom andra yrkesinriktade gymnasieprogram, vilket framgått av 
ovan. Mycket tyder också på att detta mönster förstärkts över tiden. Våren 1996 arbetade cirka 57 
procent av de förvärvsarbetande som hade en yrkesinriktad gymnasieutbildning inom sitt målyr-
ke. Vårarna 1998, 2000 och 2002 var motsvarande andel cirka 60, 54 och 53 procent. 36   
 
När det gäller utbildningar riktade mot yrkesområdet Transport och maskinförararbeten är rör-
ligheten särskilt hög. Av tabell 8 framgår att endast 16 procent av de 96500 förvärvsarbetade per-
soner, som hade en utbildning mot Transport och maskinförararbeten, verkligen arbetade som 
fordonsförare år 2000. Enligt resultat som Skolverket presenterade år 2000 hade dock cirka en 
tredjedel av kvinnorna och cirka hälften av männen, tre år efter avslutad utbildning, arbetsuppgif-
ter som de ansåg att de stämde med fordonsprogrammet. 37 Det är viktigt att understryka att 
denna höga rörlighet kan vara positiv för den enskilde, då den kan betyda att denne har funnit ett 
bättre och intressantare arbete. För samhället kan det dock vara ett problem, eftersom man har 
misslyckats med att ta tillvara kompetens som faktiskt behövs.  
 
Något som ofta glöms bort är att AMV har ett mycket stort ansvar mot enskilda arbetslösa i sin 
utformning av arbetsmarknadsutbildningen. Yrken varpå det idag eller i framtiden kommer att 
råda brist är inte med automatik framtidsyrken i den meningen att lönen och arbetsmiljön är god, 
arbetet stimulerande och utvecklingsmöjligheterna fantastiska. Eftersom den som är arbetslös har 
begränsade möjligheter att tacka nej till en arbetsmarknadsutbildning, upplevs inte alltid, ett er-
bjudande om utbildning positivt. Ett visst mått av ofrivillighet är en naturlig del av en generös 
arbetsmarknadspolitik, vilket dock inte fråntar myndigheten ansvaret att se till så att utbildningen 
ifråga inte leder in i en bransch med skröpliga löner och bristfälliga villkor. 

                                                           
36 SCB, 2000, UF 83 SM 0001 och SCB, 2002, UF 86 SM 0201. 
37 Skolverket, 2002, nr 223. 
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Diskussion om samhällets uppgift och AMVs roll 
 
 
 
Den stora stötestenen för svensk arbetsmarknads- och utbildningspolitik är idag hur efterfrågan 
på arbetskraft ska klaras på sikt. Detta kapitel diskuterar hur samhället bör möta alla kommande 
utmaningar och framförallt vilken roll AMV bör ta i den kraftsamlingen. 
 

Ett dåligt utgångsläge  
 
Inom bara några år kommer de stora barnkullar som föddes under 1940-talet att gå i pension och 
lämna ett tomrum efter sig. Anledningen är att 1970- och 1980-talens barnkullar som träder in på 
arbetsmarknaden är betydligt mindre. I diagram 6 illustreras befolkningens åldersmässiga sam-
mansättning, samt andelen sysselsatta år 2001. Diagrammet visar tydligt att dagens unga står inför 
en stor utmaning när de ska försörja en mycket stor mängd äldre. Den demografiska förändring-
en kommer sannolikt att innebära stora påfrestningar på samhället och de välfärdssystem som 
idag finns.  
 
 
Diagram 6: Antal personer i Sveriges befolkning uppdelade efter ålder samt andelen sysselsat-
ta år 2001 
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Källa: SCB, 2002. 
 
 
Den lönesammanpressning som den solidariska lönepolitiken varit med om att orsaka, illustreras 
effektfullt av diagram 7 som visar utbildnings- och erfarenhetspremiens utveckling över tiden. 
När avkastning på utbildning mäts i kronor och ören brukar man tala om den så kallade utbild-
ningspremien, det vill säga den effekt ett års extra studier har på den genomsnittliga lönen. Den 
effekt ett års extra arbetslivserfarenhet har på lönen brukar benämnas erfarenhetspremien. Sett 
över en 30-årsperiod har avkastningen på utbildning och erfarenhet sjunkit avsevärt. Under 1990-
talet har det dock skett en svag ökning av utbildningspremien inom framförallt privat sektor, vil-
ket bland annat hänger samman med ökade inslag av lokal och individuell lönebildning.  
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Diagram 7: Utbildningspremien och erfarenhetspremien över tiden, samt utbildningspremien 
efter sektor 
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Not: resultat av regressioner med log timlön som beroende variabel 
Källa: SOU 2001:53 
 
 
Den över tiden kraftigt minskade lönepremien hänger antagligen också samman med högskolans 
expansion och den kraftiga utbudseffekt detta medfört på arbetsmarknaden. 
 
I den konkurrens om arbetskraften som kommer att intensifieras på arbetsmarknaden i takt med 
att antalet personer i arbetsför ålder blir relativt sett färre, kommer sannolikt delar av dagens of-
fentliga sektor att få stora problem. Detta beror bland annat på att många traditionellt offentliga 
yrkesområden befinner sig i ett dåligt utgångsläge med låga lönenivåer och platt lönestruktur. 
Akademikeryrken är i detta sammanhang inget undantag.  
 
I diagram 8 illustreras den åldersmässiga lönestrukturen för sjukgymnaster inom landstinget år 
2001. Sjukgymnasternas lönestruktur är ett åskådligt exempel på den verklighet som gäller för 
många akademikeryrken inom offentlig sektor, som dessutom ofta är typiska kvinnoyrken. Kän-
netecknande är att lönenivån är låg initialt och att lönestrukturen är platt i alla riktningar. Med 
utgångspunkt i detta blir lönebilden för sjukgymnasterna ett exempel på den låga avkastning på 
såväl utbildning som erfarenhet som framgick i diagram 7. I sammanhanget ska också påpekas att 
arbetsmarknadsutbildningen med inriktning mot bristyrket sjukgymnast var ytterst begränsad år 
2002, vilket mot bakgrund av ovanstående analys antagligen var bra.  
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Diagram 8: Lönestrukturen för Sjukgymnaster inom landstinget efter födelseår 2001  
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Not: Medianen är det mittersta värdet (lönen) i ett rangordnat material. Vidare har 25% av värdena i ett rangordnat material lägre 
värde (lön) än Undre kvartil och 25% högre värde (lön) än Övre kvartil. 
Källa: SACO. 
 
 
Det är också viktigt att peka på att en platt lönestruktur på arbetsmarknaden som helhet kan 
medföra andra problem än blott rekryteringsproblem. En sådan lönestruktur kan till exempel leda 
till arbetslöshet för personer med låg eller felaktig kompetensnivå och att viktiga samhällsuppgif-
ter inte utförs.  
 
Sjukvårdsbiträden är ett exempel på en yrkesgrupp vars markanta tillbakagång till del sannolikt är 
en följd av små löneskillnader. Mellan 1991 och 1992 omstrukturerades vården inom landstinget 
så att den lägsta kompetensnivån blev undersköterska. Detta skedde i samband med att ansvaret 
för äldrevården övergick till kommunerna. Dessa var sannolikt en viktig ekonomisk förutsättning 
för att det politiska beslutet att införa högre kompetenskrav inom landstinget kunde tas i början 
av 1990-talet.  
 
Det är rimligt att anta är att små löneskillnader även inom andra områden har bidragit till att di-
rekt eller indirekt pressa upp kompetensnivån. En utredning från Näringsdepartementet har visat 
att arbetskraftens kompetensnivå under perioden 1975 till 1997 har ökat betydligt mer än jobbens 
kvalifikationskrav. 38 Enligt utredningen hängde denna utveckling bland annat samman men att 
införandet av ett treårigt gymnasium inte följdes av ett förändrat arbetsinnehåll. Utredningen me-
nade att uppemot en tredjedel av alla arbeten fortfarande var så enkla att de knappast krävde nå-
gon längre utbildning. Vidare indikerade utredningen att den ökande kompetensnivån inneburit 
att personer med lägre kompetens trängts undan, inte för att de inte klarat jobben utan för att det 
funnits högre kompetens att tillgå. Utredningen konstaterade vidare att allt fler är överkvalificera-
de i förhållande till sina jobb och att de med lägst kompetens oftare blir utan. Utredningen gjorde 
ingen koppling till lönestrukturen, men det är högst sannolikt att det fanns en sådan. Det är tro-
ligt att större löneskillnader skulle ha minskat undanträngningseffekterna, även under en lågkon-
junktur då arbetsgivare har relativt gott om sökande att väja på.  
 
En högre kompetensnivå är i många avseenden en positiv utveckling, som också var ett av målen 
för Göta Rehn och Rudolf Meidners solidariska lönepolitik. Det är dock rimligt att kräva att den 
högre kompetensen också måste komma samhället till nytta och inte bara resultera i mycket över-
kvalificerad arbetskraft med enkla arbeten. En allt högre utbildningsnivå ökar troligen inte sam-

                                                           
38 Ds 1999:58 
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hällsnyttan i oändlighet, eftersom avkastningen på utbildning sannolikt avtar. Det kommer alltid 
att finnas arbetsuppgifter, vilka kan klaras utan både gymnasie- och högskolekompetens, är det då 
rimligt att driva utvecklingen dithän att det ska vara svårt att få ett enkelt jobb utan gymnasie-
kompetens eller varför inte högskolekompetens?  
 
Att utbildning är viktigt tycks många ungdomar ha insett, vilket avspeglas i hur de gör sina ut-
bildningsval. Skolverket konstaterade i en studie år 2002 att intresset för den yrkesinriktade gym-
nasieutbildningen har minskat betydligt. Enligt Skolverket påbörjade blott cirka 40 procent av 
dem som började gymnasiet år 2000 en utbildning som var yrkesinriktad. 39 Skolverket ställde då 
den högst relevanta frågan om yrkesutbildningen håller på att överlämnas till arbetslivet och om 
detta i så fall är en önskvärd utveckling.  
 

AMV och arbetskraftsförsörjningen 
 
AMS har mot bakgrund av de förväntade arbetskraftsbristerna signalerat hur man inom arbets-
marknadspolitikens område skulle kunna verka för att arbetskraftsförsörjningen klaras. Med ar-
betskraftsförsörjningen avser AMS uppgiften att förse arbetsmarknaden med den kompetens som 
efterfrågas. I sitt budgetunderlag för perioden 2004 till 2006 har AMS därför föreslagit regeringen 
en lång rad åtgärder. En av dessa är att det ska vara möjligt för AMV att på bred front arbets-
marknadsutbilda redan sysselsatta mot olika bristyrken. Motivet till detta är att AMS anser att 
arbetsmarknadsutbildningen har en viktig roll när det gäller arbetskraftsförsörjningen. AMS me-
nar vidare att uppgiftens dignitet kräver att målgruppen för arbetsmarknadsutbildningen breddas 
till personer som inte är, eller riskerar att bli, arbetslösa om de arbetar inom ett område utan brist 
och kan övergå till ett bristområde eller om de behöver öka sin kompetens på arbetsplatsen för 
att lösa flaskhalsproblem. AMS föreslår vidare att AMV även ska kunna handla upp reguljär gym-
nasieutbildning för detta ändamål. AMS har även tills helt nyligen drivit att arbetsmarknadsut-
bildning också ska kunna ges i form av upp till två år långa högskoleutbildningar. 40 
 
Arbetskraftsförsörjningen är utan tvivel en gigantisk utmaning. Frågan är dock om uppgiften att 
lösa den är AMVs, det reguljära utbildningssystemets eller om den hör hemma hos ansvarstagan-
de arbetsgivare.  
 
Analysen ovan visar att arbetsmarknadsutbildning är en mycket dyr utbildningsform, att den har 
en stor marknadspåverkan och att den är sammanknippad med snedvridningar och andra stör-
ningar på marknadens funktionssätt. Inte minst när det gäller lönebildningen. Vidare har det 
framkommit att de väntade svårigheterna med att hantera arbetskraftsbehoven bland annat häng-
er samman med nuvarande lönestruktur. Således finns en risk för att ett eventuellt vidgande av 
arbetsmarknadsutbildningen skulle kunna få en motsatt effekt än den önskade. Detta ger dock 
inte hela svaret på den brännande frågan om arbetsmarknadsutbildningen är vägen att hantera 
arbetskraftsförsörjningsfrågan. En viktig del av svaret beror på huruvida utmaningen är övergå-
ende eller om den ställer krav på nya långsiktigt hållbara lösningar. Det är tänkbart att tillfälliga 
insatser utom ramen för ett reguljärt utbildningssystem, likt arbetsmarknadsutbildningen, skulle 
kunna vara ett sätt klara väntade brister om dessa är tillfälliga. Mycket talar dock för att de brister 
som väntas, kommer att påverka hela vårt samhälle under mycket lång tid. En annan vital del av 
svaret hänger samman med vilken omfattning de väntade bristerna kan tänkas ha. Eftersom de 
kommande behoven, i antal huvuden räknat, får betraktas som mycket stora så är det rimligt att 
ifrågasätta en lösning via arbetsmarknadsutbildningen, inte minst av kostnadsskäl.  

                                                           
39 Skolverket, 2002, nr 223. 
40 Den 14/2 2003 tog AMS styrelse beslut om att utelämna ett förslag om just detta i AMS budgetunderlag för perioden 2004 till 
2006. 
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Med utgångspunkt i att lösningen av de kommande rekryteringsbehoven kommer att kräva stora 
utbildningsvolymer är det angeläget att även peka på att det finns tunga rättviseargument för att 
sträva efter en lösning som inte har att göra med arbetsmarknadsutbildningen. Arbetsmarknads-
utbildning leder nämligen till stora ekonomiska och trygghetsmässiga orättvisor på individnivå. 
Dessa orättvisor beror huvudsakligen på att villkoren för antagning, understöd och försäkrings-
skydd skiljer sig avsevärt för deltagare i arbetsmarknadsutbildning respektive deltagare i utbild-
ning inom det reguljära utbildningssystemet.  
 
Inte minst mot bakgrund av dessa argument är det viktigt att samhället inte möter den demogra-
fiska utmaningen med den ryckighet som gärna uppstår då olika myndigheter utifrån sina respek-
tive områden ska hantera problem som dyker upp. Det ligger ett stort ansvar på samhället att ta 
ett samlat grepp om frågorna och allokera resurser dit de gör störst nytta. Risken är att en oöver-
lagd hantering av bristproblematiken kan leda till att ett nytt utbildningssystem växer fram paral-
lellt med det reguljära. Viktigt att peka på är även att det finns en risk att samhället också tar på 
sig uppgifter som egentligen borde klaras av arbetsgivare.  
 
Sannolikt underskattar AMS också problemen med att utvidga målgruppen för arbetsmarknads-
utbildningen. Förslaget förutsätter nämligen att det är möjligt att förutse den strukturomvandling 
som ständigt förändrar marknadens arbetskraftsbehov. Av ovan framgår att detta inte alltid är 
enkelt, exempelvis skedde under år 2002 en överutbildning mot IT-sektorn beroende på en fel-
bedömning av efterfrågan. En lösning som grundar sig på att AMV ska avgöra vilka grupper som 
på längre sikt kommer att efterfrågas har uppenbara risker. Troligen skulle ett sådant system även 
få stor effekt på både lönebildning och arbetsmarknadens funktion eftersom AMV skulle ta på sig 
en stor del av marknadens jämviktsskapande roll.  
 
Enligt grundläggande nationalekonomiska modeller uppnås på lång sikt jämvikt mellan utbud och 
efterfrågan på arbetskraft i en arbetsmarknad som tillåts fungera utan störningar. I figur 2 görs ett 
försök att förklara hur arbetsmarknadsutbildning kan påverka den jämviktskapande processen på 
arbetsmarknaden.  
 
Figuren är en förenklad illustration av de kortsiktiga effekterna den ökade efterfrågan kan få på 
en viss yrkesgrupp. Ett bra exempel ur verkligheten är det stora efterfrågeöverskott som kulmine-
rade beträffande IT-specialister för något år sedan nu. Den ökade efterfrågan markeras i figur 2 
med att efterfrågekurvan, E1, skiftar ut till E2. Ökad efterfrågan leder på kort sikt till ett högre 
löneläge och arbetskraftsutbudet är oförändrat. Enligt modellen, men också i verkligheten, signa-
lerar det högre löneläget att avkastningen på utbildningar som leder till bristyrket ifråga är hög. På 
längre sikt följer av detta att många personer söker sig till utbildningar som leder till bristyrket 
och att personer som är sysselsatta inom andra yrken men har en utbildning som gör att de kan 
arbeta inom bristyrket söker sig dit. På längre sikt ökar därför utbudet från U1 till U3 och en ny 
lägre jämviktskapande lönenivå, L3, uppnås längs med den nya efterfrågekurvan.  
 
Ur ett svenskt arbetsmarknadspolitiskt perspektiv brukar ökande löner betraktas som ett problem 
snarare än som ett viktigt signalverktyg som gör att utbud och efterfrågan på lång sikt kommer i 
balans. Ett sätt att hantera olika slags brister har varit att öka utbildningsvolymerna för att genom 
ökat utbud dämpa trycket på inflationen. Den ideala effekten av en sådan åtgärd är att det jäm-
viktsskapande löneläget, i detta fall L3, kan nås fortare och utan omvägar. Problemet för den som 
vill driva en sådan arbetsmarknadspolitik är dock att det är mycket svårt att förutsäga när jämvikt 
är uppnådd. Viktigast är dock att åtgärden slätar ut den viktiga signal som skulle göra att arbets-
kraften frivilligt sökte sig till bristyrket.  
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Figur 2: Arbetsmarknad för yrkesgrupp varpå det uppstår en stor brist 
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Bortsett från de förslag till utvecklig av verksamheten som AMS har föreslagit regeringen, torde 
AMV kunna utveckla delar av sitt arbete för att bättre ta tillvara den arbetskraftsresurs som de 
arbetslösa utgör. Sannolikt är att AMV inom sina egna gränser skulle kunna åstadkomma vad 
man själv kallar en utvidgning av målgruppen. Det är dock viktigt är att arbetslöshetsförsäkringen 
verkligen tillämpas korrekt och att sanktionerna används. En viktig uppgift för AMV är att stimu-
lera till rörlighet, både yrkesmässigt och geografiskt, och i denna uppgift torde försäkringen vara 
ett underutnyttjat verktyg. Vidare är det viktigt att AMV verkar för ökad samordning av länsar-
betsnämndernas verksamheter, så att exempelvis arbetsmarknadsutbildningar kan komma till 
stånd även i enskilda län där elevunderlaget inte räcker till. 
 
Den arbetsmarknadspolitiska proposition som regeringen överlämnade till riksdagen den 27 feb-
ruari 2003, genomsyrades till viss del av de tankar som funnits i ovan nämnda förslag från AMS. 
41 Ett exempel är att regeringen föreslår ett försök under perioden 1/6 2003 till 31/12 2005 med 
bristyrkesutbildning för redan anställda. Försöket innebär att regeringen har öppnat dörren på 
glänt för att via arbetsmarknadsutbildningen hantera arbetskraftsförsörjningen. Att redan nu be-
döma konsekvenserna av detta är ogörligt, eftersom det beror på försökets omfattning.  
 

Vägval 
 
I denna skrift har arbetsmarknadsutbildningen belysts ur en rad olika perspektiv. De viktigaste 
resultaten har handlat om huruvida arbetsmarknadsutbildning är en mer eller mindre lämplig åt-
gärd i arbetsmarknadspolitiken. Med utgångspunkt i de stora påfrestningar som väntar arbets-
marknaden är det naturligt att också reflektera över hur dessa kan hanteras, även då lösningarna 
inte direkt har med arbetsmarknadsutbildningen att göra. Uppgiften att möta dessa prövningar är 
mycket svår att definiera i sin helhet. Några exempel på vad som kan komma att krävas ges dock 
nedan. 
 
En första deluppgift skulle kunna vara att se till så att det reguljära utbildningssystemet blir bättre 
på att producera kompetens som motsvarar arbetskraftsefterfrågan. Det skulle även kunna handla 
om att skapa möjligheter för individer att under livets gång ta sig tid för studier, vilket antagligen 
skulle kräva nya finansieringslösningar. Exempelvis genom ett system med individuella kompe-
tenskonton. En del av uppgiften skulle även kunna vara att se till så att arbetsgivare tar ansvar för 
introduktions- och vidareutbildning av anställda. Ett av de viktigaste verktygen för samhället är 
antagligen att undvika arbetsmarknadsutbildningen som ett verktyg för att lösa denna uppgift. 
AMS förslag att rikta arbetsmarknadsutbildningen mot redan sysselsatta skulle sannolikt innebära 
det motsatta.    
                                                           
41 Prop. 2002/03:44. 
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En andra deluppgift skulle kunna vara att åstadkomma bättre incitament för människor att söka 
sig till och stanna kvar inom en mängd olika yrken. En lejonpart av de problem som möter den 
som förutsatt sig att lösa denna uppgift finns inom arbetslivet. Det kan till exempel handla om att 
säkerställa en effektiv lönebildning med ett tydligare samband mellan lön och produktivitet. En 
sådan lösning skulle innebära större lönedifferentiering, vilket antagligen skulle göra arbetsmark-
naden mer flexibel för variationer i konjunkturen, sysselsättningen mer stabil och minska undan-
trängningen av svaga grupper. Att lösa uppgifterna kan vidare handla om att komma till rätta med 
dåliga arbetsvillkor, dålig arbetsmiljö och undermåliga utvecklingsmöjligheter.  
 
I detta sammanhang är det viktigt att peka på att riksbankens inflationsmål i viss lägen skulle göra 
en hantering av problemen via lönebildningen problematisk. De kommande arbetskraftsbehoven 
kommer antagligen att innebära stora och plötsliga påfrestningar, vilka kan bli svåra att parera. 
Ska dessa kunna klaras inom ramen för nuvarande inflationsmål förutsätts sannolikt stora skillna-
der i inkomstförändringar under de kommande åren. Detta antagande grundar sig bland annat på 
att Medlingsinstitutets årsrapport för år 2002. 42 Medlingsinstitutet konstaterar att utrymmet för 
löneökningar sannolikt kommer att vara mer begränsat i framtiden, eftersom det inte är rimligt att 
räkna med de senaste årens starka produktivitetstillväxt i kombination med en försvagning av 
kronan. En möjlig strategi för att lösa uppgifterna är att i ökad utsträckning förhandla lokalt och 
individuellt. Sannolikt är detta enda vägen att möjliggöra relativt stora förändringar av lönestruk-
turen och samtidigt klara inflationsmålet.  
 
Problem kan även finnas inom beskattningsområdet. En strävan mot att minska olika marginalef-
fekter inom skatte- och avgiftssystemen skulle vara ett sätt att uppmuntra till arbetet, utbildning 
och utveckling.  
 
En viktig fråga för fortsatt analys är huruvida uppgiften kan lösas genom att förkorta vissa ut-
bildningsvägar. Sådana åtgärder skulle kunna innebära en möjlighet att minska de monetära och 
ickemonetära utbildningskostnader som individer är tvungna att ta på sig för att nå olika yrken 
och därmed göra vissa yrken relativt sett mer attraktiva.  
 
En tredje deluppgift, skulle kunna vara att uppnå en god och sund konkurrens på arbetsmarkna-
den. För den som vill klara denna uppgift skulle en arbetsmarknad med ett stort utbud av alterna-
tiva arbetsgivare kunna vara en viktig förutsättning. Ett skäl till att ta allvarligt på denna uppgift är 
att flera av de brister som diskuterats i denna studie just beror av bland annat bristande konkur-
rens. Arbetsgivare med en alltför dominant ställning på arbetsmarknaden har lätt att hålla tillbaka 
krav från arbetstagare då dessa har få alternativ till sysselsättning. Fler arbetsgivare inom ett yr-
kesområde, oavsett om dessa är privata eller offentliga, ökar kraven på enskilda arbetsgivare att 
vara bra arbetsgivare. Medlen för att genomföra en konkurrensbefrämjande politik ligger visserli-
gen snarast inom näringspolitiken men arbetsmarknadspolitiken har ett stort ansvar att minimera 
de negativa bieffekter som politiken otvivelaktigt leder till så att den inte motverkar konkurrens. 
 
En fjärde deluppgift skulle kunna vara att söka möjliga sätt att vidga rekryteringsvägarna till olika 
yrkesområden. Till exempel skulle man kunna diskutera möjligheterna till rekrytering utomlands. 
AMS arbetsgivarenkäter är en intressant källa i sammanhanget. Denna information visar att det 
finns stora skillnader i hur arbetsgivare inom olika yrkesområden löser sina rekryteringsproblem. 
I tabell 9 redovisas hur kommunala arbetsgivare våren 2002 klarade av att lösa en tidigare brist. 
Mycket talar för att olika yrkesområdens olika sätt att hantera brister hänger samman med arbets-
givarnas olika möjligheter att tillgripa olika medel. Exempelvis utmärkte sig Utbildningsområdet 
så till vida att det var vanligt att kompetenskraven sänktes, medan detta var mer ovanligt inom 
                                                           
42 Medlingsinstitutet, 2003. 
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Vårdområdet. Vidare utmärkte sig arbetsgivarna inom Vårdområdet genom att oftare än andra 
rekrytera utomlands. Arbetskraftinvandringen är idag mycket hårt reglerad till vissa specifika 
kompetenser, vilket antagligen är en viktig orsak till huruvida rekrytering från utlandet varit en 
lösning eller ej.  
 
 
Tabell 9: Kommunala verksamhetsgrenar som har haft en arbetskraftsbrist men löst bristen 
efter typ av lösning, våren 2002 
 
Svarsalternativ Barnomsorg Äldre/hkp 

omsorg 
Utbildning Hälso- och 

sjukvård 
Totalt 

Vi hyrde in personal 9,5 44,3 3,9 35,3 19,7 
Vi köpte tjänster av andra 
företag 

4,1 11,5 2,9 11,8 8,9 

Vi rekryterade men det tog 
längre tid 

37,8 59,0 38,7 46,2 46,7 

Vi rekryterade utomlands 0,0 3,3 2,0 16,8 4,6 
Vi rekryterade men sänkte 
kvalifikationskraven 

81,1 50,8 87,3 29,4 60,9 

Vi sänkte kraven på social 
kompetens 

6,8 11,5 4,9 4,2 6,9 

Vi sänkte kraven på utbild-
ning 

71,6 42,6 80,4 17,6 51,2 

Vi sänkte kraven på yrkeser-
farenhet 

47,3 32,8 36,3 20,2 34,7 

Andra åtgärder 12,2 19,7 6,4 18,5 13,9 
 
Källa: AMS, Ura 2002:8. 
 
 
Det är intressant att notera att utbildningssektorn tycks ha kompenserat låg formell pedagogisk 
kompetens med hög social kompetens då det senare värderas högt i samband med rekrytering. 
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Sammanfattning 
 
 
 
I fokus för denna rapport är arbetsmarknadsutbildningens inriktning, omfattning och påverkan 
på arbetskraftsutbudet. Analysen inriktar sig i första hand på rimligheten i den nuvarande dimen-
sioneringen, både i förhållande till de arbetsmarknadspolitiska målen och i förhållande till vad 
som är långsiktigt bäst ur ett bredare samhällspolitiskt perspektiv. En viktig fråga som diskuteras i 
rapporten är vilken roll arbetsmarknadsutbildningen bör ha när det gäller att klara den framtida 
arbetskraftsförsörjningen.  
 
Analysen ger vid handen att de mål i Arbetsmarknadsverkets regleringsbrev som mer eller mindre 
påverkar arbetsmarknadsutbildningens utformning visserligen har haft effekt på utbildningen, 
men att effekten inte nödvändigtvis har varit den avsedda. Den nuvarande målstyrningen har en 
rad tillkortakommanden. Några exempel på detta är att målen lämnar fältet fritt för undanträng-
ning, störningar på lönebildningen, påverkan på individers utbildningsval och snedvridning av 
konkurrens mellan företag och branscher. Den viktigaste bristen med nuvarande mål är dock att 
de tar fasta på mycket kortsiktiga effekter och därmed inte kan garantera en långsiktigt god ar-
betsmarknadspolitik. Arbetsmarknadsverket har därmed en mycket viktig uppgift i att inte bara se 
till att de politiska målen för arbetsmarknadspolitiken uppfylls utan även att utbildningen inte 
innebär ett hinder för en långsiktigt god arbetsmarknadspolitik.  Därmed inte sagt att AMS, i de 
fall då utbildningen inte innebär ett hinder för en långsiktigt god arbetsmarknadspolitik, skall 
bortse från kortsiktiga effekter, eftersom det är viktigt att deltagarna i de utbildningar man 
genomför snabbt får ett arbete.  
 
Resultaten i studien indikerar att arbetsmarknadsutbildningen, sedan målet om att 70 procent ska 
ha ett arbete inom 90 dagar efter avslutad utbildning, infördes i allt högre utsträckning riktats mot 
yrken inom vilka det varit relativt enkelt att sysselsätta deltagare inom just 90 dagar. Till viss del 
har denna inriktning kommit att gälla så kallade bristyrken, men en stor del av utbildningen vän-
der sig mot yrken som inte kan kännetecknas av stor brist.  
 
I rapporten framkommer att arbetsmarknadsutbildningen är koncentrerad till ett mindre antal 
yrken. Cirka 39 procent av de totalt 27300 personer som år 2002 avslutade en yrkesinriktad ar-
betsmarknadsutbildning utbildades mot någon av de fyra vanligaste yrkesinriktningarna. De i sär-
klass mest frekventa utbildningsinriktningarna år 2002 var Lastbils- och Långtradarförare (3018 
personer), Undersköterskor och sjukvårdsbiträden (2626 personer), Verktygsmaskinoperatörer 
(2613 personer) samt Svetsare och gasskärare (2336 personer). Sannolikt är att koncentrationen 
till ett fåtal yrken hänger samman med att det inom dessa varit relativt enkelt att sysselsätta delta-
gare. 
 
Ett intressant faktum är att utbildningens volym beträffande dessa inriktningar är mycket stor i 
förhållande till antalet sysselsatta på arbetsmarknaden totalt, antalet vakanser som arbetsgivare 
anmält samt i förhållande till den reguljära utbildningen. Mot bakgrund av detta är arbetsmark-
nadsutbildningens marknadspåverkan inom vissa yrken och branscher sannolikt mycket stor. 
Därmed är det inte ett orimligt antagande att arbetsmarknadsutbildningen inom vissa områden 
leder till omfattande störningar.  
 
Ett viktigt resultat i rapporten är att många av de yrken som arbetsmarknadsutbildningen vanli-
gen riktar sig mot är verkliga problemyrken beträffande arbetsmiljö och otrivsel. De bristyrken 
som utbildningen riktar sig emot, i första hand inom vårdområdet, är i detta avseende inga un-
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dantag. Beträffande just dessa bristyrken är det sannolikt att de påvisade arbetsmiljöproblemen i 
kombination med bland annat låga löner är en viktig orsak till att det överhuvudtaget råder brist. 
När det gäller dessa bristyrken, precis som många andra yrken med brist, så har usla förhållanden 
och dåliga löner medfört minskat intresse för de utbildningar som leder till dessa yrken och till att 
personer utbildade för dessa har valt att söka sig till andra jobb. Med utgångspunkt i detta är det 
en viktig slutsats att arbetsmarknadsutbildningen inom vissa yrken har motverkat sitt långsiktiga 
syfte att lösa brister, även om de på kort sikt antagligen kunnat mildra dem. Genom att förse dåli-
ga arbetsgivare med arbetskraft har arbetsmarknadsutbildningen gjort det möjligt för dem att 
fortsätta vara usla. Arbetsmarknadsutbildningen har genom att vidmakthålla dåliga förhållanden 
även motarbetat regeringens intentioner att långsiktigt minska ohälsan i arbetslivet.    
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Appendix 
 
 
 
Tabell 10: Antal sökande som har avslutat en arbetsmarknadsutbildning kv3 delat med antal 
platser kv4, efter län år 2002 
 
 Sökande som avslutade en 

arbetsmarknadsutbildning kv3 
Antal platser kv4 Sökande kv3/

Platser kv4
Gävleborgs län 255 1 757 0,145

Blekinge län 117 953 0,123

Värmlands län 278 2352 0,118

Norrbottens län  263 2 359 0,111

Jämtlands län 147 1360 0,108

Dalarnas län 228 2248 0,101

Örebro län 220 2373 0,093

Kronobergs län 136 1541 0,088

Västmanlands län 190 2 153 0,088

Kalmar län 181 2059 0,088

Västerbottens län  150 1 730 0,087

Hallands län 125 1917 0,065

Skåne län 614 10003 0,061

Västernorrlands län 137 2553 0,054

Södermanlands län 218 4474 0,049

Östergötlands län 184 4028 0,046

Västra Götalands län  699 15574 0,045

Jönköpings län 143 3205 0,045

Gotlands län 18 472 0,038

Uppsala län 117 3191 0,037

Stockholms län 338 33399 0,010

Riket totalt  4383 96 093 0,048
 
Källa: AMS 2003 
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Tabell 11: Antal personer som avslutade en arbetsmarknadsutbildning efter dess yrkesinrikt-
ning år 2002 (efter SSYK 4-siffernivå) 
 
 Antal personer

Lastbils- och långtradarförare 3018

Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. 2626

Verktygsmaskinoperatörer 2613

Svetsare och gasskärare 2336

Kockar och kokerskor 758

Övrig kontorspersonal 745

Systemerare och programmerare 650

Buss- och spårvagnsförare 591

Datatekniker 555

Anläggningsmaskinförare m.fl. 547

Tele- och elektronikreparatörer m.fl. 460

Bokförings- och redovisningsassistenter m.fl. 431

Försäljare, fackhandel 390

Företagssäljare 383

Lagerassistenter m.fl. 383

Bil- och taxiförare 383

Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. 371

Elmontörer och elreparatörer 326

Köks- och restaurangbiträden 318

Montörer, metall-, gummi- och plastprodukter 304

VVS-montörer m.fl. 282

Truckförare 272

Övriga byggnads- och anläggningsarbetare 267

Motorfordonsmekaniker o. motorfordonsreparatörer 260

Kontorssekreterare, läkarsekreterare m.fl. 247

Demonstratörer, uthyrare m.fl. 237

Försäljare, dagligvaror 232

Barnskötare m.fl. 225

Maskinoperatörer, trävaruindustri 211

Hotell- och kontorsstädare 204

Frisörer, hudterapeuter m.fl. 201

Grundskollärare 190

Installationselektriker m.fl. 177

Administrativa assistenter 174

Telefonister 170

Redovisningsekonomer m.fl. 163

Tunnplåtslagare 151

Skulptörer, målare m.fl. 150

Maskiningenjörer och maskintekniker 149

Dataregistrerare m.fl. 148

Verktygsmakare m.fl. 144

Receptionister m.fl. 128
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Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl. 123

Anläggningsarbetare m.fl. 122

Övr. servicearb. utan krav på särskild yrkesutb. 119

Skötare, vårdare m.fl. 118

Behandlingsassistenter m.fl. 115

Murare m.fl. 115

Resebyråtjänstemän m.fl. 106

Andra lärare och instruktörer 106

Fordonsmontörer 106

Gymnasielärare i allmänna ämnen 105

Hovmästare, servitörer och bartendrar 99

Ingenjörer inom elektronik 99

Montörer, el- och teleutrustning 96

Godshanterare, expressbud m.fl. 94

Processoperatörer, kemisk basindustri 94

Fastighetsskötare 92

Journalister, författare, informatörer m.fl. 79

Trädgårdsanläggare m.fl. 79

Möbelsnickare m.fl. 78

Maskinoperatörer, plastindustri 78

Webbdesigner 76

Dataoperatörer m.fl. 74

Övriga företagsekonomer 65

Text- och bildoperatörer m.fl. 64

Maskinoperatörer, sten-, cement- och betongvaror 62

Trädgårdsodlare 58

Marknadsanalytiker, marknadsförare m.fl. 57

Skogsbrukare och skogsarbetare 56

Maskinoperatörer, tryckeri 55

Tandsköterskor 55

Övriga dataspecialister 52

Försäkringsrepresentanter 51

Maskinoperatörer, kött- och fiskberedning 51

Tågmästare m.fl. 50

Guider och reseledare 49

Maskinbefäl 49

Elingenjörer och eltekniker 47

Lackerare 45

Väktare, ordningsvakter m.fl. 45

Övriga maskinoperatörer och montörer 43

Fritidsledare m.fl. 41

Smeder 41

Idrottstränare, professionella idrottsutövare 38

Distributionselektriker 35

Maskinmekaniker, maskinmontörer och maskinrep. 33

Industrirobotoperatörer 33
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Bagare och konditorer 30

Storhushållsföreståndare m.fl. 30

Lokförare 30

Husdjursuppfödare och husdjursskötare 29

Formgivare 28

Övriga terapeuter 28

Sågverksoperatörer 27

Målare 26

Övrig vård- och omsorgspersonal 25

Fartygsbefäl m.fl. 25

Civilingenjörer m.fl, elektronik och teleteknik 24

Golvläggare m.fl. 24

Trafikinformatörer m.fl. 24

Brunnsborrare m.fl. 24

Förare av jordbruks- och skogsmaskiner 24

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker 21

Kartingenjörer m.fl. 21

Lärare i praktiska-estetiska ämnen 20

Övr. pedagoger m. teoretisk specialistkompetens 20

Kranförare m.fl. 19

Civilingenjörer m.fl., maskin 18

Slaktare, styckare m.fl. 17

Läkare 17

Arkitekter och stadsplanerare 17

Chefer för öviga mindre företag och enheter 17

Gymnasielärare i yrkesämnen 17

Regissörer och skådespelare 16

Tapetserare 16

Guld- och silversmeder 16

Värdepappersmäklare 15

Biblioteksassistenter m.fl. 15

Maskinoperatörer, ammunitions-, sprängämnesind. 15

Verktygsuppsättare 15

Driftmaskinister m.fl. 15

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer 14

Flygmekaniker och flygreparatörer 14

Piloter m.fl. 14

Bangårdspersonal 14

Glasmästare 13

Byggnads- och brandinspektörer 13

Språkvetare, översättare och tolkar 12

Speciallärare m.fl. 12

Maskinoperatörer, läkemedels-, hygientekn. ind. 12

Processoperatörer, papper 12

Ingenjörer o. tekniker, gruvteknik o. metallurgi 12

Ljud- och bildtekniker 12
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Psykologer m.fl. 11

Gruv- och bergarbetare 11

Övriga byggnadshantverkare 11

Valsverksoperatörer 11

Finmekaniker 10

Maskinoperatörer, bageri och konfektyrindustri 10

Maskinoperatörer, mejeri 10

Övriga ingenjörer och tekniker 10

Fastighetsmäklare, fastighetsförvaltare m.fl. 9

Inspicienter, rekvisitörer m.fl. 9

Socialsekreterare och kuratorer 9

Dykare 9

Processoperatörer, pappersmassa 9

Övrig säkerhetspersonal 9

Vaktmästare m.fl. 9

Däckspersonal m.fl. 9

Civilingenjörer m.fl., bygg och anläggning 8

Konsthantverkare i trä, textil, läder m.m. 8

Chefer, mindre föret., handel, hotell, restaur. 8

Ekonomichefer och administrativa chefer 8

Ugnsoperatörer m.fl. 8

Skomakare m.fl. 7

Djursjukvårdare 7

Övriga djuruppfödare och djursskötare 7

Barnmorskor 7

Isoleringsmontörer 7

Inkasserare m.fl. 7

Övriga serviceyrken 7

Fotografer 7

Kompositörer, musiker o. sångare, klassisk musik 6

Distriktssköterskor 6

Betongarbetare m.fl. 6

Skorstensfejare och saneringsarbetare 6

Säkerhetsinspektörer m.fl. 6

Övriga sjuksköterskor 5

Matematiker 5

Övriga civilingenjörer m.fl. 5

Dekorationsmålare 5

Verkställande direktörer, verkschefer m. fl. 5

Maskinoperatörer, gummiindustri 5

Renhållnings- och återvinningsarbetare m.fl. 5

Musiker, sångare, dansare m.fl. inom underhålln. 4

Arkivarier, museitjänstemän m.fl. 4

Präster m.fl. 4

Sömmare m.fl. 4

Odlare av jordbruksväxter; frukt- och bärodlare 4
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Övriga hälso- och sjukvårdsspecialister 4

Övriga sjuksköterskor med särskild kompetens 4

Screen- och schablontryckare 4

Bil-, båt- och husvagnsförsäljare 4

Butikskassörer, biljettförsäljare m.fl. 4

Personalchefer 4

Skol- och utbildningskonsulenter m.fl. 4

Universitets- och  högskolelärare 4

Stålkonstruktionsmontörer och grovplåtslagare 4

Övriga säljare, inköpare, mäklare m.fl. 3

Administratörer i offentlig förvaltning 3

Personaltjänstemän och yrkesvägledare 3

Skräddare, modister och ateljésömmerskor 3

Dietister m.fl. 3

Sjuksköterskor, medicin och kirurgi 3

Växtodlare och djuruppfödare 3

Jägmästare m.fl. 3

Veterinärer 3

Transportassistenter m.fl. 3

Forsknings- och utvecklingschefer 3

Reklam- och PR-chefer 3

Förskollärare och fritidspedagoger 3

Maskinoperatörer, bokbinderi 3

Militärer 3

Brandmän 3

Sjukhusingenjörer och sjukhustekniker 3

Cirkus- och varietéartister  m.fl. 2

Pastorer m.fl. 2

Övriga agenter m.fl. 2

Filosofer, historiker och statsvetare 2

Handpaketerare och andra fabriksarbetare 2

Tillskärare 2

Optiker 2

Jägare 2

Medhjälpare, jordbruk, trädgård, skogsbr., fiske 2

Biologer 2

Civilingenjörer m.fl., elkraft 2

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi 2

Kemister 2

Drejare m.fl. 2

Brevbärare m.fl. 2

Övriga drift- och verksamhetschefer 2

Övr. maskinop., textil, skinn- o. läderindustri 2

Kemiingenjörer och kemitekniker 2

Inköpare 1

Speditörer 1
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Taxeringstjänstemän 1

Administratörer i intresseorganisationer 1

Bibliotekarier m.fl. 1

Företags-, förvaltnings- och org.jurister 1

Koreografer och dansare 1

Nationalekonomer 1

Organisationsutvecklare 1

Sociologer, arkeologer m.fl. 1

Övriga jurister 1

Grovarbetare, bygg och anläggning 1

Garvare, skinnberedare 1

Korgmakare och borstbindare 1

Biomedicinska analytiker 1

Lantmästare, trädgårdsingenjörer 1

Receptarier 1

Röntgensjuksköterskor 1

Sjukgymnaster 1

Skogsmästare m.fl. 1

Fiskodlare 1

Akutsjuksköterskor 1

Apotekare 1

Barnsjuksköterskor 1

Farmakologer 1

Tandläkare 1

Glashyttearbetare m.fl. 1

Chefer för mindre enheter inom off. förvaltning 1

ADB-chefer 1

Driftch. handel, hotell, rest., transp., komm. 1

Driftchefer, tillverkn., el, värme-, vattenförs. 1

Försäljnings- och marknadschefer 1

Övriga chefer inom specialområden 1

Maskinoperatörer, blekning, färgning, tvättning 1

Maskinoperatörer, garnberedning 1

Maskinoperatörer, vävning och stickning 1

Montörer, träprodukter m.m. 1

Symaskinoperatörer 1

Övriga maskinoperatörer inom kemisk-teknisk ind. 1

Begravningsentreprenörer m.fl. 1

Flygledare 1

Flygtekniker m.fl. 1

Kopplingstekniker, radioassistenter 1

Summa 27300
 
Källa: AMS 2003 
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Sveriges Akademikers Centralorganisation, SACO, är den sam-

lande organisationen för akademiker. Våra 26 självständiga för-

bund företräder yrkes- och examensgrupper och har samman-

lagt en halv miljon medlemmar. SACOs uppgift är att påverka

samhällspolitiken så att den stimulerar kunskapstillväxt och en

positiv välfärdsutveckling. SACO är en partipolitiskt obunden or-

ganisation och vi engagerar oss i frågor som är centrala för att

vi ska nå vår vision om ett kunskapssamhälle för alla med hög

kunskapsnivå, högt välstånd och stor individuell valfrihet under

ansvar. Läs mer om SACO och vad vi tycker i olika frågor på vår

webbplats www.saco.se!
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