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Därför är det viktigt att erbjuda elever ett bra arbetsplatsförlagt lärande 
(apl). Det gynnar både elever och skolorna inför en anställning vid våra 
verkstäder.

• Eleven får en bred kunskap för att kunna arbeta med olika fordon 
och på olika arbetsplatser, vilket ökar elevens anställningsbarhet.

• Skolorna får ta del av branschens kunnande med modern utrustning 
och yrkeslärarna ges möjlighet till kompetensutveckling.

• Verkstaden får möjlighet att utbilda eleven utifrån branschen krav. 
Man får också möjlighet att kunna erbjuda anställning efter avslutad 
examen.

Akut brist på fordonstekniker
Det är idag en katastrofal brist på fordonstekniker – enligt SFVF:s
beräkning saknas det över 2000 tekniker inom olika områden och 
branschen bedömer att närmare 6000 tekniker kommer att behövas de 
närmaste tre åren.

Att vara tekniker inom motorbranschen innebär att du har många olika 
arbetsplatser och arbeten att välja mellan. Förutom de traditionella 
bilverkstäderna så behövs det personal till verkstäder för husvagnar och 
husbilar, lack och plåt, gummi, glas, däck och rekonditionering.

Alla nya bilar är idag högteknologiska med styrdatorer och avancerad 
mekanik som samverkar, så kraven på vad en fordonstekniker och meka-
niker ska kunna är betydligt mer avancerade jämfört med för bara fem år 
sedan.



Vad innebär apl-utbildningen?

Apl-projektet börjar nu och fortsätter kontinuerligt. Det som ska göras är:

• Att hitta verkstäderna som vill vara en del av utvecklingen och ta 
emot elever.

• Att hitta skolor som är intresserade att utbilda sina elever med 
dagens teknik för morgondagens behov.

• Att utbilda Branschambassadörer, handledare och skol-
representanter för att utveckla och samordna samarbetet mellan 
skola och verkstad. 

• Möjliggöra för Branschambassadörerna att vara bollplank för 
skolledare och yrkeslärare och svara för löpande fortbildning och 
kompetenshöjning av yrkeslärare. 

• Erbjuda kvalitetssäkring av skolverkstäderna – Branschgodkänd 
skolverkstad.

• Medverka och upprätta handlingsplaner för hur arbetet ska bedrivas 
och vilka mål som ska uppnås.

Eleven ska tillbringa 15 veckor under sin treårsutbildning ute på en 
verkstad. Dessa 15 veckor sprids ut på alla terminer och ibland på en 
och samma och ibland på flera olika arbetsplatser.

Eleven arbetar i verkstaden som en i gänget med verkstadens arbetstider 
och regler. Under arbetstiden ska eleven lära sig, förutom teknikutbild-
ning, hur verkstaden arbetar med säkerhet, miljö- och hållbarhet och hur 
man bemöter kunder. 
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Godkänd Bilverkstad
Godkänd Bilverkstad sätter miniminivå för vad som krävs av en före-
tagare som är medlem i SFVF eller MRF. Förutom krav på att lagar 
och regler efterföljs finns även villkor satt för etik och moral. 
Kvalitetsstämpeln ska inte bara hjälpa verkstaden att öka kvaliteten 

och få nöjdare kunder utan även göra det 
enklare att hålla ordning på papper och 
dokumentation.

Branschgodkänd Skolverkstad
Ska kunskapsnivån på de som utbildar sig till fordonstekniker mot-
svara det som branschen behöver krävs också att skolverkstäderna 
håller samma grundnivå som reguljära bilverkstäder. 

För att skapa tydlighet runt detta så erbjuder Verkstadsföretagarna 
och SFVF en kvalitetssäkring, Braschgodkänd Skolverkstad, som 
bygger på Godkänd Bilverkstad och som ställer krav på att skolverk-
staden följer lagar och förordningar.

Vi kvalitetssäkrar skolverkstäderna



Reshad Shakoori, 
Elev, Uppsala yrkesgymnasium Jälla

”Jag har alltid velat jobba med teknik, som barn ville jag bli flygtekniker. Men 
nu utbildar jag mig till personbilstekniker och det är hur roligt som helst. 
När jag började med apl i årskurs två så var jag på en stor bilverkstad men de 
hade inte riktigt tid att ta hand om oss praktikanter. Jag bytte efter en termin 
och hamnade på en lite mindre verkstad och det var helt perfekt. Jag är med 

i gänget, de bryr sig och jag lär mig hela tiden. Till och med 
cheferna engagerar sig i hur det går för mig. 

Jag har till och med fått anställning här. Jag jobbar på loven 
och när jag slutar skolan i vår så väntar en heltid. Det känns 
jättebra!”

Lina Blomkvist, 
Béos Bilservice, Uppsala

”Vi har haft elever hos oss sedan starten 1979. Vi har alltid 
tyckt att det är viktigt att hjälpa eleverna att få rätt förutsätt-
ningar inför framtiden, att se och lära från oss som arbetar 
med bilar varje dag. Dessutom får vi en chans att bilda oss 
en uppfattning om eleverna – vi får en bra rekryteringsbas 
om vi vill anställa fler medarbetare.

Att Verkstadsföretagarna går in och startar ett nationellt 
apl-projekt är jättebra, tycker vi. Då blir det ännu bättre struktur för oss, för 
skolan och för eleven som dessutom får dokumentation på vad hen kan när 
det är dags att gå vidare och söka jobb efter avslutat utbildning.”
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Är du intresserad av att veta mer?
Kontakta Benny Wallin på Verkstadsföretagarna, telefon 08-519 475 14, 

eller via e-post: benny.wallin@verkstadsforetagarna.se.

Max Michael, 
Fordonslärare och apl-samordnare på 
Uppsala Yrkesgymnasium Jälla

”Förutom att undervisa eleverna här på vår skolverkstad är jag ute 
mycket på våra apl-verkstäder för att följa upp undervisningen på 
arbetsplatserna. 

Verkstäderna vill verkligen ta chansen att hitta och utbilda blivande 
medarbetare. I mitt jobb som apl-samordnare ingår då att följa upp 
med checklistor och kvalitetssäkring för att stämma av att eleverna lär 
sig det de behöver.

Jag välkomnar Verkstadsföretagarnass apl-projekt Branschgodkänd 
Skolverkstad. Tydliga riktlinjer avseende både utrustningen på skol-
verkstaden och vad som ska läras ut kommer att höja kunskapen hos 
elever över hela Sverige.”
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