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Förord
Småföretagarnas Riksförbund har länge pläderat för att ett väl fungerande arbetsplatsförlagt 
lärlingssystem skall införas i Sverige. Våra medlemmar beklagar sig över svårigheten med att 
rekrytera yrkeskunnig personal som svetsare, målare, mattläggare eller kockar. Detta anser de 
vara ett av de viktigaste skälen till att de inte kan utveckla sina företag och växa som de skulle 
önska. Dessutom att de som rekryteras direkt från gymnasiet har alltför stora brister i såväl 
sociala färdigheter som yrkeskunskap.

Ett fungerande och modernt lärlingssystem måste i första hand vara anpassat till ungdomarnas 
och småföretagarnas villkor och förhållanden. Det måste också vara flexibelt och anpassningsbart 
så att det ständigt är aktuellt och passar förutsättningarna i samhället. Både gamla och nya yrken 
måste ha plats inom systemet.

Lämpliga förebilder finns inom Europa. I denna rapport har vi valt att närmare studera det 
system som används i Danmark, men även sneglat på Tyskland. Systemet i Österrike har vi 
tidigare rapporterat om.

Underlagen som ligger till grund för rapporten togs fram i huvudsak för att vi själva skulle få 
fram mer fakta för våra argument i debatten om lärlingssystemet, men blev så intressant att 
vi väljer att publicera den. Uppdraget att göra undersökningen gav vi till två studerande vid 
Högskolan i Kristianstad Jacob Österberg och Mattias Östberg. Handledare och samordnare 
från vår sida har varit Erik Sjölander och Lennart Erlandsson från vår näringspolitiska grupp 
inom styrelsen.

Resultatet av de unga männens arbete är så intressant att alla inblandade beslutsfattare i ärendet 
på både riksnivå och lokalt borde ha stor hjälp och glädje av att läsa rapporten. Vi har i vart fall 
blivit ännu mer övertygade att vi är rätt ute när vi fortsätter vårt arbete mot en, i dessa delar, 
förbättring av det Svenska skolsystemet.

April 2013

Leif Svensson

Ordförande Småföretagarnas Riksförbund 
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Sammanfattning av rapporten
Den svenska arbetslösheten är hög och har under lång tid och varit över medel i Europa. 
Svenska företagare har haft svårt att rekrytera kompetent arbetskraft trots att Sverige har hög 
och växande arbetslöshet, inte minst bland ungdomar. Företagen anser att det största hindret för 
att anställa och expandera sitt företag är bristen på kompetent arbetskraft, detta i ett land med en 
arbetsstyrka som anses vara välutbildad. Med andra ord möter inte utbildningarna efterfrågan 
på arbetsmarknaden.

En lösning på detta problem kan vara införandet av ett lärlingssystem. Studerar man de länder 
i Europa som har arbetsplatsförlagda lärlingssystem redan i gymnasiet så kan man se att dessa 
länder även har låg ungdomsarbetslöshet. Dessa länder är exempelvis Danmark, Holland, 
Tyskland och Österrike. Detta kan inte vara 
en slump. Fungerande lärlingssystem minskar 
arbetslösheten.

Om det fungerar så pass bra i Danmark, varför 
skulle då inte ett liknande system passa den 
svenska arbetsmarknaden? Småföretagarnas 
Riksförbund förespråkar införande av liknande 
lärlingssystem i Sverige. På detta sätt kan 
vi matcha behovet som finns på marknaden 
med rätt kompetens. Detta leder till att vi kan 
sysselsätta våra ungdomar och tillåta dem bidra 
och utveckla samhället.

Genom införande av ett väl fungerande 
lärlingssystem skulle en naturlig koppling 
mellan skola och näringsliv kunna skapas. Detta 
skulle troligen resultera i minskad ungdoms-
arbetslöshet och i förlängningen också kunna 
underlätta för ägarbyten av mindre verksam-
heter.
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1. Inledning
I Sverige talas det mycket om dålig matchning mellan arbetsgivarnas behov av rätt utbildad arbetskraft och 
det faktiska utbudet. Hela 40 % av tillfrågade företagare uppger ”brist på utbildad personal” som ett av de 
tre viktigaste hindren för företags expansion1. I Sverige har på senare tid hela utbildningssystemet diskuterats 
och en del reformer har föreslagits och några även införts. Samtidigt ligger den totala arbetslösheten på 
8,4 % och ungdomsarbetslösheten på 24,8 % 2. Med andra ord är ungefär var fjärde person mellan 15-
24 år arbetslös. Detta är oroväckande höga siffror i jämförelse både med andra länder och EU-regionen 
som helhet, men framförallt i jämförelse med den totala arbetslösheten i Sverige. Ungdomsarbetslösheten 
är kraftigt överrepresenterad i förhållande till resten av populationen. Något som starkt indikerar att det 
måste ske förändringar, speciellt inom denna målgrupp. Det är uppenbart att något radikalt måste göras. 
Småföretagarna kan, men vågar inte eller har inte råd att anställa fler medarbetare, eftersom riskerna och 
kostnaderna är för höga. Under de senaste decennierna har småföretagarna bidragit med den största delen av 
tillväxten3, men det skulle kunna bli ännu bättre med en del förändringar i systemen. Åtgärder har vidtagits 
så som sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar upp till 25 år, men det är inte tillräckligt, eller kanske inte 
ens rätt åtgärd.

I Europa kan man se länder med andra system och lösningar för att bekämpa arbetslösheten, men även 
för att matcha arbetskraften mot arbetsgivarnas efterfrågan. Inom Europa kan man se en stor variation 
av arbetslöshet med siffror lika höga och till och med högre än Sveriges, men även länder som har en 
betydligt lägre arbetslöshet, speciellt bland ungdomar. De länder som har lägst ungdomsarbetslöshet har en 
sak gemensamt nämligen ett väl fungerande lärlingssystem där ungdomar kan välja en praktisk utbildning 
istället för en rent akademisk. Detta lärlingssystem innebär att man blandar teoretisk utbildning med praktiskt 
arbete där minst halva tiden tillbringas ute på en arbetsplats. Vanligtvis är hela utbildningen ungefär 3 år och 
efter denna period är man klar att börja arbeta inom sitt valda yrkesområde. Exempel på länder med denna 
form av kombinerade lärlingssystem är Danmark, Holland, Tyskland och Österrike. Dessa länder redovisar i 
dagsläget mycket lägre ungdoms arbetslöshet än vad Sverige gör, mellan 7,9–15,0 % 4. Med andra ord skulle 
ett väl fungerande lärlingssystem i Sverige kunna vara lösningen på den höga ungdoms arbetslös heten.

    
1 Lööv, T (2012)
2 Statistiska Centralbyrån (2013)
3 Riksrevisionen (2012)
4 Eurostat (2013)
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Denna rapport ämnar skapa en diskussion om lärlingssystem som en möjlig lösning på den rådande 
ungdomsarbetslösheten i Sverige, även i syfte att öka anställnings attraktionen hos småföretagare. En 
redogörelse av fördelarna för företagen, ung domarna och samhället i stort presenteras. Det danska 
lärlingssystemet kommer utförligt presenteras. Hur kan det komma sig att Danmarks arbetslöshetssiffror 
för ungdom är mycket lägre trots variationen och storleken av vårt land och vår industri? Sedan följer 
lärlingssystem ur småföretagarens perspektiv. I denna del diskuteras fördelarna för småföretagaren samt ges 
konkreta exempel på kostnader för att anställa en lärling. Detta avsnitt innehåller även en kartläggning av 
intressanta fakta om lärlingssystem såsom, vem ansvarar för försäkringar, vilka bidrag finns att söka, med 
mera. Slutligen följer en diskussion som följs av en sammanfattning med rekommen dationer.
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Då man studerar tabellen över Europas 
ungdomsarbetslöshet kan det faktum 
att länder med lärlingssystem har lägre 
ungdomsarbetslöshet påvisas. De länder 
som är markerade med grönt är länder som 
har lärlingssystem. Dessa arbetslös hets 
siffror kan sedan jämföras med siffrorna 
för Sverige som är markerat med rött. Med 
dessa siffror kan man tydligt se att länder 
med lärlingssystem har lyckats betydligt 
bättre med att mot verka arbetslösheten 
bland ungdomar; lärlingssystem tycks 
vara den gemensamma nämnaren för dessa 
länder. 
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2. Lärlingssystemets Struktur
I följande avsnitt kommer en generell beskrivning av lärlingssystem presenteras med en ut-
gångspunkt från den danska och tyska modellen. Sedan följer en redogörelse av systemet som 
kallas Smörgåsprincipen.

Ett lärlingssystem är en skolbunden utbildning med arbete utanför skolan. Det är uppbyggt på 
ett sätt som gör det lättare att få ut ungdomar i arbetslivet. Lärlingssystem syftar i första hand 
på yrkesutbildningar även kallat lärlingsutbildningar, där en viktig del i utbildning är att man 
får praktisk erfarenhet. En lärlingsutbildning är en utbildning där en lärling erhåller en specifik 
yrkeskompetens. Det kan vara allt från hantverksyrken till professionell licens för ett mer regle-
rat yrke. Den största delen av utbildningen består av praktik där man får stöd av en handledare 
i lärandet av yrket.

2.1 Smörgåsprincipen
Det lärlingssystem som används i bland annat Danmark och Tyskland med mycket lyckade re-
sultat kallas Smörgåsprincipen 5. Det är ett strikt reglerat system som främst är anpassat för att 
förbereda lärlingarna för en långsiktig anställning inom deras valda yrke. Staten ser över hur 
efterfrågan i olika branscher kommer att utvecklas och ser till att lärlingar tränas upp för att 
fylla ett utbud som matchar efterfrågan. 

Smörgåsprincipen har fått sitt namn av det faktum att man illustrerar systemets moment så kan 
det liknas vid en smörgås. Systemet alternerar praktik på en arbetsplats i offentlig eller privat 
sektor med teori och praktisk undervisning på en skola. Det är kombinationen av teori och prak-
tik som ger det danska yrkesutbildnings systemet sin speciella och karaktäristiska styrka och 
profil. Den danska modellen av smörgåsprincipen exemplifieras i figuren nedan. 

    
5 European Commission (2012)
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Den praktiska delen av lärlingsutbildningen är oftast mer omfattande än den teoretiska och 
är organiserat som en vanlig anställning. Lärlingen börjar direkt delta i de dagliga rutinerna i 
företaget, till en början sker detta tillsammans med kompetenta kollegor för att sedan gradvis 
bli mer självständigt arbete. I normala fall avslutar lärlingen hela utbildningen i ett företag, men 
ibland händer det att flera företag i samverkan utgör en utbildning för en lärling7.

    
6 Silkeborg Technical College (2012)
7 ibid

Figur 1. Lärlingsutbildningens upplägg, Sandwichprincipen6.
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Flexicurity i Danmark 
I dessa tider med ständigt ökande ungdomsarbetslöshet så har våra danska grannar fått mycket 
uppmärksamhet för sitt välfungerande lärlingssystem. Detta system är uppbyggt efter, eller 
åtminstone beroende av, en modell kallad Flexicurity (en samman sättning av flexibility 
och security)8. I grun den rubriceras Flexicurity som en välfärds modell med en proaktiv 
arbetsmarknads politik. Det ska vara lätt att anställa samt att säga upp anställda för att på så 
sätt öka flexibiliteten i arbetsmarknaden Då man diskuterar Flexicurity så beskriver man ofta 
modellen som en gyllene triangel där de tre sidorna innefattar: 

(1) Flexibilitet på arbetsmarknaden
Lag om anställningsskydd (LAS), som i första hand skyddar anställda i Sverige, exis terar inte i 
Danmark. Regler som exempel vis ”sist in – först ut” finns därför inte heller.

(2) Social trygghet
Danskarna har en generösare ersättning vid A-kassa och bättre socialt skyddsnät som ger trygg-
het under arbetslöshet.

3) Aktiv arbetsmarknadspolitik 
I Danmark så finns det klara rättigheter och skyldigheter för arbetslösa vilket leder till starkare 
incitament för arbetslösa att söka jobb9.

Den danska modellen av Flexicurity har tidigare varit ett ämne för Småföretagarna. I en rapport 
från april 2010 skrevs att dansk Flexicurity präglas av:

Stor flexibilitet och lite reglering av arbets givarens möjlighet att avskeda personal kombinerat 
med en stor trygghet i ersätt ningarna vid arbetslöshet gör att båda parter känner sig trygga 
med systemet.

Företagen vågar anställa folk eftersom de kan avskeda snabbt och enkelt om man gör ett 
felval. Det blir därmed också en större ”rotation” på arbetsmarknaden vilket innebär att det 
blir fler jobb i omlopp hela tiden.

    
8 The Economist (2006)
9 Denmark (2013)



- 12 -

3. Så fungerar det danska lärlingssystemet
I följande avsnitt så kommer det danska lärlingssystemet presenteras. Det som bland annat 
kommer att behandlas är bakgrund, struktur, styrning och krav på lärlingen och företagen. 
Denna redogörelse är främst för att få en överblick över det danska lärlingssystemet för att 
senare kunna ta lärdom av detta vid utformningen av ett svenskt lärlingssystem.

Målet med det danska lärlingssystemet är att motivera unga till att genomföra en utbildning som 
kvalificerar dem för arbete och samtidigt tillgodoser behovet som finns på arbetsmarknaden. 
Detta medför att när man slutfört sin lärlingsutbildning är man omedelbart kvalificerad att börja 
arbeta inom sitt yrke10. Ungefär 38 % av en årskull genomgår en lärlingsutbildning i Danmark 
och av dessa är det en tredjedel som aldrig fortsätter med högre utbildning. Av de resterande 
lärlingarna är det många som väljer att vidareutbilda sig vid ett senare tillfälle. Cirka 56 500 
ungdomar börjar på lärlingsprogram varje år och totalt är det alltid omkring 130 000 lärlingar i 
Danmark. Det danska lärlingssystemet är inte enbart till för ungdomar som kommer direkt från 
grundläggande skolutbildning utan även för vuxna med tidigare arbetslivserfarenhet som vill 
byta karriär, något som är enkelt att göra eftersom lärlingsutbildningen är gratis för lärlingen i 
Danmark11.

3.1 Systemets bakgrund
Det danska lärlingssystemet har varit i bruk och fungerat väl i många år. För att kunna erbjuda 
bra utbildningar som hela tiden möter efterfrågan på arbetsmarknaden genomgår det danska 
lärlingssystemet kontinuerligt nya förändringar. Bara sedan början på 90 talet har systemet 
genomgått fem olika reformer för att hålla en fortsatt stabil utveckling av lärlingsprogrammen. 
Syftet med de ständiga reformerna är att göra utbildningen aktuell, förenklad, mer transparent, 
mer sammanhängande, flexibel samt attraktiv för lärlingar och näringsliv12.

    
10 The Ministry of Children and Education (2013a)
11 ibid
12 Cedefop (2012)
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3.2 Lärlingsutbildningens struktur
Lärlingsutbildningarna består av en grundutbildning och en huvudutbildning. Grundutbildning-
en är något som alla lärlingar ska genomgå och är en mer övergripande teoretisk utbildning. 
Längden på grundutbildningen varierar beroende på den studerandes tidigare meriter men är i 
regel mellan 20-25 veckor (Figur 1). Efter grundutbildningen påbörjar man huvudutbildningen 
som är den yrkesspecifika utbildningen för lärlingarna, denna är upplagd enligt Smörgåsprinci-
pen. Huvudutbildningen tar normalt 3 till 3.5 år men kan vara både kortare och längre beroende 
på yrkesområde (från 1.5 till 5 år). Innan man som elev får genomgå huvudutbildningen måste 
man ingå i ett avtal med en arbetsgivare. Denna arbetsgivare måste även vara godkänd av ar-
betsmarknadens organisationer (se styrning av lärlingssystem)13.

De flesta eleverna påbörjar sin lärlingsutbild-
ning med grundutbildningen, men det går även 
att börja direkt på ett företag med huvudutbild-
ningen och genomföra grundutbildningen vid 
ett senare tillfälle. Detta visar på stor flexibilitet 
som underlättar för fler valmöjligheter, vilket är 
något som danskarna strävar efter att uppnå i 
sitt lärlingssystem. Som lärling kan man nu väl-
ja mellan 111 lärlingsutbildningar som är förde-
lade i 12 olika yrkesinriktade kluster. Dessa 12 
kluster är presenterade i figuren nedan14. 

    
13 Silkeborg Technical College (2012)
14 Öresunddirekt (2013) 
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Figur 2. Branschindelning i det danska lärlingssystemet

3.3 Utbildningsfaser
De lärlingar som på förhand bestämt vilken utbildning de vill gå kan genomgå en specificerad 
grundutbildning. Lärlingar som vill utforska sina färdigheter och intressen, kan gå en bredare 
grundutbildning, där de kan prova sig fram till vad som passar deras intressen. Vissa lärlingar 
behöver även friska upp sina kunskaper från grundskolan, medan andra vill läsa högre nivåer 
i de allmänna ämnena för att kunna fortsätta till högre utbildning i framtiden. Det är dessa 
skillnader som bestämmer längden på lärlingens grundutbildning. På samma sätt som man kan 
förlänga sin utbildning kan man även tillgodoräkna sig en eventuell tidigare utbildning vilket 
resulterar i en kortare grundutbildning.

Danmark har även infört vad de kallar det ”nya lärlingssystemet”. Detta system är till för de 
lärlingar som helt och hållet föredrar praktisk utbildning framför teoretisk. I det systemet sluter 
lärlingen ett praktikavtal med arbetsgivaren som garanterar att lärlingen kan förvärva samma 
kunskap under det första året som en vanlig lärling har kunnat erhålla i sin grundutbildning. 
Omkring 40 % av lärlingarna i de tekniska lärlingsprogrammen har valt denna väg medan an-
delen är mycket liten i andra lärlingsprogram. Det ”nya lärlingssystemet” är ett exempel på 
åtgärder som underlättar för flexibilitet i lärlingssystemet15.
    
15 The Ministry of Children and Education (2013a)
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Efter avslutad grundutbildningen antas lärlingen till huvudutbildningen. Detta innebär att lär-
lingen måste ingå ett utbildningsavtal med ett företag. Det är den praktiska delen som är den 
viktigaste i huvudutbildningen. Ungefär 50-70 % av hela lärlingstiden sker på ett företag och 
resterande sker som skolbaserad utbildning16. Tiden i företaget och skolan alterneras enligt 
Smörgåsprincipen där de skolbaserade blocken i regel är 10 veckor (figur 1)17.

Skolan bär ansvaret för att organisera undervisningen utifrån ett helhetsperspektiv samt intro-
ducera lärlingen för det arbete som skall genomföras på företaget. Praktisk utbildning sker både 
i skolan och på företaget även om den teoretiska undervisningen i första hand sker på skolan. 
Undervisningen i de allmänna ämnena, exempelvis grundläggande matematik och engelska, ska 
vara relevant för lärlingens valda område. Med andra ord kommer matematiken för en snickare 
och en elektriker vara olika precis som yrkena är olika. Majoriteten av lärlingarna i Danmark 
föredrar praktisk undervisning framför teoretisk och på grund av detta sker den teoretiska ut-
bildningen nära kopplad till den praktiska för att kunna engagera lärlingen till att få en bredare 
kunskap18. 

3.4 Lärarnas kvalifikationer
Lärarna i lärlingsutbildningarna har i regel genomgått en lärlingsutbildning inom sina under-
visningsområden och har oftast även vidareutbildat sig och fått en högre behörighet19. Kravet 
för att få undervisa inom lärlingsutbildningarna är minst 5 års yrkeserfarenhet men det krävs 
enbart 2 års yrkeserfarenhet för de lärare som undervisar de allmänna teoretiska ämnena. Däre-
mot har lärarna för de allmänna ämnena en kandidat- eller magisterexamen. Utöver detta ställs 
det även krav på pedagogisk utbildning hos lärarna. Om man inte redan har denna behörighet 
måste en särskild utbildning i pedagogik för yrkeslärare genomgås inom de 2 första åren efter 
man påbörjat sin anställning. Varje lärare har som skyldighet att hålla sina kunskaper aktuella 
inom sina områden och skolan är även skyldig att ta fram en plan för kompetensutveckling av 
lärarna på skolan20. 

    
16 Euro Apprenticeship (2013a)
17 Albaek, K (2012)
18 The Ministry of Children and Education (2013a)
19 ibid
20 Cedefop (2012)
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3.5 Styrning av lärlingsutbildningen
I Danmark styrs lärlingsutbildningen av skolans mål och resultat och det är Folketinget (Dan-
marks parlament) som beslutar om den allmänna ramen för lärlingsutbildningarna i landet. 
Detta gäller ledning, struktur och mål men även skolornas uppgifter och utveckling21.

Arbetsmarknadens organisationer består av arbetsgivare och arbetstagare som utgör cirka 50 
yrkesspecifika utskott. Dessa organisationer är med och utvecklar lärlingsutbildningen vad det 
gäller längd och struktur, mål och bedömning samt fördelningen mellan praktik och skolbaserad 
undervisning. Organisationerna är skyldiga att följa utvecklingen på arbetsmarknaden och uti-
från denna ta initiativ till nya lärlingsutbildningar, samt även justera eller stänga befintliga ut-
bildningar om det inte längre finns någon efterfrågan av dessa yrken på arbetsmarknaden. Alla 
lärlingsutbildningar utformas i nära samarbete med arbetsmarknadens organisationer. Detta re-
sulterar i att programmen effektivt kan möta marknadens krav, till exempel kan önskemål om 
nya typer av kvalifikationer omedelbart behandlas och snabbt införas i lärlingsutbildningarna. 
Detta flexibla system garanterar eleverna bra, nyttig och aktuell utbildning. Dessutom har ar-
betsmarknadens organisationer en avgörande inverkan på driften av enskilda skolor22. 

Det finns även andra intressenter som medverkar i den övergripande förvaltningen av lärlings-
utbildningarna. Danmarks utbildningsminister utser ett råd för lärlingsutbildningarna i landet 
som består av ett antal ledamöter, vilka är utsedda av arbetsmarknadens organisationer. Dess-
utom finns det representanter för företagsledningar, lärare och elever Det finns även möjlighet 
att utse särskilda experter. Rådets uppgift är att på en övergripande nivå ge råd i undervisnings-
frågor rörande lärlingsutbildningen, exempelvis struktur, godkännande av skolor och ramverket 
samt innehållet för bedömningsmaterialet av dessa skolor.

På skolorna utses kommittéer för varje program. Dessa är sedan på lokal nivå skyldiga att infor-
mera skolorna om planeringen av programmen samt arbeta för att utveckla samarbetet med det 
lokala näringslivet och sträva efter att skapa fler lärlingsplatser23.

Undervisningsministeriet kan utse en utvecklingskommitté så att potentiella arbetsområden 
snabbt kan undersökas och om det är lämpligt att inkludera dessa yrken i något av utbildnings-
programmen. Den skolbaserade delen av lärlingsutbildningen är finansierad av danska staten. 
    
21 ibid
22 The Ministry of Children and Education (2013a)
23 The Ministry of Children and Education (2013a)
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Lärlingen får lön från företaget under hela sin 
lärlingsperiod, däremot får företaget ersättning 
från danska staten för de perioder som lärlingen 
befinner sig på skolan för teoretisk undervis-
ning. Denna ersättning kommer från Arbets-
givargruppens Ersättningsfond. Alla företag 
i Danmark, både offentliga och privata måste 
varje år bidra med ett fast årligt belopp per hel-
tidsanställd som går till denna fond. Detta moti-
verar fler företag att ta emot lärlingar eftersom 
de i alla fall betalar till systemet. Studenterna 
förväntas sedan göra skäl för sina löner genom 
produktivt arbete under sin praktik24.

3.6 Tillsyn
Tillsyn av lärlingsutbildningen i form av ut-
bildningar och skolor är Undervisningsministe-
riets uppgift. Arbetsmarknadens organisationer 
godkänner företagen att genomföra utbildning 
under en praktikperiod och ansvarar för att 
övervaka utbildningen på arbetsplatsen. Efter 
samråd med det nationella rådet för lärlingsutbildningen måste ministeriet avgöra om lärlings-
utbildningen är godkänd baserat på en rad olika kriterier. Det finns krav på att skolorna ska ha 
kvalitetskontroll och ledningssystem för en kontinuerlig kvalitetsbedömning och utveckling. 
Skolorna ska sedan genomföra en självutvärdering baserat på det betyg som de erhållit. Denna 
bedömning måste offentliggöras på skolans hemsida med en uppföljande plan för förbättring. 
Många skolor är delar av nätverk som jämför sina resultat och ger ömsesidig inspiration25.

    
24 ibid
25 Cedefop (2012)
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Lärlingssystem i Tyskland
Tyskland har en lång tradition av lyckade lärlingssystem. Kulturen av att ha lärlingsutbildningar är något 
som är djupt inbäddad och allmänt respekterat i det tyska samhället. Lärlingssystemet erbjuder ett stort urval 
av yrken som är flexibelt anpassade till förändring på arbetsmarknaden. Likt Danmark så använder de sig 
av ett system uppbyggt efter Smörgåsprincipen. Det är skapat för att integrera praktiskt arbete med teoretisk 
utbildning för att minska barriärerna mellan skola och näringsliv26. 

En stor styrka i det tyska systemet är att det finns en kultur av stolthet gällande att ta emot lärlingar. Arbetsgivare 
och andra parter på arbetsmarknaden engagerar sig i att finna lämpade lärlingar för sina arbetsplatser. 
Systemet kännetecknas även av en disciplinerad och välstrukturerat procedur gällande kontroller av att 
lärlingen ska ha rättvisa villkor och att denne inte används på fel sätt.

Den tyska staten arbetar ständigt med att förbättra och 
se till att yrkesutbildningarna håller önskad kvalité. 
Staten ser till att det finns resurser som kommer från 
offentlig och privat finansiering. Detta har medfört att 
lärlingsutbildningarna inte har påverkats under kraftiga 
konjunktursvängningar. Vidare så har Tyskland 
ett välutvecklat forskningssystem i anslutning till 
lärlingsutbildningarna som bidrar med kontinuerlig 
innovation och förbättring av lärlingssystemet27.

    
26 Euro Apprenticeship (2013b)
27 OECD (2010)
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4. Småföretagarens perspektiv
Följande kapitel behandlar lärlingssystem ur småföretagarens perspektiv. Först följer en sam-
manfattning av fördelar med införandet av lärlingssystem. Sedan följer en kartläggning med 
svar på viktiga frågor för en svensk småföretagare om hur det danska lärlingssystemet funge-
rar. Detta följs sedan av exempel på kostnader att anställa en lärling respektive en fast anställd.

4.1 Sammanfattning av fördelarna med lärlingssystem
Fördelar för småföretagen
 •  Småföretagaren tjänar på specialisering
 •  Att anställa ny personal underlättas, att investera i en lärling är inte lika dyrt som 
    att anställa ny personal
 •  Lärlingens prövotid underlättar för arbetsgivaren att hitta rätt person till rätt jobb
 •  Ökade möjligheter till stabil tillväxt
 •  Ung personal kan komma med nya friska idéer
 •  Avtalet mellan lärling och arbetsgivare skyddar arbetsgivaren från att en lärling 
    lätt avbryter sin praktikperiod innan den är slutförd
 •  Startar man en tradition av att ta emot lärlingar kan man använda sig av tidigare
    lärlingar som kan agera handledare
 •  Underlättar generationsskiften i småföretag

Fördelar för ungdomarna
 •  Ungdomar får ta ansvar tidigare och känna sig behövda
 •  Ungdomar håller sig sysselsatta
 •  Ungdomar som är ”skoltrötta” har möjlighet att börja jobba
 •  Minskad skuldsättning
 •  Man får en bra bas då man kan arbeta och tjäna pengar medan man 
    fortfarande bor hemma
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Fördelar för samhället
 •  Minskad ungdomsarbetslöshet
 •  Ökad specialiserad arbetsstyrka •  Mer konkurrenskraft internationellt
 •  Ökad sysselsättning vilket leder till ökad konsumtion och ökad handel. 
    Detta resulterar i ett ökat BNP
 •  Minskad andel skuldsatta invånare
 •  Bättre utbildning för de som vill utbilda sig då det finns mer pengar per elev
 •  Ökad andel av medelstora företag då småföretagen får enklare möjlighet att anställa 
    ny personal
 •  Mindre avhopp från gymnasiet
 •  Möjlighet att överta befintliga/gamla/mogna företag

Småföretag skapar jobb
Från många håll talas det om att småföretag är nyckeln till att skapa nya arbeten28. Införandet av 
ett väl fungerande lärlingssystem är ett förslag som skulle tillföra en möjlighet för småföretag 
att kunna sysselsätta mer folk till en mycket lägre kostnad. En lärling kostar knappt hälften av 
vad en vanlig anställd gör. Dessutom hjälper man företagen att minska vad de själva redovisar 
som det största hindret för expansion på den svenska marknaden, nämligen ”bristen på utbildad 
personal”29. Har man som småföretagare tillgång till lärlingar för en mycket lägre kostnad än 
en vanlig anställd, så ges man ett större utrymme att träna upp och specialisera denna lärling. 
Detta medför att småföretagaren får en inblick i lärlingens kompetens och därmed en garanti om 
kunskaper vid en eventuell anställning när lärlingen är färdigutbildad.

Införandet av ett sådant lärlingssystem är något som under en tid har både uppmärksammats och 
efterfrågats av småföretagare i Sverige. Det finns redan företag som tagit saken i egna händer 
och börjat samarbeta med danska skolor för att kunna få tag på kompetent personal30. Uppläg-
get med lärlingar istället för enbart teoretisk utbildning är uppenbart något som fungerar i andra 
länder och något som efterfrågas av de svenska arbetsgivarna. 

    
28 Ekonomifakta (2010)
29 Lööv, T (2012)
30 Håkansson, S (2012)
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4.2 Lärlingssystemet i praktiken
Nedan följer en kartläggning där viktiga frågor och svar för en småföretagare om det danska 
lärlingssystemet presenteras för att få en överblick av systemet.

Varför ska man som företagare anställa en lärling?
Det danska Undervisningsministeriet har tagit fram några punkter om varför man som arbets-
givare ska anställa en lärling:

 •  Allt tyder på att det i framtiden kommer bli brist på utbildad arbetskraft
 •  Företagare måste inte bara se över sina produkter och tjänster utan måste även se till 
    att man har kvalificerade medarbetare.
 •  Om man hittar rätt elev till rätt jobb bidrar det till uppdaterad kunskap, mer motiverade 
    arbetare och nya relationer

Business Europe är en arbetsgivarorganisation som företräder 41 arbetsgivarorganisationer från 
35 europeiska länder. De har listat följande fördelar för företagen vid ett införande av lärlings-
system31:

 •  Företag får sin personal utbildad enligt yrkesspecifika praktiska krav
 •  Företagen och dess anställda vänjer sig vid att utbilda och integrera nyanställda och de 
    lär sig vikten av att lära ut
 •  Att anställa lärlingar är en fantastisk möjlighet till rekrytering. Före detta lärlingar 
    utgör en unik kompetens för företag eller till och med för en hel sektor
 •  Lärlingar bidrar till produktionen
 •  Lärlingar bidrar till företaget med ny energi och entusiasm32

När får man börja som lärling?
Man får påbörja sin lärlingsutbildning när man har slutfört sin grundskoleutbildning, detta inne-
bär att man har gått ut nionde klass. Det betyder att man normalt är 16 eller 17 år, men man kan 
även påbörja en lärlingsutbildning som 15-årig så länge eleven har avslutat nionde klass. Det 
finns även möjlighet att gå som vuxenlärling om man beslutar sig för att ta sig an en lärlings-
utbildning när man är äldre33.
    
31 ILO, (2012)
32 Business Europe (2012)
33 The Ministry of Children and Education (2013a)
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Hur fungerar rekryteringen till lärlingsplatser?
Det är varje enskild elevs eget ansvar att hitta en lärlingsplats. Skolan finns där om man behöver 
hjälp, men det är upp till varje elev att hitta en lämplig arbetsgivare. Man kan hitta lärlingsplat-
ser via exempelvis ”www.praktikpladsen.dk”. För närvarande är över 60 000 företag godkända 
att erbjuda lärlingsutbildning i minst en lärlingsutbildning. Många av dessa företag erbjuder 
lärlingsutbildning inom flera områden som representerar över 140 000 godkända lärlingsplat-
ser. Har man fått tillstånd så behöver företagen bara förnya tillståndet om de har varit inaktiva 
i fem år34.

Vad är lönen för en lärling?
Lönen för en lärling är en fast summa som beräknas per vecka. Denna lön stiger för varje slut-
fört år av lärlingsutbildningen. Lönen betalas ut av arbetsgivaren som i sin tur kan söka bidrag 
från staten (se 4.3). 

Hur fördelas kostnaderna mellan arbetsgivare och samhälle?
Arbetsgivaren står för all utbetalning till eleven under hela lärlingsutbildningen. Vissa av dessa 
kostnader täcks av staten i form av bidrag till arbetsgivaren. Dessa bidrag täcker lönen för när 
lärlingen går i skolan och under prövotid. Arbetsgivare kan även söka bonusbidrag under lär-
lingsperioden35.

Vad är avgifterna för en lärling? (sjukpenning, sociala avgifter osv)
Det finns ingen specifik avgift för att anställa en lärling. Dock så ska lärlingen erhålla samma 
försäkringar och rättigheter som andra anställda. Alla arbetsgivare får årligen betala en fast 
summa på DKK 2 973 per anställd. Detta är oavsett om man tar emot lärlingar eller inte. Dessa 
pengar samlas sedan i en fond som ska finansiera lärlingssystemet. Det är från denna statliga 
fond som bidragen betalas ut till de som mottagit lärlingar36.

    
34 Cedefop (2012)
35 ATP (2013a)
36 ATP (2013b)
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Vid eventuella skador på arbetsplatser, vem bär ansvar och står för 
eventuella ersättningar?
Arbetsgivaren bär ansvar för att teckna försäkring åt lärlingen. Denna tecknas på samma sätt 
som för en nyanställd med enda skillnaden att man registrerar en speciell kod som identifierar 
att det är en lärling. Som en del av de senaste kollektivavtalen från den första mars 2011 in-
gick parterna i ett avtal om försäkring av lärlingar som ännu inte omfattas av en pensionsplan. 
Avtalet innebär att samtliga lärlingar som är yngre än 20 år måste ha försäkring från Pension 
Danmark. Den årliga premien är DKK 396 per elev. Om lärlingen blir skadad och behöver ut-
nyttja försäkringen, behandlar Pension Danmark fallet på samma sätt som liknande fall i systemet 
behandlas37.

Hur hanteras handledarutbildningar?
Då en arbetsgivare ansöker om att ta emot lärlingar och uppfyller alla krav så blir de godkända 
att ta emot lärlingar. För att vara handledare krävs ingen speciell utbildning. Kravet är att du 
själv ska ha varit lärling tidigare och att du har jobbat inom området så pass länge att du har en 
god yrkeskompetens38. Är man lärare för lärlingarna på skolan så är kraven betydligt högre, läs 
mer om detta under Lärarnas Kvalifikationer.

Går det att bryta/förändra under lärlingsperioden? Hur lång tid är det 
egentligen som gäller?
Den danska Flexicurity modellen möjliggör att man kan avskeda och anställa personal betydligt 
enklare än i Sverige. Denna modell sträcker sig självklart även till lärlingssystem. Om företag 
ska vara villiga att ta emot lärlingar så måste systemet vara så flexibelt och smidigt som möjligt. 
Ett lärlingsavtal behöver inte vara i exempelvis tre eller fyra år. Det finns gott om flexibilitet i 
olika typer av avtal som sträcker sig över en längre eller kortare tid än ett standard lärlingsavtal39.

Företagare kan även ta emot lärlingar som har ett kvarvarande utbildningsavtal. En sådan lär-
ling har redan tagit en del av sin utbildning i ett annat företag och saknar bara en kort del av 
utbildningen. Lärlingen kan därför vara nära att vara fullt kvalificerad. Det enda kravet på att 
ha ett kortare lärlingsavtal är att den innefattar minst en skolperiod och en praktikperiod i hu-
vudutbildningen40.    
37 Pension Danmark (2013)
38 The Ministry of Children and Education (2013a)
39 The Ministry of Children and Education (2013b)
40 The Ministry of Children and Education (2013b)
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Hur ser ansvaret ut mellan företag och skola? 
Praktikplatser bygger på ett avtal mellan företag och lärling. Skolan och företagen arbetar till-
sammans för att se till att utbildningen sker i enlighet med lagen vid sammanställningen av lär-
lingens individuella utbildningsplan. Denna plan sammanställs för att säkerställa att företagens 
och lärlingens önskan är i linje med varandra41.

Vilka ”organisationer” arbetar med att förbättra lärlingssystemet?
Arbetsmarknadens organisationer avgör längd, struktur, mål och bedömning samt fördelning 
mellan praktik och skolbaserad undervisning. Arbetsmarknadens organisationer är skyldiga att 
se över arbetsmarknadens efterfrågan för att se till att lärlingsutbildningarna matchar detta42. 
Det innebär att man kan utöka vissa utbildningar medan man stänger ner andra (Läs mer om 
vem som styr lärlingssystemet under Styrning av Lärningssystem).

Finansiering av lärlingar
En central egenskap i det danska lärlingssystemet är att det finansieras av ett offentligt organ. 
Den danska staten värdesätter förbättring av kvaliteten och effektiviteten i lärlingssystemet. För 
att driva denna verksamhet framåt har staten utvecklat ett offentligt finansierat system som ser 
till att lärlingssystemet fortlöper på ett smidigt sätt. Detta innebär att alla arbetsgivare i Dan-
mark oavsett om man har lärlingsplatser eller inte måste årligen betala DKK 2 973 per anställd. 
Dessa pengar samlas in i en fond som heter Arbetsgivargruppens Ersättningsfond och fungerar 
som stöd för arbetsgivare som tar emot lärlingar. Det är från Arbetsgivargruppens Ersättnings-
fond man som arbetsgivare söker bidrag. I en förenklad version kan man säga att alla företagare 
i Danmark betalar en ”lärlingsskatt” på DKK 2 973 per anställd och år43.

    
41 The Ministry of Children and Education (2013a)
42 Cedefop (2012)
43 ATP (2013b)
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4.3 Arbetsgivarkostnader för att anställa en lärling 
Detta avsnitt behandlar exempel på arbetsgivarens kostnader att anställa en lärling respektive 
en fast anställd över två år. Dessa exempel är tagna från den danska och svenska marknaden där 
det finns klara regler för bidrag till lärlingar. Nedan förklaras några av bidragen som arbetsgi-
varen kan ansöka om i Danmark.

Premie under prövotid 
Lärlingen har en prövotid på tre månader, under denna tid får arbetsgivaren bidrag från sta-
ten. Dessa bidrag ska täcka kostnader för handledning och uteblivet arbete. Om lärlingen går 
i skolan under prövotiden räknas inte detta med i beräkningen av bidragen. Om lärlingsavtalet 
upphör innan lärlingen avslutat prövotiden så utbetalas ingen premie44.

Bonus utbetalningar
Att handleda en lärling kan vara både en tidskrävande och ansträngande uppgift. För att ge 
arbetsgivaren incitament att fortsätta vägleda lärlingen så kan arbetsgivaren ansöka om bonus-
bidrag under lärlingsperioden. Bonus utbetalas när elevens prövotid är klar och lärlingsavtalet 
är påbörjat. Betalning sker i form av fyra utbetalningar45:

 1. Första utbetalning 90 dagar efter prövotiden
 2. Andra utbetalning 180 dagar efter prövotiden
 3. Tredje utbetalningen 270 dagar efter prövotiden
 4. Fjärde utbetalningen 630 dagar efter prövotiden

Utebliven lön vid skola 
Under den tid då lärlingen går i skolan betalar arbetsgivaren fortfarande ut lön. Denna lön täcks 
dock av bidrag från staten. För att underlätta utbetalningsprocessen är det enklast att arbetsgi-
varen står för alla utbetalningar till lärlingen.

Exempel 
I exemplet nedan har lärlingen en snittlön på SEK 12 650 (DKK 11 000) som betalas ut under 
24 månader till en total kostnad av SEK 303 600. Under prövotiden får arbetsgivaren SEK 9 660 

    
44 ATP (2013a)
45 ibid
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(3 220 x 3 månader) i bidrag. Arbetsgivaren ansöker även om bonusbidrag för fyra månader till 
en total summa av SEK 28 290 (7 073 x 4 månader). Lärlingen har varje år 10 veckors skolun-
dervisning som bekostas av staten  men betalas ut som lön av arbetsgivaren. Arbetsgivaren får 
bidrag för utebliven lön vid skola på totalt SEK 53 245 (SEK 25 300 + 27 945). Arbetsgivaren 
har under två års tid en kostnad på SEK 303 600 för att ha en lärling, SEK 91 195 av denna 
summa täcks av statliga bidrag. Den totala kostnaden för arbetsgivaren blir då:

SEK 212 405, en snittkostnad på SEK 8 850 per månad.

Tabell 3. Kostnad för att anställa en lärling i Danmark i två år. 

 

I Sverige kan man till exempel gå som lärling i byggbranschen under sina första två år efter 
gymnasiet. Under denna tid får man en begränsad lön. I exemplet som följer så har antagandet 
gjorts att snittlönen är SEK 17 408 i månaden över en tvåårig lärlingsperiod46. Dessutom till-
kommer arbetsgivaravgifter på 15.49 %47. Resultatet av uträkningarna kan ses i nedanstående 
tabell. En lärling kostar arbetsgivaren i snitt SEK 20 104 per månad vilket resulterar i en kost-
nad på totalt SEK 482 496 över en period på två år. Till detta kommer avtalsenliga kostnader för 
försäkringar och andra ersättningar.

    
46 Lönestatistik (2013a)
47 Ekonomifakta (2012)
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Tabell 4. Kostnad för att anställa en lärling efter gymnasiet i Sverige i två år.

I nästkommande exempel visas arbetsgivarens kostnad för att ha en fast anställd under två år. 
Antaganden som gjorts i detta exempel är att den anställde är under 26 år och därför betalar 
arbetsgivaren en arbetsgivaravgift på endast 15.49 %48. Den anställde har en snittlön på SEK 
22 000 i månaden med betald semester49. Kostnaden för arbetsgivaren blir i snitt SEK 25 408 i 
månaden vilket innebär en total kostnad på SEK 609 787 över två år. Till detta kommer avtal-
senliga kostnader för försäkringar och andra ersättningar.

Tabell 5. Kostnad för fast anställd ungdom i Sverige i två år.

 

Det kan inte undgå någon att arbetsgivarens kostnader för att anställa en lärling är betydligt 
lägre än vid fast anställning. Kostnaderna över två år kan sammanfattas på följande vis:

 •  En dansk lärling under två års tid år kostar SEK 212 405
 •  En svensk lärling under två års tid kostar SEK 482 496
 •  En svensk fast anställd under två års tid kostar SEK 609 787

Flera faktorer måste tas i beaktande gällande oredovisade kostnader för lärlingar till exempel 
kostnad för handledare och uteblivet arbete både för såväl handledaren som lärlingen, något 
som i Danmark kompenseras genom bidrag under prövotiden samt bonusar.
    
48 ibid
49 Lönestatistik (2013b)
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5. Diskussion – Koppling
Om man ska införa ett lärlingssystem i Sverige som är baserat på den danska modellen är det 
viktigt att man ser till förutsättningarna för båda länderna.

Det svenska utbildningssystemet är uppbyggt på ett sätt som förutsätter att man går som lägst 
en gymnasieutbildning för att kunna få ett jobb efter skolan. Skolplikten sträcker sig inte längre 
än nionde klass i Sverige, precis som i Danmark, däremot är systemen olika uppbyggda efter 
grundskolan. I Danmark kan du direkt välja att gå en lärlingsutbildning med betalt praktiskt ar-
bete efter nionde klass. I Sverige finns inte denna möjlighet på samma sätt, även om det gjorts 
försök. För att kunna bli lärling i Sverige förutsätter det att du som elev går en treårig teoretisk 
utbildning där du sedan kan söka dig ut på arbetsmarknaden för att erhålla den specifika prak-
tiska utbildningen som krävs. Detta medför att det svenska systemet mer eller mindre förutsät-
ter att man skall läsa gymnasial nivå för att kunna få ett jobb på den svenska arbetsmarknaden. 
Dessutom finns det en kultur i Sverige där man förespråkar den akademiska vägen, man skall 
vidareutbilda sig på högskola för att sedan kunna få ett bra jobb där man är framgångsrik. 
Denna väg må vara rätt för delar av ungdomarna men absolut inte alla. Många av de som är mer 
”praktiskt” lagda har inte möjligheten att få använda sina kunskaper och färdigheter utan måste 
mot deras vilja studera vidare. Det är långt ifrån alla som gått ”praktiska” gymnasielinjer i Sve-
rige som lyckats få lärlings- eller praktikplats för att få möjlighet att utöva yrket.

En annan förutsättning som är annorlunda i Danmark är att det är upp till den anställde att teck-
na avtal som ger denne försäkring om vilken minimilön som gäller för den aktuella arbetsplat-
sen. På många arbetsplatser finns det inte något kollektivavtal vilket innebär att den anställde 
måste kontakta facket vid förhandling om anställningskontrakt innan anställningen50. I linje 
med detta är fackföreningarna mycket svagare i Danmark än vad de är i Sverige. En annan klar 
skillnad mellan Sverige och Danmark är storleken på företag i respektive land. I Sverige talas 
det ofta om midjan för anställda i företagsvärlden, vilket innebär att det finns många småföretag 
med sammantaget många anställda. Sedan är det väldigt glest på medelstora företag tills man 
kommer till de större företagen. Detta medför att fördelningen eller spridningen av företag är 
    
50 Handel Hovedstaden (2013)



- 29 -

ojämnt fördelat i Sverige vilket visar att det är svårt för små företag att växa. I Danmark ser 
fördelningen betydligt jämnare ut med en större spridning av företag som representerar små, 
medelstora och stora företag. Man kan säga att Danmark har en mer likformig företagsvärld där 
man har mer jämt fördelat antal anställda per företag.

En faktor som bör tala för införandet av lärlingssystemet i Sverige är vår starka industri. I Sve-
rige finns betydligt fler råvaror som skapar många jobb som är mer praktiskt lagda. Detta borde 
ge Sverige minst lika goda förutsättningar att skapa lärlingsplatser som våra danska grannar.

5.1 Diskussion kring fördelarna med att införa ett lärlingssystem
Efter att ha studerat hur framgångsrikt lärlingssystem har varit för Danmark och Tyskland så ser 
vi inte varför en liknande lösning inte skulle fungera på den svenska arbetsmarknaden. Införan-
det av ett lärlingssystem skulle gynna småföretagaren på flera plan och vi har redan sett initiativ 
som antyder att många svenskar är positiva till införandet av lärlingssystem. 

5.2 Småföretagaren/Företaget
Inför man ett lärlingssystem så får företagen möjlighet att träna upp och därmed specialisera 
sina lärlingar. Företagen får därmed möjlighet att utbilda personal som passar för sina speci-
fika arbetsuppgifter och kan därmed tillgodose den kompetens som behövs i företaget för att 
kunna expandera. Detta anger företagen i Sverige varit det största hindret för att expandera på 
den svenska marknaden. Specialisering leder till en ökad kompetens hos företagen vilket också 
bidrar till starkare och mer konkurrenskraftiga företag. Införandet av ett lärlingssystem bidrar 
även till att anställningsprocessen blir kortare och kostnaderna som förknippas med detta blir 
mindre. En annan fördel är att man under en 3 års period har tillgång till ytterligare arbetskraft 
till en kraftigt reducerad kostnad då lönen för en lärling är mycket lägre än vad den är för en 
nyanställd. Anställda som tidigare varit lärlingar har sedan lättare att bli handledare för nästa 
generations lärlingar då de kan använda sina egna erfarenheter för att undervisa lärlingen. Man 
kan på detta vis kontinuerligt expandera sin verksamhet. Då en lärling är färdigutbildad har 
man utökat sin kapacitet och kan då ta sig an en ny lärling och fortsätta växa. Detta bidrar till 
att lärlingen ännu snabbare kan anpassa sig och börja bidra. Dessutom bör man kanske betänka 
vad ung personal, med nya idéer, kan generera gällande innovation.
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5.3 Ungdomar/Lärlingar
Införandet av lärlingssystem skulle främst gynna våra ungdomar. Att känna att man gör nytta 
är något som alla ska få möjlighet till. Ett lärlingssystem skulle innebära att vi håller våra ung-
domar sysselsatta och samtidigt minskar den höga skuldsättningsgraden som existerar i dag. I 
Sverige är det hela 10 % som hoppar av sina gymnasieutbildningar och var fjärde elev får inte 
något slutbetyg51. Ett lärlingssystem gör att man som lärling får betalt under utbildningsperio-
den och kommer inte ha några stora studieskulder då man är färdigutbildad. Denna ersättning 
är inte särskilt hög för arbetet, men är fortfarande mer än vad man hade fått i ersättning för att 
studera. Fördelen med ett lärlingssystem för lärlingen är att man slipper gå en treårig gymnasie-
utbildning som är rent teoretisk när man inte är intresserad av den akademiska världen. Man kan 
få en komplett lärlingsutbildning under en tre års period som innehåller minst hälften av tiden 
på en faktisk arbetsplats med praktiska uppgifter. På detta vis är man fullärd och redo att gå in 
på arbetsmarknaden med full lön redan vid 20-21 års ålder. 

5.4 Samhället
Ur ett samhällsperspektiv så är det obestridligt att ett lärlingssystem bidrar till en ökad sam-
hällsnytta. En fråga man bör ställa sig är vilka besparingar som det svenska samhället skulle 
kunna göra genom att introducera ett lärlingssystem där ungdomar tidigare kommer ut i arbets-
livet. Fördelen med lärlingssystem för samhället är att man på ett effektivare sätt kan tillgodose 
kompetensefterfrågan på arbetsmarknaden och på detta vis effektivt bekämpa arbetslösheten 
genom att utbilda folk till yrken som är eftertraktade av arbetsgivaren. Ungdomar kommer inte 
i lika stor utsträckning ha samma press att gå gymnasiet och vidareutbilda sig till något som inte 
intresserar praktiskt lagda individer. Är man inte intresserad av den akademiska vägen leder det 
ofta till att man hoppar av skolan. Införs ett lärlingssystem så kommer man att minska antalet 
elever som inte fullgör sin utbildning. Man kommer även att minska belåningstrycket i samhäl-
let då fler människor kommer vara skuldfria efter slutförd utbildning. Detta resulterar i en ökad 
inkomst vilket leder till en ökad handel, något som stimulerar den lokala ekonomin och i sin tur 
genererar mer jobb och sysselsättning.

Vidare så hade införandet av ett lärlingssystem bidragit till stora besparingar inom utbildnings-
väsendet. Istället för att köpa dyra maskiner för att lära ut praktiskt arbete på skolor så kan 
ungdomar få arbetsplatsförlagd utbildning direkt på arbetsplatser. Dessutom leder minskade 
    
51 Ekonomifakta (2009)
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avhopp från teoretiska gymnasiet tillsammans med fler i lärlingsutbildning till minskad arbets-
löshet vilket innebär stora besparingar gällande utbetalningar vid arbetslöshet. Dessa pengar 
kan i sin tur användas för att förbättra den svenska skolan.

Införandet av ett väl fungerande lärlingssystem på den svenska arbetsmarknaden skulle gynna 
småföretagarna, ungdomarna och samhället i stort. Studerar man arbetslösheten, och då spe-
ciellt ungdomsarbetslösheten i resterande Europa, så kan man se en klar koppling mellan låg 
arbetslöshet och väl fungerande lärlingssystem. 
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6. Sammanfattning och rekommendationer
6.1 Det som talar för införandet av lärlingssystem
 •  Det finns en tydlig koppling mellan länder med väl fungerande lärlingssystem och låg 
    ungdomsarbetslöshet
 •  Ungdomar kan tjäna egna pengar tidigare i livet och slipper därigenom stora 
    studieskulder
 •  Ungdomar som inte vill eller är redo att studera får möjligheter att känna sig behövda 
    Om de vill återvända till skolan så finns det möjlighet att göra detta
 •  Den danska ekonomin är på många sätt lik den svenska vilket borde gynna införandet 
    av lärlingssystem
 •  Den svenska ekonomin med sin starka industri och många råvaror borde gynna 
    lärlingsplatser med praktiskt arbete
 •  En svensk lärling har tre års gymnasialutbildning innan denne har möjlighet att 
    komma ut och börja arbeta. I Danmark så har ungdomar möjlighet till att tjäna pengar 
    direkt efter grundskoleutbildningen samtidigt som de får in en fot i arbetslivet 
    betydligt tidigare

6.2 Rekommendationer
 •  Skapa ett nätverk av företagare som är intresserade av att ta emot lärlingar
 •  Skapa en fond som finansierar lärlingsbidrag
 •  Lärlingar är fortfarande studerande därför ska lärlingsersättningar undantas från 
    arbetsgivaravgift 

Tankar kring ett svenskt lärlingssystem.
Enigheten är stor över att arbeten i första hand skapas i små och medelstora företag i Sverige. 
Större andel ungdomar genomgår en närmast obligatorisk 12-årig skola, men samtidigt avslutar 
alltfler denna utan fullständiga betyg. Många ungdomar lämnar skolan för ett liv i utanförskap. 
Arbetslöshet, i synnerhet den som drabbar ungdomar och människor födda utanför Sveriges 
gränser, är ohälsosamt stor för landet. Det finns även en gemensam bild av att landets småföre-
tagare är förhållandevis gamla, vilket betyder att många företag måste byta ägare eller läggas 
ner inom överskådlig tid. Dessa ”fakta”, tillsammans med bilden om att framtiden för Sverige 
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är kunskapsintensiva tjänsteproducerande fö-
retag, borde resultera i att landet skulle tjäna 
på ett lärlingssystem som anpassas till småfö-
retagande och ungdomars behov, önskemål och 
möjligheter.

Småföretagarna vill därför ”stjäla” vissa delar 
av de danska och tyska lärlingssystemen, men 
samtidigt anpassa dem till en svensk modell. 
Det förekommer en hel del försök i Sverige 
med arbetsplatsförlagd gymnasieutbildning, 
vilkas erfarenheter naturligtvis måste tas till 
vara. Häri ligger även att det måste få finnas 
geografiska skillnader i ett så avlångt land som 
Sverige, med våra skiftande förutsättningar.

Vi anser att småföretagarnas arbetsvillkor mås-
te utgöra grunden, eftersom det i allmänhet 
är enklare att implementera ett system till ett 
större system om det initialt anpassats till den 
lilla organisationens krav och möjligheter. Vid 
utvecklandet måste därför aktiva småföretagare delta på samma villkor (även ekonomiska) som 
de myndighetspersoner som är satta att hantera dessa frågor. Det är även väsentligt att olika 
revirgränser rivs mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Tillväxtverk och andra myndig-
heter, men också gentemot kommuner, fackföreningar, politiska partier och företagare.

Vi måste höja status för praktiska yrken och lärlingssystem genom att bl.a. värdesätta handle-
dare och lärlingar så att de får en rimlig ersättning för sina insatser. För varje ”yrke” bör nivåer 
och krav definieras, men alla områden behöver inte vara färdiga från start utan systemet måste 
vara flexibelt och anpassningsbart för att kunna utvecklas i takt med omgivningens krav och 
behov.
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