
Skolverkets lärlingscentrum



Gymnasiala 
lärlingsanställningar
Ett steg till i utvecklingen av gymnasial lärlingsutbildning



”Lärlingssystemet gör att 
man snabbt kommer in på 
arbetsmarknaden samtidigt 
som man utbildar sig”



Kompetensförsörjning i fokus
Dagens industri 160526 

”Lärlingssystemet gör att 
man snabbt kommer in på 
arbetsmarknaden samtidigt 
som man utbildar sig”



Dagens Nyheter 170810 



Dagens Industri och Affärsvärlden
50 artiklar sedan 1 år tillbaka



• 77% av arbetsgivarna tror lärlingsutbildningen göra dem mer 
konkurrenskraftiga

• 92% av arbetsgivarna som anställer lärlingar tror att 
lärlingsutbildning leder till en mer motiverad och nöjd 
arbetsstyrka

• 83% av arbetsgivarna som anställer lärlingar förlitar sig på 
lärlingsutbildningen för att ge kvalificerad arbetskraft de 
behöver i framtiden

(Källa: High-performance apprenticeships & work-based learning: 20 guiding principles, European Commissioner for 
Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility ”Skillstraining UK”, 2015)

Utredningar och rapporter



Gymnasial lärlingsanställning
Lag från 2014 (SFS 2014:421)

• Måste finnas ett utbildningskontrakt
• Anställningsavtal på apl-platsen
• Avser hela eller del av apl
• Anställningen upphör när apl enligt 

utbildningskontraktet avslutas eller när avtalet om 
lärlingsanställningen löper ut eller om någon av 
parterna frånträder utbildningskontraktet eller 
anställningsavtalet.

fortsättning nästa sida



Gymnasial lärlingsanställning
• Elever i gymnasial lärlingsanställning är 

undantagna från lagen om anställningsskydd, LAS.
• Om en elev utför arbete utöver apl t.ex. arbetar 

extra på kvällar, helger och lov gäller inte lagen 
om gymnasial lärlingsanställning

• Att vara anställd som gymnasial lärling innebär att 
eleven inte har rätt till lärlingsersättning från CSN. 
Däremot påverkas inte studiebidraget.



”Lärlingssystemet gör att 
man snabbt kommer in på 
arbetsmarknaden samtidigt 
som man utbildar sig”



Pilot med anställda lärlingar
Skolverket stödjer skolor och arbetsgivare
- ramar, lagar, goda exempel, stöd i upptakten och utvärderar

Svensk gymnasielärling:
• lärling från år 1 
• lön
• lärlingsklass
• handledaren måste ha gått en handledarutbildning

17 skolor, ca 200 anställda lärlingar hösten 2017



Metodutveckling som 
följer piloten



Allehanda – Artikel från 
Kramfors, Ådalsskolan 
160302

P4 Halland 
om Svensk 
gymnasielärli
ng på Elof 
Lindälvsgymn
asiet
170116

Norrmejerier 
informerar om 
Svensk 
gymnasielärling på 
sina mjölkpaket
170116

SVT om 
gymnasielärlingar 
i Kungsbacka
170117



Kompetensförsörjning i fokus
Varför lärlingslön? Exempel på argument som framförs av 
olika arbetsgivare 

• Fler ska bli intresserade att söka till programmet

• Leder till möjlig kompetensförsörjning

• Ökat ansvarstagande för utbildningen från

arbetsgivaren

• Produktion bör leda till ersättning



Gymnasial lärlingsanställning
-praktiska konsekvenser att tänka på för skolan

• Utbildningskontrakt som är anpassat
• APL-kalender i utbildningskontraktet
• Informera arbetsplatsen om lagen m.m.
• Hjälpa eleven att det blir bra med anställningsavtalet
• Elev och anställd samtidigt



GLA exempel lön

Årskurs 1 2 3

Lönetrappa 60% 70% 85%

Lön/mån ca 4700kr 6800kr 8300kr

Kostnaden per år 
för arbetsgivaren 
ca

21.000kr/år 49.000kr/år 77.000kr/år

Industrin: Om lägsta lön är 107 kr/tim med lönetrappa 

Kostnaden för arbetsgivaren inkluderar sociala avgifter och 
statsbidrag på 47.500 kr per elev och läsår 



GLA exempel lön

Årskurs 1 2 3

Lön/mån ca 6000kr 6800kr 6800kr

Kostnaden per år 
för arbetsgivaren 
ca

39.000kr/år 50.000kr/år 50.000kr/år

Vården: Om lägsta lön är 75 kr/tim, lika alla tre åren 

Kostnaden för arbetsgivaren inkluderar sociala avgifter och 
statsbidrag på 47.500 kr per elev och läsår 



Skolverkets Lärlingscentrum
För mer information kontakta oss på Lärlingscentrum:

Föreståndare 
Lotta Naglitsch (lotta.naglitsch@skolverket.se)

Nationell lärlingssamordnare
Björn Wärnberg (bjorn.warnberg@uddevalla.se)

Regionala lärlingsutvecklare
Stefan Karlsson (stefan.karlsson@skolverket.se)
Kerstin Littke (kerstin@littkekonsult.se)

Besök Lärlingscentrums hemsida för att anmäla dig till våra 
konferenser och för mer information


