
Lärlingsutbildningar gör skillnad 
Sverige har Europas näst högsta ungdomsarbetslöshet. Detta är väldigt allvarligt och vi bär alla ett 
ansvar för att se till att våra unga känner sig delaktiga i samhället. Moderaterna gick till val på att 
bekämpa utanförskapet och vid slutet av förra året hade vi den högsta sysselsättningsnivån i Sverige 
sedan början av 1980-talet. Antalet sysselsatta i åldern 20-24 år ökade från januari 2006 till januari 
2009 med 52 400 personer men vi har ännu långt kvar. 

Enligt forskare vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering beror den höga 
ungdomsarbetslösheten till stor del på för dålig möjlighet till praktik i skolan. När 
socialdemokraterna med Göran Persson som skolminister genomförde den stora gymnasiereformen 
var utgångspunkten att alla gymnasieelever skulle tvingas läsa in teoretisk högskolebehörighet. Det 
har lett till att 30 000 ungdomar hoppar av eller misslyckas med sina gymnasiestudier varje år och 
denna grupp är starkt överrepresenterad bland unga arbetslösa. 

Ett jämlikt samhälle skapas inte genom att alla elever tvingas genom en gymnasieskola med höga, 
teoretiska krav. Därför satsar alliansregeringen 515 miljoner under tre år på lärlingsutbildning. 450 av 
dessa ges som ersättning för lärlingsplatser och 75 miljoner för handledarutbildning. Genom att vara 
knuten till en arbetsplats under utbildningen skaffar man sig kontakter och får arbetslivserfarenhet 
inbakat i utbildningen, något som är eftertraktat hos framtida arbetsgivare. 

På lärlingsutbildningen kommer minst halva utbildningstiden att förläggas till en arbetsplats där 
företag ges ansvar att lära ut de kunskaper som behövs i en verklig arbetsmiljö. Det kan ge många 
elever behövlig variation i sin kunskapsinhämtning. Ersättning till företagen ges dels för 
praktikplatsen och dels för handledarutbildning. Kommunen får i sin tur 25 000 kronor per år och 
lärlingsplats i ersättning från staten som ska täcka administrativa kostnader och även komma 
företagen till del. 

Våra motståndare har tidigare hävdat att yrkesutbildningar leder till ökade klassklyftor. Det anser vi 
är att nedvärdera praktiska kunskaper och ovanstående forskning bevisar också motsatsen. Vår 
ambition är att återge hantverkskunnande en hög status genom att återinföra lärlingssystemet. 
Hantverksyrken är lika viktiga för Sveriges framtid som de akademiska yrkena, och lärlingsutbildning 
kan vara skillnaden mellan ett långt utanförskap eller en plats i samhället. 
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