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Abstract
This thesis is about the workplace-based part of the 2008-11 pilot project of
upper secondary apprenticeship education (USAE) in the Business and Administration programme. The aim is to develop knowledge on the ways in
which USAE is realised in the Business and Administration programme, and
how students in this programme develop professional skills. A further aim is
to shed light on the nature of professional skills in the retail industry in a historical as well as a contemporary perspective. The development of professional
skills, and the conditions created for that process to take place is the particular
focus of the thesis. Lave & Wenger´s (1991) theory of legitimate peripheral
participation (LPP), Billetts (1996, 2002, 2006) theory of a workplace curriculum and Engeström´s (1987) activity theory are used for the analyses in the
study. Data production was conducted mainly through interviews, observations, gathering of documents and participation in trilateral talks. Development and structural changes that have taken place on several levels in the retail sector have resulted in many professional skills becoming embedded in
information technology. This, in combination with the current division of labour, means that apprentice students may have difficulties in reaching the
more advanced tasks. The prevailing view among the general public on the
retail industry as a low-status sector can also be traced back to its history. The
steering documents did not appear to have any decisive significance for the
content of the education. Instead, what may be termed the workplace curriculum, control the knowledge content that is made accessible. The conclusion
must be, therefore, that the professional skills that apprentices can develop
are narrow and specific for the workplace. The apprentices gain access to basic
tasks related to the daily work at the workplace, but rarely have the opportunity to take part in the more advanced work-tasks. USAE students in the
Business and Administration programme also experience difficulties in
achieving deeper and so-called theoretical or abstract skills. This implies that
instead of this more challenging work they are assigned tasks that are quantifiable and can be checked mechanically in matrices and checklists. The study
shows that in the assessment work, professional skills have been downgraded
and are considered as little more than social and interactive competence and
employability. A crucial conclusion is that USAE does not constitute one unified activity system with a common underlying motive, but should rather be
considered as two separate activity systems (school and workplace) with distinct cultural differences.
Keywords: apprenticeship education, vocational education and training, retail
trade, professional skills, activity theory, legitimate peripheral participation,
workplace curriculum, Business and Administration programme
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1. Inledning
Alltså nog har man varit sugen att hoppa av några gånger liksom. Det är ju
klart, jag menar jag som har gått om också jag känner ju att, speciellt förra
året då man såg dom andra klasskompisarna som man gick med förut tog studenten och så vet man att man har ett helt år kvar. Men det är ju det, då har
man fått in foten nånstans och då känner man att med tanke på att man läser
det mesta praktiskt så underlättar det ju. Det gör det så mycket lättare att man
orkar liksom stå ut och man orkar kämpa det där sista. För då vet man, då har
man den här utbildningen för det är inte så jäkla lätt att få jobb idag utan gymnasieutbildning, det är nästan omöjligt. Då känner man att då vill man gärna
kämpa det sista (Lärlingseleven Alice, A-gymnasiet).

Den här avhandlingen handlar om gymnasial lärlingsutbildning på Handelsoch administrationsprogrammet. Lärlingsutbildning framställs ofta som ett
alternativ för studiesvaga och skoltrötta elever (Descy & Tchibozo, 2009).
Man kan bland beslutsfattare ana en övertro på lärlingsutbildning som en lösning på samhälleliga problem som exempelvis ungdomsarbetslöshet och socialt utanförskap. Detta gäller inte enbart Sverige. I ett europeiskt perspektiv
går det att se hur en tydlig intresseförskjutning sker under början av tjugohundratalet från frågor om samhällsförändringar, centralisering och informellt eller formellt lärande till ett större fokus på hur yrkesutbildning kan
medverka till social inkludering (Bainbridge, 2003; Descy & Tchibozo, 2009;
Descy & Tessaring, 2005; Tessaring, 1998). De politiska incitamenten för lärlingsutbildning förefaller präglas av en inställning att allt kommer att lösa sig
i arbetslivet. Ungdomar som möter sociala risker (Olofsson & Lundahl, 2013),
det vill säga lever under villkor där de till exempel kan få svårt att få utbildning, arbete och inkomst utgör en målgrupp för yrkesutbildningen. Vid en
jämförelse mellan elever i den skolförlagda yrkesutbildningen och lärlingselever år 2008 visar det sig att lärlingseleverna har lägre meritvärden. Lärlingseleverna har också bytt studieväg oftare än de som går den skolförlagda yrkesutbildningen (Skolverket, 2012).
Det Alice1 säger i intervjuutdraget ovan om tankar på att hoppa av och att
hon gått om kan därför sägas vara signifikativt för många elever i försöket
med gymnasial lärlingsutbildning. Men Alice betonar också vikten av att etablera sig på en arbetsplats och hur viktigt det är att fullfölja utbildningen för
att eventuellt kvalificera sig för ett arbete.
Detta väcker liv i ett av svensk yrkesutbildnings dilemman, nämligen frågan
om utbildningen i huvudsak bör ha en kvalificerande funktion eller om den
snarare ska betraktas som ett socialpolitiskt redskap (Berglund, 2009). Möjligen är det så att den kan fungera som både och? Kanske kan yrkesutbildningen bidra till att Alice och andra av dagens yrkeselever har en större chans
till ett inträde på arbetsmarknaden. Den kvalificerande aspekten handlar
1 Fingerat namn.
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främst om utbildningens bredd och djup. Vilket kunskapsinnehåll som görs
möjligt att lära sig i utbildningen är därför av avgörande betydelse. Är det brett
och generellt yrkeskunnande som kan erbjuda flexibilitet på arbetsmarknaden
eller smalt yrkeskunnande som riskerar att inte erbjuda samma möjlighet till
rörlighet på arbetsmarknaden? Frågan som ställs här är vad den gymnasiala
lärlingsutbildningen kan bidra med när det gäller kvalificerande funktioner.
Med start i början av 1980-talet och fram till 2008 har fem olika försöksverksamheter med gymnasial lärlingsutbildning genomförts. De första fyra
nådde inga större framgångar medan det femte försöket som startade läsåret
2008/09, och inom vilket avhandlingen rör sig, har utvecklats till ett permanent alternativ till den skolförlagda yrkesutbildningen i gymnasiereformen
2011 (GY11). Försöksverksamheten skedde således inom ramarna för Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf94 2) (Skolverket, 1994).
Lärlingsförsöket innebar bland annat att en betydligt större andel av utbildningen i yrkesämnena förlades till arbetsplatser. Dessa förväntades ansvara
för innehållet, men med utgångspunkt i skolans styrdokument. Den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APU 3) i Lpf94 hade hittills bestått av
minst 15 veckor. Med en gymnasial lärlingsutbildning ville man nu komplettera yrkesutbildningen med möjligheter som ansågs bättre anpassade till
branschernas krav och på ett mer framträdande sätt utbilda för anställningsbarhet (SOU, 2008:27). Detta aktualiserar en inom svensk yrkesutbildning
viktig fråga, nämligen om var utbildningen bäst bedrivs. I skolan eller i arbetslivet? Debatten om svensk yrkesutbildning har under i stort sett hela 1900talet handlat om just denna frågeställning (se kapitel 2 för en historisk beskrivning). Lärlingsutbildning som utbildningsform framstod främst under
den första halvan av 1900-talet som huvudalternativet inom svensk yrkesutbildning men kan idag i praktiken betraktas som ett undantag. Många av de
försök som gjorts att etablera lärlingsutbildning i Sverige har hämmats av avsaknaden av en lärlingslag4 (Nilsson, 2013).
Yrkesutbildning i skolans regi har genom åren utvecklats mot att erbjuda
ett brett kunskapsinnehåll genom kombination av teoretisk kompetens och
möjligheten att utföra arbetsuppgifter i övningslokaler som utgår från yrkesämnenas innehåll. Generellt sett har arbetsplatser en företagsspecifik och
smal kompetens som är inriktad på den egna verksamheten och produktionen
2 Referenser till Läroplanen för de frivilliga skolformerna görs i fortsättningen med den allmänt vedertagna
förkortningen Lpf94.
3 Från och med GY11 är benämningen på den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen arbetsplatsförlagt lärande (APL). Eftersom eleverna som ingår i denna studie startade sin utbildning före införandet av GY11 använder jag benämningen arbetsplatsförlagd utbildning (APU) genomgående i avhandlingen. Skillnaden mellan APU och APL är att den senare betonar det lärande som kan erbjudas på en arbetsplats. Lärandet ska ske i
en autentisk miljö under överinseende av en yrkeskunnig handledare och eleven ske ges möjlighet att tillägna
sig yrkeskunskaper i en reell yrkesgemenskap. Arbetsplatsförlagd utbildning, APU, definieras som kursplanestyrd utbildning på ett yrkesförberedande program som genomförs på en arbetsplats utanför skolan (SOU,
2008:27, s. 385).
4 Detta utvecklas vidare i kapitel 2.
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vilket innebär att en yrkesutbildning förlagd i arbetslivet riskerar att erbjuda
ett smalt och specifikt yrkeskunnande (Abrahamsson & Wikström, 2007;
Lindberg, 2003c).
I Berglund, Höjlund, Kristmansson och Paul (2013) framkommer att gymnasial lärlingsutbildning innebär att ett stort ansvar för elevens utbildning läggs
på arbetsplatser och handledare som inte alltid är förberedda för eller har
kunskap om sitt uppdrag att utbilda lärlingselever. Lärlingsutbildningen ställer höga krav på en fungerande samverkan mellan skola och arbetsplats,
främst om vilket kunskapsinnehåll den enskilda arbetsplatsen kan erbjuda
och hur det kan överensstämma med innehållet i yrkesämnenas kursplaner
(Berglund m.fl., 2013).
Det finns relativt lite forskning om yrkesprogrammen i det svenska skolsystemet. Den forskning som finns rör sig främst inom de yrkesprogram som
täcker in de traditionella hantverksyrkena. Ett av de allra minst utforskade
yrkesprogrammen är handels- och administrationsprogrammet. Inom handelsbranschen är också traditionen svag när det gäller inslag av formell utbildning. En stor andel av företagen inom detaljhandeln upplever också svårigheter att rekrytera kvalificerad personal (Svensk Handel, 2011, 2015).
Yrken, och vad som i dessa utgör yrkeskunnande, är föränderliga över tid.
Nya metoder, lagar, regler, tekniker, redskap och så vidare gör att verksamheten förändras och arbetet får ett annat innehåll. Handelsverksamhet har bedrivits sedan urminnes tider och yrkeskunnandet har således formats av de
betingelser som skapats och återskapats genom historien. Inom detaljhandeln
finns det inte en tradition av formell lärlingsutbildning. I mitten av 1800-talet
avskaffades skråordningen och därmed den reglerade lärlingsutbildningen
inom detaljhandeln och inom andra yrkesområden. Sedan dess har detaljhandelsbranschen i stor utsträckning förlitat sig på det man skulle kunna kalla
informell lärlingsutbildning, det vill säga att arbetsplatserna utbildar ny personal successivt och vid behov. En utgångspunkt i avhandlingen är att vad som
genom historien har utgjort yrkeskunnande inom detaljhandeln har en betydelse för vad som idag betraktas som viktigt att kunna i branschen.

Syfte och frågeställningar
I studien riktas det huvudsakliga intresset mot hur handels- och administrationsprogrammets elever utvecklar yrkeskunnande samt vilka förutsättningar
som erbjuds för detta i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APU).
Eleverna ska enligt intentionerna med utbildningen genomföra minst halva
sin gymnasieutbildning på en eller flera arbetsplatser där de med utgångspunkt i såväl styrdokument som arbetsplatsens förutsättningar ska förberedas
för arbetslivet.
Syftet är att bidra med förståelse av, och kunskap om, hur gymnasial lärlingsutbildning realiseras på Handels- och administrationsprogrammet och
hur lärlingselever utvecklar yrkeskunnande i den arbetsplatsförlagda delen av
3

utbildningen (APU). Avhandlingen syftar även till att synliggöra yrkeskunnande i detaljhandelsbranschen i ett historiskt och nutida perspektiv.
Följande frågor är centrala:
1. Hur har handelsbranschen utvecklats historiskt och vilka konsekvenser har det haft för utvecklingen av yrkeskunnandet?
2. Vilka förutsättningar att utveckla yrkeskunnande skapas i den gymnasiala lärlingsutbildningen på handels- och administrationsprogrammet?
3. Vilket yrkeskunnande får lärlingseleverna tillgång till och hur kan
det relateras till innehållet i kursplanerna?
4. Hur kan lärlingselevers progression i utvecklingen av yrkeskunnandet beskrivas och förstås?

Bakgrund
I det här avsnittet ges en vidare bakgrund till avhandlingen. Först görs en reflektion över lärlingsbegreppets innebörd följt av en presentation av programstrukturen för handels- och administrationsprogrammet. Sedan beskrivs ramarna och intentionerna med den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen
så som de skildras i styrdokumenten. Avslutningsvis ges en beskrivning av
handelsbranschens eget utbildningskoncept, Lärling i butik.
Lärlingsbegreppet
Att gå i lära hos någon som behärskar ett yrke är en gammal företeelse med
rötter i hantverksyrkena. Den ursprungliga betydelsen av lärlingsbegreppet
kan beskrivas som att någon (oftast en ung person) mot en viss ersättning arbetade hos en mästare som i det dagliga arbetet delade med sig av sitt yrkeskunnande (Nilsson, 2013).
Idag brukar en modern definition av lärlingsutbildning beskrivas i termer
av en strukturerad utbildning med en stark koppling till arbetslivet (Olofsson
& Panican, 2015, s. 11). Det är svårt att ge en entydig definition av begreppet.
Istället sammanfattas nedan några återkommande kännetecken.
-

En blandning av arbetsplatsförlagt och skolförlagt lärande.
Lärlingen genomför någon form av yrkesprov som, om det godkänns,
erbjuder tillträde till ett yrke eller yrkesområde.
Utbildningen finansieras delvis av arbetsgivare.
Lärlingen erhåller någon form av ersättning.
Lärlingskontrakt upprättas mellan arbetsgivare och lärling.
Kontrollmekanism som motverkar missbruk, i form av exempelvis
gratis arbetskraft (Nilsson, 2013; Olofsson & Panican, 2015; Ryan,
2012).
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Kontrollmekanismen brukar i de flesta länder med en etablerad lärlingsutbildningsmodell bestå av en lärlingslag (Nilsson, 2013). En lärlingslag finns
inte i Sverige och det är det som främst skiljer de svenska förhållandena från
det internationella lärlingsbegreppet.
Begreppet har genom åren förändrats och det kan idag vara svårt att skilja
lärlingsutbildning från exempelvis skolförlagda yrkesutbildningar med så kallad praktik på en arbetsplats. Inom svensk yrkesutbildning förekommer begreppet lärling i en rad olika former. Förutom inom den i avhandlingen studerade gymnasiala lärlingsutbildningen finns det inom vuxenutbildningen en
Komvuxvariant. Även inom yrkesintroduktion och i gymnasiesärskolan används lärlingsbegreppet. De lärlingsutbildningsformer som mest liknar den
klassiska och internationella är de som brukar kallas färdigutbildning och företagslärlingar. Färdigutbildningen bygger på att lärlingen har genomgått ett
gymnasieprogram och fått en lärlingsanställning på en arbetsplats. Den
grundläggande gymnasieutbildningen ska alltså kompletteras med en färdigutbildningstid (Berglund m.fl., 2013). Denna variant av lärlingsutbildning är
etablerad inom exempelvis byggbranschen.
Handels- och administrationsprogrammet under försöket med
gymnasial lärlingsutbildning
Det fanns två inriktningar inom handels- och administrationsprogrammet vid
lärlingsförsökets genomförande, dels handel och service och dels turism och
resor5. Av dessa är det handel och service som var den inriktning som flest
elever läste. Under läsåret 2012/2013 var det cirka 80 procent av eleverna i år
1 eller 2 som hade den inriktningen (Skolverket, 2013b).
I figur 1 framgår hur handels- och administrationsprogrammet var uppbyggt under försöket med gymnasial lärlingsutbildning. Förutom de obligatoriska kärnämnena på 750 poäng och karaktärsämneskurserna 6 på 600 poäng
fanns som nämnts ovan möjligheten att välja en inriktning mot handel och
service eller mot turism och resor om vardera 450 poäng. Utöver detta kunde
eleverna välja 300 poäng valbara kurser för att bredda eller fördjupa sin utbildning. Eleverna skulle också genomföra ett projektarbete om 100 poäng.

5 I handels- och administrationsprogrammet i den nya läroplanen har turism- och reseinriktningen helt tagits
bort till förmån för en administrationsinriktning (Skolverket, 2011).
6 De kurser som är ämnade att ge utbildningen dess yrkeskaraktär.
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Figur 1. Handels- och administrationsprogrammets programstruktur under försöket med gymnasial lärlingsutbildning (Skolverket, 2000a).

I försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning var det inte obligatoriskt med lika mycket kärnämnen, vilket framgår av jämförelsetabellen nedan. De elever som läste lärlingsvarianten av handels- och administrationsprogrammet hade 500 obligatoriska kärnämnespoäng7. Möjligheten fanns
dock att utöka detta till 800 poäng för att få högskolebehörighet (SOU
2011:72).

7 I den nya gymnasieskolan GY11 är motsvarigheten till kärnämnen gymnasiegemensamma ämnen, det vill
säga ämnen som alla gymnasieelever läser.
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Figur 2. En jämförelsetabell av poängplaner mellan lärlingsförsöket och de nationella yrkesprogrammen
(Skolverket, 2013b).

Skillnaden mellan lärlingsvarianten av yrkesprogrammen och den nationella
utformningen var, som framgår ovan, att en historiekurs på 50 poäng var obligatorisk för lärlingarna samt att estetisk verksamhet och naturkunskap inte
var det. I ämnena samhällskunskap och idrott och hälsa fanns det också speciella kurser på 50 poäng särskilt framtagna för lärlingsutbildningen. Dessa
två var möjliga att byta ut mot de ordinarie 100-poängskurserna. En annan
avgörande skillnad var att den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen
skulle bestå av minst 15 veckor i den nationella utbildningen medan det handlade om cirka 50 veckor eller minst hälften av 2500 poäng i lärlingsförsöket
(SFS 2007:1349; SOU 2011:72).
I en rapport från Skolverket (1998) riktas viss kritik mot handels- och administrationsprogrammets programstruktur och att utbildningens profil är så
vid att den går att applicera på flera branscher. Programmet är inte inriktat
mot en speciell bransch utan mot administrativa och kommersiella arbetsuppgifter i olika branscher (Skolverket, 1998, s. 52). Ett sätt att se på denna
bredd är att utbildningen ska kunna anpassas till förändringar i arbetslivet.
Svensk Handels kompetensbehovsrapport från 2015 visar att det även i framtiden kommer att finnas arbetsuppgifter inom handeln som inte kräver kvalificerad utbildning, men de kommer att bli färre. Inom handelsbranschen efterfrågas idag personal med högre kompetens inom en rad olika områden som
exempelvis försäljning, service och IT (Svensk Handel, 2015).
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Att utbildningen har en utpräglad bredd framkommer också i handels- och
administrationsprogrammets programmål där det står att:
Utbildningen ger både en bred bas för yrkesverksamhet inom handel med varor och tjänster och en möjlighet till specialisering (Skolverket, 2000a s. 9).

En stor del av vardagen för de flesta av de elever som läser handels- och administrationsprogrammet kommer att bestå av möten med människor. Därför
lyfts många sociala aspekter fram i styrdokumenten. Service och kommunikation är faktorer som återkommer i styrdokumenten och anses viktiga oavsett vilken av branscherna eleven väljer att arbeta inom. Kommunikation kan
även innebära att kommunicera en vara eller tjänst via exempelvis informationsteknik. Vidare ställs krav på att eleverna ska känna till lagar och regler
som har med handel, administration, resor och turism att göra. Språkkunskaper är, framförallt inom inriktningen turism och resor, en viktig beståndsdel i programmet. Även inom butikshandel kan det vara viktigt med vissa
språkkunskaper och kännedom om skilda kulturmönster.
När det gäller övergången till arbetslivet säger branschens bristande intresse för att anställa elever som gått handelsprogrammet en del om hur man
ser på programmet. Handels- och administrationsprogrammet är inte alltid
den givna vägen att gå för att komma in i handelsbranschen, vilket branschföreträdaren Björn Ramse från Svensk Handel pekar på nedan.
… det finns ett problem i branschen och det är att HP är lågt rankat så man
anställer hellre de som gått samhälls, vilket är tråkigt. […] det beror på att man
tror att de som gått HP inte vill göra något. Det har dåligt renommé, man tror
att det är slöa och slappa ungdomar som inte vill göra något. ”Har dom gått
sam8 har dom åtminstone lite ambition och vill lära sig”. Det är synd, vi vill ha
ett starkt program (Björn Ramse, Svensk Handel).

Utbildningens bredd skulle med utgångspunkt i citatet ovan kunna innebära
en nackdel för eleverna. Det förekommer även att handels- och administrationsprogrammet även i skolorna betraktas som ett lågt rankat program bland
såväl elever som lärare och skolledning. Detta framkommer i Skolverkets
(1998) utvärdering av programmet där man med tanke på den sociala kompetens som betonas och den ställning programmet har anser det befogat att benämna eleverna hackkycklingar med social kompetens (Skolverket, 1998, s.
53). Eleverna utbildas i en miljö där de och deras utbildning rankas lågt samtidigt som de förväntas utveckla en social kompetens och i övrigt förberedas
för arbetslivet.

8 Samhällsprogrammet.
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Intentionerna med lärlingsutbildningen på handels- och administrationsprogrammet
I detta avsnitt beskrivs ramarna och intentionerna med framförallt den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen, alltså vad
som enligt styrdokument kan betraktas som avsikten med utbildningen. Det
vill säga vad som sägs om skolans, och i en lärlingsutbildningskontext även
arbetsplatsers, uppgift i förordningar och lagar samt vad läro- och kursplaner
anger om innehåll och arbetsformer.
Det som aktörerna i skolorna och på arbetsplatserna har att förhålla sig till
kan beskrivas i termer av en avsedd läroplan. Billett (2006) menar att det kan
vara viktigt att belysa och beskriva relationerna mellan vad som avses, genomförs och upplevs när det gäller lärande. För att underlätta sådana beskrivningar menar han att man kan tala om hur lärande organiseras genom att använda tre varianter av läroplansbegreppet:
… den avsedda läroplanen–vad som avses ska hända; den genomförda läroplanen–vad som verkligen händer när läroplanen genomförs; och den upplevda läroplanen–vad de lärande upplever, uttolkar och lär som ett resultat av
dess genomförande9 (s. 32).

I figur 3 sammanfattas i grova drag strukturen på lärlingsutbildningen så som
den avses genomföras.

Gymnasial lärlingsutbildning på HP
2 500 p
APU 1 250 p
Skolförlagd del
1 250 p

Kärnämnen
500 - 800 p

Karaktärsämnen
450 - 750 p

ALF 1201 eller
Nationella kursplaner i
karaktärsämnen
Arbetsplatsförlagd utbildning
under handledning, på en eller
flera arbetsplatser. Kursmål ska
uppnås och betygsättas av en
yrkeslärare. Utbildningskontrakt

Figur 3. Den gymnasiala lärlingsutbildningens struktur.

9 Författarens översättning.
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Den hälft av utbildningen som är skolförlagd består av 500-800 poäng kärnämneskurser (se figur 3) och resterande del karaktärsämneskurser. Detta innebär att cirka 20-30 procent av karaktärsämnena genomförs i skolan.
I denna variant av lärlingsutbildning har lärlingen elevstatus och är vanligtvis inte anställd på arbetsplatsen10. För att reglera ansvarsfördelningen
som ska finnas mellan arbetsplats och skola ska ett skriftligt utbildningskontrakt upprättas där det framgår vilka delar av utbildningen som kan genomföras på arbetsplatsen och i vilken omfattning (SFS 2007:1349).
Vidare skulle det finnas ett lärlingsråd för varje yrkesprogram med lärlingsutbildning med representanter för såväl lärare som elever samt för arbetsgivare och arbetstagare. Lärlingsrådens uppgift var främst att i samråd med huvudmannen föreslå och ordna arbetsplatser, utveckla samverkan mellan skola
och arbetsliv, säkerställa att arbetsplatserna har kompetenta handledare, bedöma om den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen motsvarar de mål och
krav som ställs i läroplan och kursplaner och bedöma vilka karaktärsämnen
eller delar av dessa som arbetsplatserna inte kan tillgodose och därför bör
skolförläggas (SFS 2007:1349). Dock visar en uppföljning av lärlingsrådens
funktion att de inte uppfyllt de intentioner som angetts ovan (Lemar &
Olofsson, 2010).
Enligt Förordning om försök med gymnasial lärlingsutbildning (SFS
2007:1349) är syftet med den gymnasiala lärlingsutbildningen:
att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet
och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade kunskaper inom yrkesområdet (s. 2).

Innehållet i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen, ska utformas med
ledning av den 1 250 poäng stora kursen Arbetsplatsförlagt lärande inom lärlingsförsök (ALF 1201) eller genom nationella karaktärsämneskurser omfattande minst 1 250 poäng. I den arbetsplatsförlagda utbildningen är avsikten
att eleven ska uppnå målen genom att delta i arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
Handledare och lärare är viktiga aktörer inom lärlingsförsöket. Handledaren är den person på arbetsplatsen som ska se till att lärlingen får tillgång till
arbetsuppgifter som svarar mot aktuella kursplanemål. Läraren ska sedan i
samråd med handledaren sätta betyg på kursen eller kurserna (SFS
2007:1349).
Ovan har ramarna för försöket med gymnasial lärlingsutbildning angivits.
En viktig faktor i sammanhanget är att en elev som slutför handels- och administrationsprogrammet som lärling får samma examen som en elev som läser
den skolförlagda varianten.
10 Det var enligt Förordning om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349) möjligt att genomföra utbildningen som anställd men det förekom mycket sällan (Berglund m.fl., 2013). Denna
möjlighet finns även i den permanenta gymnasiala lärlingsutbildningen (SFS 2014:421).
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Exempel på nationella karaktärsämneskurser
Det går av naturliga skäl inte att ge en heltäckande bild av vad lärlingseleverna
förväntas lära sig i APU-verksamheten på arbetsplatserna om de nationella
kursplanerna i karaktärsämnen används. Jag väljer därför att exemplifiera
med två av de fjorton kurser som finns inom ämnet Handel. De kurser som
valts är en gemensam kurs11, Praktisk marknadsföring A 50 poäng, och en kurs
inriktad mot Handel och service, Inköp och varuhantering 100 poäng
(Skolverket, 2000b).
I Praktisk marknadsföring A 50 poäng får eleverna lära sig att planera säljkampanjer och att exponera varor. Kursen ska också beröra snabbtextning och
utformning av reklammaterial och skyltar med datorprogram som hjälpmedel. I målen för kursen betonas kreativt skapande. Vidare ska eleven få möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och etik samt om affärsidéns betydelse
vid marknadsföringsåtgärder (Skolverket, 2000b).
Efter kursens avslutande ska eleven:
- kunna definiera målgrupp och marknadsområde utifrån en affärsidé
- förstå affärsidéns betydelse vid val av säljfrämjande åtgärder
- känna till hur man planerar säljstimulerande aktiviteter
- känna till olika exponeringssätt och kunna utföra enklare exponeringar
- kunna framställa skyltar med hjälp av snabbtextningsteknik
- kunna använda dator för att framställa säljstödsmaterial av god
skriftlig kvalitet
- känna till lagar, bestämmelser och etiska regler inom marknadsföringsområdet (Skolverket, 2000b).
Kursen Inköp och varuhantering 100 poäng har som övergripande mål att
utveckla kunskap om inköpsarbete och effektiv varuhantering. Annat som berörs i kursen är butiksekonomi och den betydelse sortimentet har för konkurrensförmåga och lönsamhet. Kursen ska dessutom erbjuda kunskaper om
transporter, logistik och miljö det vill säga en betoning på varans väg till butiken (Skolverket, 2000b).
När kursen är avslutad ska eleven:
- ha kunskap om inköpsarbete och varudistribution inom olika
branscher
- kunna utföra inköpsarbete med hjälp av lämplig teknik och arbetsmetod
- känna till principer och metoder för rationell varuhantering och lagerkontroll samt kunna genomföra inventering och känna till hur lager beräknas
- kunna beräkna inköps- och försäljningspris och förstå samband mellan pris och lönsamhet
11 Det vill säga att eleverna läser den oavsett om de väljer inriktningen Handel och service eller Turism och
resor.
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-

-

-

kunna använda butiksdatasystem och annat datorstöd vid inköp och
varuhantering
kunna beskriva varuflöden inom olika branscher ur ett lönsamhetsperspektiv och känna till principer och metoder för sammansättning
av produktsortiment
ha kännedom om transporter och speditionsarbete och kunna beräkna kostnader för olika transportalternativ
ha kunskap om förpackningar och regler för märkning, information
och hantering
ha kunskap om och kunna tillämpa kretsloppstänkande vid miljöarbete samt känna till viktiga lagar, bestämmelser och internationella
överenskommelser
kunna arbeta ergonomiskt, säkert och resurssnålt (Skolverket,
2000b).

Gemensamt för de två kurserna när det gäller betygskriterier är att på Godkänt-nivå betonas exemplifiering, som på samband mellan pris och lönsamhet, och att utföra grundläggande arbetsuppgifter med viss handledning. Men
det förekommer även mer avancerade kriterier som att kunna göra ekonomiska beräkningar vid prissättning och transporter. För Väl godkänt-nivå ska
arbetet utföras mer självständigt och eleven ska kunna göra jämförelser och
resonera om exempelvis butiksekonomi och lönsamhet. På nivån Mycket väl
godkänt ställs bland annat kraven att eleven ska kunna diskutera och motivera. Det förekommer även krav på inslag av analyserande på den högsta betygsnivån (Skolverket, 2000b).
Den särskilda lärlingskursen ALF 1201
Det fanns också en möjlighet för skolorna att istället för de nationella karaktärsämneskurserna använda kursen Arbetsplatsförlagt lärande inom lärlingsförsök (ALF 1201) på 1250 poäng. Av samtliga elever som fick sitt slutbetyg från lärlingsutbildningen våren 2011, det vill säga den första årgången,
hade 26 procent fått betyg i ALF 1201. Inom Handels- och administrationsprogrammet användes emellertid ALF-kursen i betydligt större utsträckning.
Cirka 65 procent av lärlingseleverna som fick slutbetyg på Handels- och administrationsprogrammet 2011 hade haft denna kurs i sin utbildning
(Skolverket, 2012). I den permanenta gymnasiala lärlingsutbildningen i GY11
är ALF-kursen borttagen.
ALF 1201 skulle utgöra den arbetsplatsförlagda delen av lärandet och var
möjlig att tillämpa på samtliga yrkesprogram. Kursen syftade till
att eleven under handledares ledning på en arbetsplats får de fördjupade yrkeskunskaper som krävs för att vara anställningsbar inom valt verksamhetsområde (Skolverket, 2008).

12

Mycket av fokus läggs på att utveckla kunskaper om teorier, metoder, redskap
och tekniker inom den aktuella verksamheten. Förutom dessa så kallade
hårda kunskaper ska även såväl den sociala kompetensen som kommunikationskompetensen utvecklas. Viktigt i kursen är också att fokus läggs på ett förhållningssätt som är prövande och ifrågasättande samt att eleven får arbeta
med problemlösning. Arbetsuppgifterna som lärlingseleven får tillgång till ska
sättas in i sitt yrkesmässiga sammanhang för att ge förutsättningar för att förstå relationer mellan enskilda arbetsuppgifter och verksamheten i stort
(Skolverket, 2008).
De mål som presenteras i ALF-kursplanen är mycket vida och övergripande
för att kunna riktas mot de olika branscher som representeras i yrkesprogrammen. Efter avslutad kurs ska lärlingseleverna:
- kunna utföra arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet,
- ha kunskaper om och kunna använda redskap, tekniker och metoder,
- ha kunskaper om verksamhetsområdets teorier samt resurs- och
materialanvändning inom verksamheten,
- kunna ta initiativ, lösa problem, pröva och bedöma konsekvenser av
olika handlingsalternativ,
- kunna granska och värdera det egna arbetet med utgångspunkt i regler och kvalitetssystem,
- ha förståelse för samband mellan olika delar i verksamhetsprocessen,
- ha kunskap om hur arbetsmarknadens parter samverkar och hur beslut fattas på arbetsplatsen,
- kunna uttrycka sig i tal och skrift så att språket fungerar i både yrkes- och samhällsliv,
- kunna reflektera över lärandet i arbetet så att behov av kunskaper
kan identifieras och utvecklas,
- ha digital kompetens som krävs inom verksamhetsområdet,
- ha förmåga att välja och kritiskt granska information relevant för
verksamhetsområdet,
- ha kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och säkerhetsfrågor
inom verksamhetsområdet,
- kunna diskutera och ta ställning i etiska frågor samt i genusfrågor
relevanta för verksamhetsområdet, och
- kunna samarbeta, vara serviceinriktad och ta personligt ansvar i relation till andras behov och bakgrund (Skolverket, 2008).
Skolans val av kursplaner kan få avgörande konsekvenser för eleven då den
1 250 poäng stora ALF-kursen i kombination med de för lärlingsförsöket specifika kärnämneskurserna exempelvis inte leder till allmän behörighet. ALFkursens generella utformning visar sig i uppföljningar av lärlingsförsöket tendera att leda till tolkningsproblem av vad som skulle betraktas som godkända
kunskaper. I princip är det inte specificerat i kursplanen vad eleverna ska
13

kunna vilket leder till bedömningar som antyder att det räcker med att sköta
sig för att bli åtminstone godkänd (Berglund m.fl., 2013; Berglund &
Lindberg, 2012b).
Kursens betygskriterier följer en viss progression när det gäller elevens arbete på arbetsplatsen. För Godkänt ska eleven kunna reflektera och redogöra
för det egna lärandet samt i dialog med handledare välja rätt redskap, teknik
och metod för aktuell arbetsuppgift. Service och en funktionell kommunikation betonas också på godkäntnivå liksom att eleven ska kunna beskriva systematiskt arbetsmiljöarbete och trygg arbetsmiljö. För Väl godkänt ska eleven
planera, prioritera och överväga alternativ när det gäller arbetet men även argumentera för sina val utifrån kunskaper om arbetsprocess, säkerhets- och
miljöaspekter och utifrån yrkesetik. För det högsta betyget krävs reflektion om
lärande och vilket behov som finns av ytterligare kunskaper för att utveckla
yrkesskicklighet, medborgerlig kompetens och samverkan. Vidare ska eleven
kunna skapa problemanalyser som har med yrkeskultur och yrkespraxis att
göra samt ta egna initiativ för att utveckla arbetet på ett innovativt sätt
(Skolverket, 2008).
För att kunna ge arbetsgivare en möjlighet att bedöma elevens yrkeskunnande noterar lärarna ofta vad eleven arbetat med på arbetsplatsen i en bilaga
till betyget (Berglund m.fl., 2013). Det har också visat sig att ALF 1201 tillämpas för elever som riskerar att inte nå målen på skolor där de nationella kursplanerna vanligtvis används (Berglund m.fl., 2013; Berglund & Lindberg,
2012b).
Lärling i butik
Utbildningskonceptet Lärling i butik är en modell för lärlingsutbildning i handeln som är framtaget av branschorganisationen Svensk Handel 12. Konceptet
är ett av få exempel på försök till samverkan mellan skolor och branschorganisationer i försöket med gymnasial lärlingsutbildning (Skolverket, 2013b).
Lärling i butik ska täcka in i huvudsak den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och består av ett material som ska utgöra ett stöd för såväl lärare,
lärlingselev som handledare. Ambitionen med utbildningsmaterialet är att
lärlingseleverna ska bli så förberedda som möjligt för en framtida branschcertifiering som butikssäljare. Denna branschcertifiering ska visa att de uppfyllt
både branschens kompetenskrav och skolans utbildningsmål (Svensk Handel,
2014; Svensk Handel Kunskap, 2009).
I handelsbranschen har man valt att lyfta fram sju nyckelkompetenser13
som man menar är av vikt för en butikssäljare. Dessa betonas starkt i utbildningskonceptet och flera av lärarna i studien lyfter fram dem som viktiga och
12 Under våren 2013 användes Lärling i butik av 33 skolor och cirka 350 elever. Skolorna som använder
materialet får betala 4 500 kr per lärling och år.
13 Dessa ska dock inte sammanblandas med EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande (Europeiska
kommissionen, 2007) även om de delvis sammanfaller.
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de förekommer i såväl muntliga sammanhang som i olika former av checklistor och dylikt. De sju kompetenserna finns beskrivna i tabellen nedan.
Tabell 1. Svensk Handels sju nyckelkompetenser som är viktiga för en butikssäljare (Svensk Handel, 2014).

Kompetens
Säljkompetens

Servicekompetens

Initiativkompetens

Samarbetskompetens

Kommunikationskompetens

Etikkompetens

Strukturkompetens

Beskrivning
Har förmåga, motivation och intresse av att påverka andra; är medveten om människors olikheter och försöker anpassa säljbeteendet efter
kunden; fokuserar på att nå säljresultat; arbetar
vanligtvis i högt tempo och har hög energinivå;
är konkurrensinriktad och tycker om att vinna.
Hjälper andra och ser till att finnas tillhands för
kunden; tar reda på och finner lösningar på kundens behov; har människointresse; tar hänsyn
till människors olikheter; sätter sig in i andra
människors situation och förstår deras känslor.
Tar egna initiativ och sätter igång aktiviteter; finner nya idéer och uppslag; har drivkraft och motivation till handling; handlar spontant.
Är en lagspelare och har förmåga att samarbeta
med andra människor; är delaktig så att gruppens arbete går framåt; är lyhörd för andras idéer
och tankar.
Lyssnar till andra; förstår normalt språkbruk; uttrycker sig förståeligt och delar med sig av information till andra samt anpassar språket efter
situationen.
Har god uppfattning om lagar och regler, om vad
som är rätt och orätt; accepterar normala restriktioner på en arbetsplats; visar respekt för
andras ägodelar och har en sund inställning till
stölder på en arbetsplats; accepterar andras motiv och litar i allmänhet på andra.
Planerar och organiserar uppgifter; identifierar
de resurser som krävs för att hantera och lösa
problem; håller ordning och reda.

I vilken grad lärlingen utvecklar de i tabellen ovan beskrivna kompetenserna
ska under lärlingsperioden bedömas av handledare och lärare tillsammans.
Detta görs utifrån skalan novis – delvis kompetent – yrkeskompetent – yrkesskicklig – expert vilket kan härledas ur Dreyfus och Dreyfus (2000) modell av
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fem stadier av färdighetstillägnelse14 och med utgångspunkt i begreppen vilja,
färdigheter, kunskap, förståelse och förmåga (Svensk Handel Kunskap,
2009).
I övrigt innehåller utbildningsmaterialet bland annat en mall för självskattning samt bedömningsunderlag för ett antal av de olika karaktärsämneskurserna. Bedömningsunderlaget är nedbrutet till specifika arbetsmoment som
det är tänkt att man vid trepartssamtal 15 planerar för när och i vilken omfattning de ska genomföras. Vid trepartssamtalen ska också uppföljning ske av
hur det gått med de olika momenten (Svensk Handel Kunskap, 2009).

Disposition
Efter detta inledande kapitel ges i kapitel 2 en historik över den svenska yrkesoch lärlingsutbildningen. Kapitlet avslutas med en kort beskrivning av hur
försöket med gymnasial lärlingsutbildning framställs i uppföljningar och betänkanden. Det tredje kapitlet består av en forskningsöversikt som är indelad
i ett avsnitt med svensk forskning om gymnasial lärlings- och yrkesutbildning
och ett avsnitt med internationell forskning om yrkesutbildning. Kapitel 4 ger
det teoretiska ramverket till studien. I kapitel 5 beskrivs metod, material och
genomförande, det vill säga avhandlingens dataproduktion. Därefter följer en
redogörelse av delstudie 1 som består av kapitel 6 vilket skildrar detaljhandelsbranschens historia utifrån fem faser. Skildringen av varje fas följs av en
sammanfattande verksamhetsteoretisk analys.
Delstudie 2 är studiens empiriska del och innehåller kapitlen 7 – 10. I tur
och ordning behandlar dessa kapitel fallstudieskolorna och aktörerna, arbetsuppgifterna, tillgång till arbetsuppgifterna och vägen in i yrket samt bedömningsarbetet. Kapitel 11 består av en reflektion om avhandlingens metod och
teori. I kapitel 12 diskuteras avhandlingens resultat och slutsatser. Det avslutande kapitlet är en engelsk sammanfattning av studien.

14 Dreyfus och Dreyfus (2000) fem stadier för tillägnelse av färdigheter är: 1) Nybörjare, 2) Avancerad novis,
3) Kompetens, 4) Skicklighet och 5) Expertis.
15 Ett samtal med elev, yrkeslärare och handledare som ofta har karaktären av bedömningsdiskussion.
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2. Den svenska yrkes- och lärlingsutbildningen i en historisk kontext
I det följande ges en bred och generell beskrivning av den svenska yrkesutbildningens utveckling under framförallt 1900- och 2000-talen. Mycket av det
som sker inom svensk yrkesutbildning under 1900-talet hänger intimt samman med arbetsmarknadens utveckling, partsorganisationernas intressen och
hur de ekonomisk-politiska förutsättningarna förändras (Olofsson, 2005).
Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrund till dagens yrkes- och lärlingsutbildning

Skråväsendet
Under den feodala perioden ärvde människor i regel sina föräldrars yrken.
Föräldrarna var de som ansvarade för att barnen skolades in i sina roller som
i de lägre samhällsskikten ofta var torpare eller bönder. Borgarklassen som i
huvudsak bestod av hantverkssläkter förde sina kunskaper inom de cirka 300
skråorganiserade hantverksyrkena vidare från generation till generation.
Inom de högre stånden var systemet likadant. Präst- och adelssläkter dominerade inom kyrkan respektive administration och krigsmakt. Skråväsendets
betydelse försvagades dock, mest på grund av att det inom det borgerliga ståndet skedde en utveckling mot framförallt industriellt företagande. Dessa företag var tvungna att finna nya sätt att skaffa anställda. När skråväsendet avskaffades 1846 hade den reglerade yrkesutbildningen i Sverige under flera sekel skett i huvudsak inom hantverken (SOU, 1999:119).
Den utbildning som skedde inom hantverksskråna var förlagd till arbetsplatser och uppdelad i tydliga nivåer i form av noviser, lärlingar, gesäller och
mästare. Av dessa begrepp lever framförallt de tre senaste kvar än idag. Lärling förekommer i flera olika varianter och kombinationer och de två senaste
främst inom ett antal hantverksyrken där det fortfarande går att erhålla så
kallade gesäll- eller mästarbrev via eftergymnasial utbildning (SOU,
1999:119).
Tillägnandet av yrkeskunnande inom de olika skråna skedde genom arbetet
inom det aktuella yrket under överinseende av mästaren. Lärlingarna bildade
ofta en grupp som arbetade tillsammans – inte alltid bara inom det yrke de
skulle lära sig utan också mer eller mindre som tjänstefolk hos arbetsplatsens
mäster. Detta trots att det fanns föreskrifter som reglerade hur mästarna fick
använda lärlingarna. Syftet var ju trots allt att de i första hand skulle lära sig
yrket (SOU, 1999:119).
Det fanns under den period då hantverksskrån dominerade svensk yrkesutbildning även ett fåtal yrkesskolor som utbildade människor inom andra yrken än hantverk. Exempel på sådana är ett antal handels-, sjömans och bergsskolor samt Chalmerska slöjdskolan i Göteborg som kom att utvecklas till
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Chalmers tekniska högskola. Under den senare delen av 1800-talet, då skråväsendet var avvecklat, såg flertalet nya yrkesskolor dagens ljus. Den mer eller
mindre naturliga inskolning i yrken som skråväsendet bidragit med ersattes
av ett flertal slöjdskolor. Detta till trots ökade efterfrågan på utbildad arbetskraft i högre takt än utbyggnaden av nya yrkesskolor, vilket gjorde att ett kraftigt missnöje rådde bland exempelvis stora aktörer inom näringslivet under
tidigt 1900-tal. Dessa ansåg att utbildningen som fanns var såväl alltför enkel
som alltför omodern (SOU, 1999:119). Förutom den reella efterfrågan på arbetskraft som fanns förekom det, enligt Olofsson (2005), även paternalistiska
motiv till att utveckla yrkesutbildningen:
Via yrkesutbildningen skulle unga arbetare fostras till att bli strävsamma, moraliskt dygdiga och samhällsnyttiga medborgare. Skörlevnad skulle motverkas
och sedlighet uppmuntras (s. 43).

Yrkes- och verkstadsskolor
Utvecklingen under tidigt 1900-tal ledde fram till att riksdagen 1918 beslutade
att yrkesskolor och lärlingsskolor skulle inrättas för att trygga tillgången på
arbetskraft. De nya yrkesskolorna skulle vara en modernare variant av den
gamla gesällutbildningen och för att få börja i en sådan utbildning var man
tvungen att först ha gått i en lärlingsskola (SOU, 1999:119). Det fanns vid den
här tiden politiska viljor som ville ha en separat myndighet för yrkesutbildning som främst skulle arbeta för att säkerställa ett givande samarbete mellan
skolorna och arbetslivet. Tanken var också att, via en partsrepresentation i yrkesutbildningens ledning, säkra en stark anknytning till arbetslivet. Det senare förverkligades i 1918 års riksdagsbeslut om yrkes- och lärlingsskolor genom att deras lokala styrelser skulle bestå av en majoritet av företrädare för
arbetar- och arbetsgivarorganisationer. Det blev trots allt inte någon egen
myndighet för yrkesutbildning. Istället beslutades att frågor om yrkesutbildning skulle handläggas i skolöverstyrelsen (Olofsson, 2005).
Den lägre yrkesutbildningen blev en del av den statliga utbildningsbyråkratin vilket innebar att staten tog ansvaret för det utbildningsområde som förut
till stor del varit beroende av enskilda eller privata initiativ. Utbildningsreformen 1918 innebar alltså att staten fick ett mer utvecklat ansvar för arbetskraftens kvalifikation (Hedman, 2001).
Efter folkskolan fanns möjligheten att gå fortsättningsskola där det bland
annat gick att läsa handelsinriktning. Efter den fanns tre olika vägar inom den
lägre handelsutbildningen. Dessa var handelslärlingsskolor, handelsyrkesskolor och de ettåriga handelsskolorna. Handelsyrkesskolan byggde på att man
först gått handelslärlingsskola medan man kunde gå den ettåriga handelsskolan direkt efter fortsättningsskolan (Departementsbetänkande, 1917).
I ett förslag till lag om ett lärlingsväsende i Sverige föreslås år 1924 att även
handelsyrket ska omfattas av lärlingsutbildning. En motivering är att om
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hantverket och industrin ska omfattas av lärlingsutbildningar borde även den
del av produktionskedjan där produkterna möter kunden omfattas av en utbildningssatsning i form av lärlingskonceptet (SOU 1924:41). Men någon lärlingslag kom aldrig att förverkligas.
Det svenska utbildningsväsendet var under mellankrigstiden ganska strikt
stadieindelat, med folkskola, realskola, gymnasium och universitet. Förutom
dessa stadier fanns det, som nämnts ovan, bland annat yrkesskolor som inte
utan vidare kan placeras inom någon av de nyss nämnda utbildningsformerna
(SOU, 1999:119). Arbetslösheten som blev resultatet av depressionen under
1930-talet gav upphov till de så kallade verkstadsskolorna som främst riktade
sig till arbetslösa ungdomar. Den offentliga yrkesutbildningen vid 30-talets
mitt bestod alltså av yrkes- och verkstadsskolor i vilka endast en tredjedel av
platserna var besatta av ungdomar i arbetslöshet. Depressionen anges som en
förklaring till att antalet ungdomar i yrkesutbildning minskade under 1930talet. Företagen hade därför mycket svårt att rekrytera kvalificerad arbetskraft
eftersom de också svårligen kunde hålla sig med lärlingar i det kärva ekonomiska läget som rådde. Krav ställdes på ytterligare offentliga åtgärder. Dessa
krav gav till exempel upphov till att statliga utredningar tillsattes för att ta itu
med de problem som fanns med yrkesutbildningen. Bland annat gjordes
granskningar av de nya krav på kvalifikationer som den alltmer tekniska utvecklingen inom industrin ställde (Olofsson, 2005).

En bred och generell, eller en specifik yrkesutbildning
Medvetenheten om och inställningen till yrkesutbildningsfrågor bland enskilda politiker förändrades också. Olofsson (2005) exemplifierar detta genom att peka på en motion som lades 1938. I den konstateras att yrkesutbildningen såväl kvantitets- som kvalitetsmässigt var otillräcklig. Trots det faktum
att det i den tidens samhälle sågs som mycket viktigt med en yrkesutbildning
fanns långt fler elever i läroverken än i yrkesutbildningarna. Endast 7 procent
av antalet 14-20 åringar hade utbildat sig inom något yrke. Många av de kurser
som gavs inom ramarna för yrkesutbildningarna var, enligt motionsförfattarna, av undermålig kvalitet. Kurserna var både för korta och för snäva i sitt
innehåll, de erbjöd ingen bred yrkesutbildning. För att komma till rätta med
detta föreslogs en yrkesutbildning med ett innehåll som på ett effektivare sätt
skulle kunna förbereda ungdomar att ta olika yrken för att undvika arbetslöshet, en utbildning som omfamnar ett större kunskapsinnehåll. Vidare pekade
man i motionen på befolkningsfrågan som vid den tiden var minst lika aktuell
som idag. Eftersom antalet människor i arbetsför ålder minskade var en ökad
försörjningsbörda att vänta vilket krävde en ökad produktivitet. En investering i yrkesutbildning skulle kunna betala sig i framtiden genom en ökad tillväxt som kunde minska den negativa effekten av framtida demografiska förändringar. En lärlingslag skulle enligt motionen kunna öka möjligheterna för
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en väl fungerande yrkesutbildning inom näringslivet. När det gäller den skolförlagda yrkesutbildningen krävdes, enligt förslaget, att ytterligare statsanslag
måste till för att öka såväl kvalitet som antalet elever (Olofsson, 2005).
Ovan presenterade motion, som kan ses som före sin tid, avslogs men de
flesta av de åtgärder som föreslogs i den förverkligades 10-20 år senare. Det
som framförallt gjorde att det tog tid för dessa för tiden moderna förslag att
slå igenom var att det bland beslutsfattare förekom en något föråldrad syn på
yrkeskunnande som något man som lärling mer eller mindre mekaniskt tar
till sig i en mästare-lärling situation. Yrkesutbildning skulle, enligt motionens
motståndare, inte vara allmänbildande utan helt inriktad endast på de praktiska färdigheter som krävdes för varje arbetsmoment. Trots att det fanns
goda intentioner att utveckla yrkesutbildningen under 1930-talet så präglades
den politiska inställningen över lag av passivitet (Olofsson, 2005).

Saltsjöbadsavtalet och nya didaktiska idéer
Det 1938 ingångna Saltsjöbadsavtalet mellan LO och SAF innebar bland annat
att Arbetsmarknadens yrkesutbildningskommitté bildades. Denna kommitté,
som skulle få en stor betydelse för landets yrkesutbildning, såg bland annat
till att 1944 skapa både Arbetsmarknadens Yrkesråd och Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildningar (Lundahl, 1997; Olofsson, 2000). Den sistnämnda
kom under en tjugoårsperiod att samla myndighetsansvaret för yrkesutbildningar. I mitten av 1960-talet kom Skolöverstyrelsen att ta över detta ansvar
samtidigt som de grundläggande yrkesutbildningarna inlemmades i grundskolan (SOU, 1999:119).
Efter andra världskriget började man för att använda didaktiska termer
svänga från ett fokus på vad-frågan till att mer fokusera på hur-frågan. Arbetsmarknadens Yrkesråd riktade blickarna ut i världen för att finna en lärandeoch bedömningsmetodik som skulle passa den svenska yrkesutbildningen.
Den senare delen av 1940-talets yrkesutbildning kom därför att präglas av
amerikanska influenser i form av TWI-systemet (Training Within Industry).
Detta gick ut på att snabbt utbilda arbetare inom den amerikanska rustningsindustrin (Lundahl, 1997; SOU, 1999:119). I Sverige tillämpades metodiken
såväl i industrins yrkesträning som inom yrkesskolorna i form av korta, stegvisa instruktioner och att man snabbt rättade till fel. Allt detta kan sägas bygga
på metoden att dela upp svåra moment i arbetet och träna dessa utanför själva
arbetskontexten för att successivt sätta samman de enskilda momenten till en
helhet (Lundahl, 1997). Detta skulle kunna liknas vid dagens skolförlagda
gymnasiala yrkesutbildningar som ibland beskrivs i termer av att eleverna
endast får öva moment mer eller mindre tagna ur sitt sammanhang som till
exempel att mura väggar för att sedan riva dem. Möjligheten att tillämpa sina
kunskaper i en autentisk miljö får de sedan vid den så kallade arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.
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TWI-systemet användes även inom de arbetsmarknadsutbildningar (AMU)
som Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), som bildades 1948, och dess föregångare Statens Arbetsmarknadskommission (SAK) arrangerade. Trots ambitionerna att använda det nya systemet för att introducera, omskola och fylla vakanser lyckades AMU under 1950-talet aldrig locka fler än 10 000 deltagare
per år. Det var först under 1970-talet som volymerna blev stora, uppemot
250 000 vilket innebar att AMU kom att bli den vanligaste yrkesutbildningsformen (SOU, 1999:119).

Försök att knyta yrkesutbildning till grundskolan
Under senare delen av 1940-talet kom yrkesutbildningen alltmer att kopplas
till skolmiljöer. Lärlingsutbildningen var dock ett undantag och utvecklades
inom vissa branscher till en påbyggnads- eller färdigutbildning som skedde
utanför skolsystemet (Olofsson & Wadensjö, 2011). Skolkommissionens betänkande från 1948 (SOU, 1948:27) kom att få en stor betydelse för yrkesutbildningen i landet. Folkskolan och realskolan försvinner till förmån för en
nioårig enhetsskola som ska vara gemensam för alla till och med sjätte klass.
Det nionde året delas in i tre linjer: 9a, 9g och 9y. 9a var främst ämnat för de
elever som ville fortsätta med teoretiska studier under det nionde skolåret
men inte hade för avsikt att fortsätta med gymnasiestudier. 9g däremot var
tänkt som ett alternativ för de elever som var mer studiemotiverade, eller uttryckt med den tidens ord: eleverna … har en högre genomsnittlig studielämplighet (SOU, 1948:27, s. 196). De elever som istället valde yrkeslinjen,
det vill säga 9y, skulle ägna den mesta tiden åt yrkespraktik och yrkesteori.
Obligatoriska teoretiska ämnen var endast svenska, samhällskunskap och hälsolära. Tanken med denna form av yrkesutbildning var att eleverna efter fullgjord utbildning skulle vara förberedda för arbetslivet eller en mer fördjupad
yrkesutbildning (SOU, 1948:27).
1946 års skolkommission (SOU, 1948:27) pekade på det faktum att endast
en liten andel, cirka 10 procent, av varje årskull gick någon form av skolförlagd
yrkesutbildning. Införandet av en förberedande yrkesutbildning skulle råda
bot på detta (SOU, 1948:27; Olofsson & Wadensjö, 2011). Det fanns fyra huvudsakliga sätt på vilka denna grundutbildning skulle kunna anordnas:
1. Praktisk yrkesträning i arbetslivet med yrkesteori i enhetsskolan.
2. Praktisk yrkesträning (yrkesarbete) och yrkesteori i yrkesskola.
Möjligheten fanns till växelutbildning i arbetslivet.
3. Praktisk yrkesträning (yrkesarbete) och yrkesteori i yrkesavdelning inom enhetsskolan. Möjligheten fanns till växelutbildning i
arbetslivet.
4. Lärlingsutbildning i kvalificerad form. Yrkesteoretisk undervisning erhålls via lärlingsföretaget, yrkesskola eller enhetsskola
(SOU, 1948:27).
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Kommissionen gick på LO:s och SAF:s linje om en kollektivavtalsreglerad lärlingsutbildning och menade därför att ansvaret för färdigutbildning i huvudsak ska ligga utanför skolans ansvarsområde (SOU, 1948:27; Olofsson &
Wadensjö, 2011).
Reformen med 9y som en ingång till arbetslivet för ungdomar blev inte den
succé som kommissionen väntat sig. Kritiker tyckte bland annat att den obligatoriska skolan borde erbjuda alla elever en allmänteoretisk grundutbildning
och möjligheten att läsa en yrkesutbildning skulle erbjudas senare. Av de cirka
60-70 procent man hoppades skulle välja denna grundläggande yrkesutbildning under det nionde skolåret blev det i realiteten så att ungefär 80 procent
valde de teoretiska 9a eller 9g. Detta ledde så småningom till att inslagen av
yrkesutbildning inom grundskolan försvann och i den nya läroplanen för
grundskolan, Lgr69, fanns inte längre uppdelningen i tre linjer under det nionde skolåret (Olofsson, 2005; Olofsson & Wadensjö, 2011).

Yrkesutbildningen börjar ta steget in i gymnasieskolan
Yrkesutbildningen förde i början av 1950-talet fortfarande en tynande tillvaro
och en ny statlig utredning tillsattes i form av 1952 års yrkesutbildningssakkunniga. Kommittén fick igenom en utvidgning av verkstads- och yrkesskolorna och ökade anslagen till företagsskolorna och lärlingsutbildningen. Dessa
två utbildningsformer uppfattades av den tillsatta utredningen som ganska
begränsade och lärlingsutbildningen sågs som ämnad framförallt för de mer
traditionella hantverksbranscherna (Olofsson, 2005; Olofsson & Wadensjö,
2011; SOU, 1954:11).
Yrkesutbildningen i landet knyts nu i allt högre grad till skolor i offentlig
regi. Den direkta medverkan från arbetslivet i yrkesutbildningen var fortsatt
marginell. Istället skedde det en kraftig expansion av antalet utexaminerade i
yrkesskolorna under 1950- 60-, och 70-talen. Men lärlingsutbildning var fortfarande en mycket ovanlig utbildningsväg i svensk yrkesutbildning (Olofsson
& Wadensjö, 2011).
Strävanden efter en samlad utbildning på sekundär nivå hade funnits ett
tag när riksdagen 1964 tog ett principbeslut om en ny gymnasieskola. I den
skulle inrymmas det gamla allmänna gymnasiet, tekniska gymnasiet och handelsgymnasiet. Skolformen skulle innehålla ett antal utbildningsvägar i form
av exempelvis naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska
linjer vilka skulle ersätta real-, allmän- och latinlinjerna. Kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning försvann i det nya systemet. Det blev istället Skolöverstyrelsen som fick överta ansvaret för den grundläggande yrkesutbildningen.
De relativt snabba och omfattande förändringarna som skedde inom det
svenska utbildningsväsendet under 1960-talet kom att leda till att Yrkesutbildningsberedningen tillsattes 1963. Den beredningen skulle komma att få en
stor betydelse för yrkesutbildningens utveckling i framtiden. Bland annat föreslogs en omläggning av hela yrkesutbildningen och införandet av breda,
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tvååriga utbildningslinjer. Yrkesutbildningen skulle samordnas med gymnasieutbildningarna och utgöra en ny integrerad gymnasieskola. I den nya gymnasieskolan skulle antalet yrkesspecifika utbildningar minska och vara riktade
mot yrkesområden och branscher. Den bredare kompetensen som erbjöds
skulle såväl enskilda elever som företagen tjäna på istället för de tidigare
smala utbildningarna. En sådan utbildning skulle förenkla anpassning till förändringar i arbetslivet (Olofsson & Wadensjö, 2011).

Linjegymnasiet
Det nya linjegymnasiet som infördes 1971 innebar en implementering av ovan
nämnda förslag om breddning av yrkesutbildningen. Yrkeslinjerna skulle erbjuda eleverna en grundläggande yrkesutbildning och färdigutbildningen
skulle vara näringslivets ansvar och ske senare i livet (Olofsson & Wadensjö,
2011).
Utbildningslinjer för handelsbranschen
I den nya gymnasieskolans läroplan Lgy 70 var den tvååriga distributions- och
kontorslinjen (DK) riktad mot handelsbranschen och innehöll ämnen som exempelvis distributionskunskap, konsument- och varukunskap samt företagsekonomi. I distributionskunskap skulle eleven utveckla kunskaper om det
svenska marknadssystemet och om varuhandelns och servicenäringarnas
funktion, uppgifter och arbetssätt. Vidare syftade ämnet till lärande om säljoch köpfunktioner och om marknadsföring inom varuhandeln. Eleverna
skulle även få kännedom om olika metoder och principer för arbete inom detaljhandeln samt träna på att genomföra rutinbetonade arbetsuppgifter. Ämnet konsument- och varukunskap var mer inriktat på att utveckla kunskaper
ur ett konsumentperspektiv. I företagsekonomi låg fokus på företags uppbyggnad och miljö, bokföring och redovisning, marknadssystemet samt matematik
(Skolöverstyrelsen, 1971).
Linjen erbjöd också en distributionspraktik där eleverna skulle:
inhämta kunskaper om arbetsmiljö, arbetsuppgifter och arbetsmetoder inom
varuhandelsföretag,
skaffa sig övning att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområdet,
utveckla förmågan att iaktta och analysera sociala förhållanden på arbetsplatsen samt
förvärva insikt om yrkes- och arbetsförhållandens föränderlighet (Skolöverstyrelsen, 1971, s. 7).
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Distributionspraktiken skulle bedrivas som så kallad inbyggd utbildning (arbetsplatsförlagd) 18 veckotimmar under utbildningens andra år (Skolöverstyrelsen, 1971).
Från 1985 fanns även handels- och kontorslinjen (HK) som försöksverksamhet fram till införandet av handels- och administrationsprogrammet i det
nya programgymnasiet i Lpf 94. I de skolor som deltog i försöksverksamheten
ersatte HK distributions- och kontorslinjen och den tvååriga ekonomiska linjen (SÖ-FS 1985:36).
Enligt Gustafsson (1988) innebär handels- och kontorslinjen en teoretisk
skärpning (s. 2) jämfört med distributions- och kontorslinjen. Den nya HKlinjen kan ses som en del av en trend inom dåtidens ekonomisk - merkantila
sektor. Linjens tillkomst kan sägas representera en ökad flexibilitet i utbildningen i takt med att arbetsmarknaden förändras. Exempelvis fanns nu ADB16
och terminalarbete som ämne för att förbereda eleverna för den teknikutveckling som sker i arbetslivet. Man ville också minska klyftan mellan de yrkesförberedande och de studieförberedande utbildningarna. Vidare var HK en
del av ambitionen att försöka utveckla en samverkan mellan skolans undervisning och den så kallade inbyggda utbildningen som skulle utgöra 14 veckotimmar under den andra årskursen. Till sist ville man ge eleverna möjligheten
att förstå karaktärsämnena som en helhet och utveckla samverkan över ämnesgränser (Gustafsson, 1988).
I juni 1991 fattades beslut om en ny gymnasieskola där yrkesutbildningarna
skulle vara treåriga och möjliggöra eftergymnasiala studier (SOU 1992:25).
Inför denna förändring genomfördes en försöksverksamhet med treåriga yrkeslinjer. Inom ramarna för den försöksverksamheten fanns handelslinjen
med det övergripande målet att:
Utbildningen skall ge sådana kunskaper och färdigheter att eleven kan utföra
kommersiella och administrativa arbetsuppgifter som är vanligt förekommande inom näringsliv och förvaltning (Skolöverstyrelsen, 1988, s. 5).

I övrigt betonades språklighet, kunskaper om kultur och samhälle, ett internationellt perspektiv, jämställdhet, personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet samt slutligen att utbildningen skulle utgöra en grund
för fortsatta studier (Skolöverstyrelsen, 1988).
Den treåriga försöksverksamheten erbjöd eleverna en större andel arbetsplatsförlagd undervisning än tidigare. I den utvärdering av försöksverksamheten som gjordes visar det sig svårt att hålla hög kvalitet i den arbetsplatsförlagda delen. Framförallt inom de linjer som riktar sig mot branscher med en
svagare tradition av arbetsplatsförlagd utbildning. Det visade sig också svårt
att förverkliga intentionerna om utbildade handledare till eleverna. En av de
positiva aspekterna i försöksverksamheten var att de informella kontakterna
16 Automatisk databehandling (se t.ex. SOU 1961:60).
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mellan skola och arbetsliv utvecklades i och med den utökade arbetsplatsförlagda undervisningen (SOU 1992:25).
De försöksverksamheter som skedde under 1980-talet ledde fram till det
nya programgymnasiet i Lpf 94. Det man främst tog fasta på och byggde de
nya yrkesprogrammen på var att de skulle vara treåriga, ha ett ökat inslag av
allmänna ämnen samt att en stor del skulle vara arbetsplatsförlagd (SOU
1992:25).
Linjegymnasiet och inledande försök med gymnasial lärlingsutbildning
Det skedde en kraftig expansion av antalet elever inom yrkesutbildning i och
med linjegymnasiets införande. Drygt 75 procent av eleverna valde i mitten av
1980-talet en yrkesinriktad linje (Olofsson & Wadensjö, 2011). De elever som
valde en yrkesinriktad gymnasielinje fick endast 6 procent av utbildningstiden
arbetsplatsförlagd under läsåret 1983/84 (ÖGY, 1985). Detta kan jämföras
med dagens skolförlagda yrkesprogram där minst 15 veckor ska förläggas till
arbetslivet, vilket utgör cirka 37 procent av utbildningstiden och i den nutida
gymnasiala lärlingsutbildningen ska, som nämnts, minst hälften av utbildningen ske på en eller flera arbetsplatser (SFS 2010:2039).
Parallellt med linjegymnasiets framväxt och med det en breddning av yrkesutbildningen fanns ett statligt stöd för lärlingsutbildning inom hantverken
kvar, dock i mindre omfattning. Antalet lärlingar inom hantverken ökade mellan 1950- och 1970-talet från 350 till drygt 2000. En mycket stor andel av
dessa fanns inom frisöryrket och denna feldimensionering var ett av de politiska argumenten mot lärlingsutbildningen. Det statliga stödet för lärlingsutbildningen minskade också under en period för att åter öka under slutet av
1970-talet.
Under 1970-talet när det nya linjegymnasiet introducerades blev konjunkturläget instabilt med hög ungdomsarbetslöshet som följd (Lundahl, 2000).
Denna konjunktursvacka kom att te sig extra kännbar mot en bakgrund av
närmare 100 års ekonomisk tillväxt med 1950- och 60-talen som extremer
(Richardson, 1999). Skolan fick därmed ett uppföljningsansvar för de ungdomar som valde att inte gå vidare till gymnasiestudier eller hoppade av utbildningen. Detta medförde att arbetsmarknadsåtgärder infördes för att minska
ungdomsarbetslösheten (Lundahl, 2000; Richardson, 1999). En av dessa åtgärder var att satsa på en lärlingsutbildning som skulle göra ungdomar anställningsbara samtidigt som den skulle vara ett motmedel mot den höga arbetslösheten (Lundahl, 2000). Syftet var också att lösa problemet med att linjegymnasiet inte erbjöd den färdigutbildning som många arbetsgivare efterfrågade. Statsanslagen fördubblades och det bestämdes att antalet bidragsfinansierade lärlingsplatser skulle vara 1 600. Dessa anslag kom emellertid åter
att avvecklas under början av 1980-talet då ett beslut kom om att starta ett
försök med gymnasial lärlingsutbildning (Lundahl, 2000; Olofsson, 2008).
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Detta skulle komma att följas av fler försök under 1980-, 1990- och 2000 talen.
Det första försöket med lärlingsutbildning som gjordes hade ett delat huvudmannaskap. Till skillnad mot dagens gymnasiala lärlingsutbildning var
eleverna tvungna att ha en anställning på en arbetsplats för att kunna delta.
Utbildningstiden på de olika företagen finansierades via statsbidrag. Utbildningen dominerandes stort av byggbranschen med ungefär 70 procent av alla
elever. Under 1980-talet hade utbildningen totalt cirka 3000 elever. Denna
utbildning permanentades och fanns kvar till gymnasiereformen i början av
1990-talet (Skolverket, 2013b).
Det andra lärlingsförsöket skedde inom ramarna för det individuella programmet17 med start läsåret 1992/93. Denna variant av lärlingsutbildning var
också delad mellan skolan och arbetsplatsen men däremot existerade inget
statligt stöd till arbetsgivarna. Den ekonomiska krisen och den ökande ungdomsarbetslösheten under det tidiga 1990-talet gjorde att detta försök inte
lyckades få särskilt många lärlingar. 1996 hade det individuella programmet
lockat endast 39 lärlingar i hela landet (Skolverket, 2013b).

Programgymnasiet och nya lärlingsförsök
År 1992 infördes programgymnasiet med treåriga yrkesprogram vilket bland
annat skulle innebära en ännu tydligare anpassning till målet om att all gymnasieutbildning skulle ge grundläggande högskolebehörighet. Den gymnasiala yrkesutbildningen ställde nu kravet att 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning (APU) skulle finnas på alla yrkesprogram. Dock riktades snart kritik
mot att dessa 15 veckor i arbetslivet inte var tillräckligt och därför startades en
ny, tredje, försöksverksamhet med lärlingsutbildning 1997. Denna skulle genomföras på ett förutbestämt antal skolor och den senare tredjedelen av utbildningen skulle genomföras på arbetsplats. Denna utbildning erbjöd inget
statsbidrag och hade skolan som ensam huvudman men det krävdes att ett
avtal mellan elev, skola och företag upprättades. En uppföljning av försöket
visar att intresset från såväl elever, företag som branscher var svalt. Detta försök blev således inte heller någon succé då endast cirka 300 lärlingar fördelade på 18 skolor var aktiva i utbildningen vid 2000-talets början. (Olofsson
& Wadensjö, 2011; Skolverket, 2013b).
Det fjärde försöket, som gick under namnet lärande i arbetslivet (LIA), var
egentligen en modifierad form av det föregående försöket. Även nu skulle en
tredjedel av utbildningen ske i arbetslivet men skillnaden var att nu skulle hela
17 Det individuella programmet (IV) vände sig till elever som inte kom in på de nationella programmen eftersom de inte uppfyllde kraven på godkänt betyg i svenska, engelska och matematik. IV skulle förbereda elever för utbildning på ett nationellt gymnasieprogram. Utbildningen på IV skulle anpassas utifrån varje elevs
behov och intresse och kunde ske i en särskild skolenhet men också helt eller delvis tillsammans med elever
som läste ett yrkes- eller studieförberedande program. Utbildningen på IV kunde också delvis ske i arbetslivet
(Skolverket, 2013a).
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utbildningen rymmas inom en treårig gymnasieutbildning. Den skulle utgöra
ett likvärdigt alternativ till den skolförlagda yrkesutbildningen och skulle inte
arrangeras i form av utökade program som var vanligt i de tidigare försöken.
För att understödja ett samarbete med näringslivet utgick ett statsbidrag till
skolorna på 15 000 kronor per elev. Men utbildningen kunde som mest locka
1500 elever trots att budgeten tillät 2000. Trots att anslagen inte längre fanns
och att intresset inte var översvallande förlängdes försöksverksamheten till
2006 med det strategiska syftet att samla erfarenhet om arbetslivssamverkan
inför den sittande regeringens planerade gymnasiereform 200718. Under
LIA:s senare år blev elevantalet successivt lägre (Skolverket, 2013b).

Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning
2008-2011
Det femte försöket, vilket är avhandlingens studieobjekt, innebar en förändring i synen på hur stor del av utbildningen som ska vara arbetsplatsförlagd.
Nu skulle eleverna genomföra minst 1250 poäng, det vill säga minst hälften av
utbildningen, i arbetslivet. Vilka skolor som skulle få bedriva försöksverksamheten och med hur många elevplatser beslutades av Skolverket efter det att
respektive huvudman gjort en ansökan. Även i denna försöksverksamhet utgick ett statsbidrag. Det var 25 000 kronor per elev och läsår som utbetalades
terminsvis efter det att huvudmannen skickat in klasslistor på vilka elever som
deltog i lärlingsutbildningen (SFS 2007:1349; Skolverket, 2013b). Bidraget
kunde i stort sett användas fritt av skolorna men det främsta syftet var att det
skulle gå till arbetsgivare som ersättning för att de tog emot lärlingselever
(Skolverket, 2013b).
En uppföljningsstudie har emellertid visat att bidraget inte var helt avgörande för beslutet att ta emot lärlingselever på arbetsplatserna. Dock menar
man på många arbetsplatser att om nu bidraget finns så vill de ha det som
täckning för de ökade omkostnader som det innebär att ha lärlingselever. Ett
stort problem med detta system var att ett flertal arbetsgivare inte ens kände
till att bidraget fanns och därför inte heller fick det. Under försökets gång
skärptes regleringen successivt och i den permanenta lärlingsutbildningen
inom ramarna för GY11 har bidragssumman höjts och regleringen om hur
pengarna ska användas är tydligare (Berglund, Höjlund, Kristmansson, &
Paul, 2014).
För att främja framförallt den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen i
försöket med gymnasial lärlingsutbildning skapades under hösten 2008 på
uppdrag av regeringen Nationella Lärlingskommittén som ett rådgivande organ. Kommittén bestod av representanter för arbetslivets parter och
branscher. Under utredningsarbetet skedde ett samarbete med Skolinspekt-

18 Reformen blev aldrig av på grund av regeringsskiftet efter valet 2006.
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ionen, Skolverket, experter och forskare samt huvudmän, skolor och arbetsplatser som ingick i utbildningen. Kommittén författade två delbetänkanden
samt ett slutbetänkande där de utvärderade lärlingsförsöket (Nationella lärlingskommittén, 2009, 2010, 2011).
Det var närmare 1 200 elever19 som började lärlingsutbildning på handelsoch administrationsprogrammet under försöket 2008-2011. Minskningen av
antalet elever under de tre åren var ganska omfattande. Mellan det första och
tredje året i utbildningen reducerades antalet elever på HP med mellan 15 och
20 procent. Totalt i alla yrkesprogram ingående i lärlingsförsöket var minskningen än större, cirka 25-30 procent från år 1 till år 3 i de tre kullarna som
startade utbildningen mellan 2008 och 2011 (Skolverket, 2013b).
Det har under hela försöksverksamheten varit svårt att fylla antalet beviljade lärlingsplatser på skolorna. Orsakerna till detta kan enligt Nationella Lärlingskommittén (2010) främst förklaras med att utbildningen var relativt
okänd till en början. En annan faktor som kan bidra till det svaga intresset är
att eleverna tycker att det är viktigt att tillhöra en skolklass i traditionell mening. Lärlingsutbildningen har också fått en stämpel som lågstatusutbildning
vilket också sannolikt bidragit till ett bristande intresse.
Försöket med gymnasial lärlingsutbildning byggde på att arbetsplatserna
och branschen skulle medverka på frivillig basis. I andra länder med en starkare lärlingstradition bygger organisationen ofta på ett delat ansvar mellan
huvudmän och näringsliv där man tillsammans fattar beslut om organisering
och utveckling av utbildningen (Berglund m.fl., 2013; Nationella lärlingskommittén, 2009). För att säkerställa att samverkan mellan skolor och arbetsplatser fungerade skulle lärlingsråd med företrädare för arbetsgivare, elever,
lärare och eventuell annan skolpersonal bildas (SFS 2007:1349). Dessa lärlingsråd fungerade sällan i praktiken, i den mån de ens existerade. Det var
främst en pappersprodukt som inte kom att få någon egentlig betydelse för
utbildningens kvalitet (Lemar & Olofsson, 2010). I en rapport från Göteborgs
universitet som fokuserar på samverkan mellan skola och arbetsliv framkommer att den gymnasiala lärlingsutbildningen inom ramarna för GY11 är en utbildningsform som ställer stora krav på eleverna. Den bör inte, enligt varken
skolledare, lärare eller elever, betraktas som ett alternativ för så kallat skoltrötta elever. Matchningen, det vill säga att elev och arbetsplats passar ihop,
är av avgörande betydelse för elevernas möjlighet att genomföra utbildningen.
Rapportförfattarna menar vidare att lärlingsutbildningen inte kan anses som
likvärdig eller enhetlig (Berglund, Lumsden Wass, & Wärvik, 2015).

19 Som enligt statistiken klassificeras som statsbidragslärlingar. Statistiken som framställningen bygger på
visar hur många elever som går en viss årskurs under vårterminen ett visst år (Skolverket, 2013b).
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3. Forskningsöversikt
Syftet med det här kapitlet är att ge en översikt över forskning inom området,
lokalisera min studie i forskningsfältet samt att belysa hur mitt bidrag kan
fylla eventuella luckor i kunskapsfältet. Först görs en genomgång av svensk
forskning om gymnasial lärlings- och yrkesutbildning och sedan riktas blicken
mot internationell forskning om yrkes- och lärlingsutbildning.

Svensk forskning om gymnasial lärlings- och yrkesutbildning
Vid en sökning efter avhandlingar i LIBRIS20 med söktermerna lärlingsutbildning och handelsutbildning/handelsprogrammet/handels- och administrationsprogrammet erhålls ingen träff överhuvudtaget.
Om man däremot utesluter handelsprogrammet och söker på avhandlingar
med ämnesordet lärlingsutbildning i ger det fyra träffar21 där den första berör
hur en lärandeteori kan genereras ur multimetodiska studier av mästare, gesäller och lärlingar bland hattmakare (Jernström, 2000). Den andra handlar
om hur lärlingslärares yrkesroll förändras i försöket med gymnasial lärlingsutbildning i vård- och omsorgs- samt fordonsutbildningen (Lagström, 2012).
Broberg (2014) diskuterar i den tredje spänningar och motsättningar mellan
skolans uppdrag och lärande i arbetslivet. I den fjärde har Kilbrink (2013) studerat transfer i relation till tekniklärande och teknisk yrkesutbildning. Det är
således två av dessa avhandlingar som berör den gymnasiala lärlingsutbildningen medan Jernström (2000) rör sig i kontexten eftergymnasial eller traditionell lärlingsutbildning och Broberg (2014) skriver om de praktiska ungdomsskolorna 1918-1971. Jag har med andra ord inte funnit någon svensk avhandling som behandlar handels- och administrationsprogrammet och gymnasial lärlingsutbildning.
Men vad har då överhuvudtaget skrivits i avhandlingsform om det gymnasiala handels- och administrationsprogrammet? En sökning i LIBRIS med
sökordet handels- och administrationsprogrammet i avhandlingar resulterar
i noll träffar. Om söktermen istället skrivs handelsutbildning hittas en avhandling som behandlar organisationsförändringar i handelsutbildningar på
universitetsnivå i Sverige, Tyskland och USA (Röbken, 2004). När en sökning
efter avhandlingar och söktermen handelsundervisning sker blir det en träff
på en bok från 1952. Den heter Huvuddragen av den svenska handelsundervisningens historia fram till 1830 (Kaleen, 1952).
Det finns alltså nästan inte någon aktuell forskning presenterad, i avhandlingsform, när det gäller det gymnasiala handels- och administrationsprogrammet och lärlingsutbildning. En möjlig förklaring till det skulle kunna vara
20 De svenska bibliotekens gemensamma katalog.
21 Denna och de övriga sökningarna som beskrivs i kapitlet har genomförts ett flertal gånger under avhandlingsprojektet. Den senaste sökningen skedde i början av oktober 2016.
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att handelsbranschen inte förefaller ha någon tradition av organiserad lärlingsutbildning. Den gymnasiala lärlingsutbildningen är också så pass ny så
det har rimligen inte hunnit produceras så mycket forskning om den.
För att bredda perspektivet ytterligare och således ge en bild av vad som
överhuvudtaget studerats i avhandlingsform inom de gymnasiala yrkesutbildningarna används de trunkerade söktermerna yrkesutbild* och gymnasieskol* samt den booleska operatorn OR och söker i LIBRIS bland avhandlingar22. Den sökningen tar fram ett stort antal träffar som innehåller avhandlingar23 som handlar både om yrkesutbildning och gymnasieskolan eller om
endera och som är skrivna på ett flertal olika språk. Genom ytterligare avgränsningar kunde 420 titlar skrivna på svenska och 136 skrivna på engelska
ringas in. Dessa träffar gicks igenom för att finna de mest relevanta, det vill
säga de som behandlar minst ett gymnasialt yrkesprogram. Den processen
utmynnade i knappt 50 avhandlingar som på ett eller annat sätt berör gymnasial yrkesutbildning. Jag gör med andra ord inte anspråk på att här redovisa
samtliga avhandlingar som är skrivna inom kontexten gymnasial yrkesutbildning. Ingen tidsmässig avgränsning har gjorts då träffarna inte varit så många
att detta varit nödvändigt.
För att komplettera bilden av svensk forskning om gymnasial yrkesutbildning har sökningar efter artiklar även gjorts i databasen Education Resources
Information Center (Eric) med kombinationer av sökorden vocational education, apprenticeship, upper secondary, Sweden och i Google Scholar där sökorden lärlingsutbildning, gymnasiet, yrkesutbildning och handels- och administrationsprogrammet har använts vilket resulterade i ytterligare 22 titlar.
Ett antal texter har också hittats genom det Greenhalgh och Peacock (2005)
benämner snöbollsmetoden det vill säga via såväl referenser i referenser som
muntliga kontakter.
Totalt har jag funnit ett sjuttiotal artiklar och avhandlingar som på ett eller
annat sätt har med svensk gymnasial yrkesutbildning att göra. Om de olika
texternas fördelning över tid kan säga något om hur intresset för yrkesutbildning inom ramarna för utbildningsväsendet varierat går det möjligen att dra
slutsatsen att forskningsintresset har ökat successivt med tiden eftersom
2000-talet har bidragit med en mycket stor andel av texterna. Man ska i sammanhanget vara medveten om att detta kan ha att göra med att det är lättare
att finna texter som är digitaliserade och finns att tillgå via nätet, det vill säga
vilket oftare är fallet med de nyare texterna.
En faktor som bidragit till den något ökade volymen forskningspublikationer under de senaste åren är de forskarskolor i yrkesdidaktik och yrkesämnenas didaktik som startade 2011 respektive 2012. Forskarskolan i yrkesdidaktik, i vilken min studie ingår, har fem doktorander och i forskarskolan i
22 Så här ser det då ut i sökfältet på libris.se: yrkesutbild* OR gymnasieskol* mat:(avhandling)
23 Av någon outgrundlig anledning erhålls även andra typer av publikationer vid denna sökning.
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yrkesämnenas didaktik ingår fjorton licentiander där åtta fortsätter mot doktorsgrad (Lindberg, 2016). Ett flertal av dessa refererar jag till i avhandlingen.
Med inspiration i Lindbergs (2003c) forskningsgenomgång kategoriseras
nedan de texter som funnits med syfte att ge en så nyanserad bild som möjligt
av svensk forskning om gymnasial yrkesutbildning. De kategorier som presenteras är breda och vissa texter skulle säkert kunna inrymmas under flera av de
olika kategorierna. De åtta kategorierna har skapats utifrån en bedömning av
texternas huvudsakliga forskningsinriktning.
Ett stort, och ganska tidigt intresse, har riktats mot att presentera historiska beskrivningar av yrkesutbildning. Ett flertal av dessa behandlar generella aspekter av yrkesutbildningens historia (Hedman, 2001; Ledman, 2014;
Lindell, 1992; Nilsson, 1981, 1983). Kaleen (1952) har däremot gjort en mer
specifik beskrivning av handelsundervisningens historia fram till 1830. Lundahl (1994, 1997) har fokuserat på hur LO och SAF ställde sig till yrkesutbildning mellan åren 1944 och 1990. Brobergs (2014) avhandling handlar om den
period som föregick gymnasiereformen och behandlar de tre pedagogiska
praktiker flitpengen, prövotiden och produktionen som försvann tillsammans
med de praktiska ungdomsskolorna. Precis som min studie rör sig Brobergs
avhandling i gränslandet mellan skola och arbetsliv och berör spänningar och
motsättningar mellan skolpedagogik och lärande i produktionen.
Utbildningens organisation och/eller utbildningsformer har på ett flertal
sätt utforskats. Här dominerar texter som rör den senaste gymnasiereformen.
Nylund (2010, 2013) och Nylund och Rosvall (2011) diskuterar de politiska
och sociala implikationerna av GY11. Sedan 1970-talet har gymnasieskolan reformerats i flera omgångar. Dessa reformer diskuteras i ett historiskt ljus av
Lundahl, Erixon Arreman, Lundström och Rönnberg (2010) och Lundahl
(1998, 2008) där den senare bland annat konstaterar att yrkesförberedande
utbildning på gymnasienivå varit styvmoderligt behandlad genom åren och
hamnat i skuggan av diskussioner om de studieförberedande utbildningarna.
Lundahl (2008) berör också den återkommande (och hittills misslyckade) politiska ambitionen att etablera en lärlingsutbildning inom ramarna för gymnasial yrkesutbildning. I en artikel av Andersson, Wärvik och Thång (2015) studeras hur regering, LO och svenskt näringsliv agerade vid tillkomsten av den,
sedan 2011 permanentade, gymnasiala lärlingsutbildningen. Ett annat intresseområde rör hur det svenska skolsystemet påverkar elevers förutsättningar
att lyckas i skolan utifrån en rad olika aspekter (Alexandersson, 2011;
Carlsson, 2006; Ledman, 2015; Wallin, 2014).
Tre texter kan härledas till utbildningssociologi. Det är Broady & Börjesson
(2002) som gjort en social karta över gymnasieskolan i Stockholm i slutet av
1990-talet, Beach (1999) som ger exempel på hur den sociala reproduktionen
kommer till uttryck i gymnasieskolan samt Kärnebro (2013) som studerat hur
språkpraktikerna på fordonsprogrammet fungerar som reglerande verktyg för
elevernas handlingsmönster.
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Ett fjärde område kan kategoriseras som yrkeslärares perspektiv på yrkesutbildning. Härdig (1995) har studerat lärares funktion och roll i utbildningen
av yrkeselever på det dåvarande bygg- och anläggningstekniska programmet.
Hur 1990-talets decentralisering av gymnasieskolan har påverkat karaktärsämneslärares arbete belystes av Lemar (2001). Ett ganska stort intresse riktas
mot hur yrkeslärare formar sin yrkesidentitet mot bakgrund av exempelvis tidigare livs- och yrkeserfarenheter (Asghari, 2012, 2014) samt hur yrkeslärare
kan bibehålla goda yrkeskunskaper och därmed erbjuda en god kvalitet i
undervisningen i yrkesämnen (Andersson & Köpsén, 2015; Fejes & Köpsén,
2012). Lagström (2012) har i sin avhandling visat hur lärare som undervisar
lärlingselever beskriver sin lärarroll som något helt nytt med nya krav och förutsättningar.
Frågor om bedömning och betyg inom de gymnasiala yrkesutbildningarna
har utifrån ett elevperspektiv beskrivits av Tsagalidis (2003, 2008), Johansson Wyszynska och Henning Loeb (2015) samt Korp (2006). De speciella förutsättningar som förefaller råda vid bedömning av yrkeskunnande inom
gymnasial lärlingsutbildning har ägnats en artikel av Berglund och Lindberg
(2012a). De kommer bland annat fram till att trepartssamtalen där lärare, elev
och handledare möts för bedömningsdiskussioner är viktiga. Vidare betonas
att fokus i bedömningen läggs antingen på sociala eller beteendemässiga
aspekter eller på yrkeskunskaper. Vad av detta som prioriteras beror på lärarens bakgrund och kvalifikationer, arbetsfördelning på arbetsplatsen samt på
skolans lokala historia när det gäller gymnasial lärlingsutbildning.
En rad texter som rör undervisning i, och elevernas arbete med, kärnämnen
har samlats under rubriken ämnesdidaktik. Här dominerar de arbeten som
fokuserar på språkliga aspekter som läsning (Asplund, 2010; Grogarn, 1979;
Visén, 2015), samtal (Lundström, 2012; Visén, 2015) och skriftspråklighet
(Westman, 2009). Hur svenskämnet ges ett innehåll för bland annat elever
på barn- och fritidsprogrammet samt på industriprogrammet studeras av
Bergman (2007). Frykholm och Nitzler (1989) gjorde en studie av yrkes- och
karriärutbildning på vårdlinjen och verkstadstekniska linjen för att se hur utbildningen bidrar till socialiseringen till de olika sektorerna och positionerna
i yrkeslivet. Forsberg (2011) har också genomfört en studie med samhällsinriktning på gymnasiets yrkesprogram. Lindberg (2010), Muhrman (2016) och
Aretorn (2012) har gjort studier med matematikdidaktisk inriktning där den
senare främst koncentrerat sig på lärares förklaringar av matematiska uppgifter inom matematik och ellära.
I kategorin elevers föreställningar om ett yrke och om en yrkesutbildning
dominerar studierna som illustrerar yrkeselevers möte med yrke och yrkesutbildning samt deras skapande av en eventuell yrkesidentitet (Carlsson, 2001;
Herrman, 1998; Hill, 1998; Högberg, 2009; Klope, 2015; Walldal, 1986). Rosvall (2012) studerade i en etnografisk studie elevinflytande i gymnasieskolan
och hur det faller ut i den pedagogiska praktiken.
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Yrkesdidaktik och förutsättningar för lärande på arbetsplatser har utifrån
olika aspekter berörts i ett flertal studier. I dessa texter står elevens (yrkes-)
lärande i fokus på ett eller annat sätt. Något mer specifikt handlar det om lärandepraktiker, yrkeskunskaper och vad som i utbildningen görs möjligt att
lära sig (Berglund, 2005, 2009; Berner, 2010; Eriksson & Gunnarsson, 1997;
Fjellström & Kristmansson, 2016; Korp, 2012; Lindberg, 2003a, 2003b,
2003c). Sällström (2002) betonar vikten av konstruktivistiska yrkesförberedande lärandemiljöer och Boström (2013) har studerat elevers lärstilar på sex
olika yrkesprogram. I några studier har fokus lagts på handledarens roll i yrkeslärandet framförallt när det gäller återkoppling och bedömning
(Mårtensson, 2014; Öhman, 2015). Christidis (2014) studerade ämnesintegrering på vård- och omsorgsprogrammet och Berglund och Henning Loeb
(2013) har diskuterat vilket yrkeslärande som sker i den gymnasiala lärlingsutbildningen. De visar att de kunskaper och de kompetenser som utvecklas
ibland kan ha karaktären av sociala och allmänna snarare än breda och yrkesmässiga. Vidare ger deras studie vid handen att det yrkeskunnande som utvecklas kan vara specifikt för arbetsplatsen. Om lärlingen befinner sig på
samma arbetsplats under hela utbildningen finns risken att han eller hon går
miste om möjligheten till ett flexibelt arbetsliv.
Sammantaget kan sägas att den forskning som finns om gymnasial yrkesutbildning sällan berör lärlingsutbildning. Den så kallade klassrumsforskningen om yrkesutbildning är mycket begränsad i sin omfattning och ingen
studie finns om handels- och administrationsprogrammet.

Internationell forskning om yrkesutbildning
Traditionen av lärlingsutbildning, oavsett om den sker inom ramarna för gymnasieutbildning eller om den är eftergymnasial, är svag i Sverige. Endast ett
fåtal branscher har en gedigen tradition av färdigutbildning i form av lärlingskap som leder till ett gesällbrev eller motsvarande. Internationellt är bilden
en annan. Tyskland exempelvis, framstår för många som ett föregångsland
när det gäller lärlingsutbildning och även Österrike och Danmark har lärlingsutbildningar som i jämförelse med svenska förhållanden framstår som framgångsrika (Olofsson, 2014). I detta avsnitt görs en internationell utblick där
exempel på internationell forskning presenteras.
Den internationella forskningen om yrkesutbildning i allmänhet och lärlingsutbildning i synnerhet är inte lika lätt att överblicka som den svenska. I
den resterande delen av kapitlet presenteras först forskning från The European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP). Detta
Europeiska centrum för utveckling av yrkesutbildning har funnits sedan 1975.
De arbetar i huvudsak med fyra temaområden: policyfrågor (analysing policy), utvecklandet av livslångt lärande (developing lifelong learning), kompetensfrågor (identifying skills needs) och kvalifikationsfrågor (understanding
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qualifications) (CEDEFOP, 2015). Vidare i kapitlet presenteras forskning publicerad i internationella tidskrifter samt exempel på nordisk forskning om yrkesutbildning.
CEDEFOP rapporter
Sedan 1998 har CEDEFOP regelbundet gett ut en skriftserie delvis med intentionen att ge en överblick över det stora fältet av forskning om yrkesutbildning i Europa. I det här avsnittet ska jag med hjälp av denna serie av rapporter
försöka ge en bild av vilka frågor som stått i fokus sedan 1990-talet.
I den första av dessa rapporter konstateras att såväl samhälle som näringsliv genomgick förändringar i en allt snabbare takt under slutet av 1990-talet
och att detta påverkade arbetslöshetssiffror och arbets- och anställningsvillkor. I anslutning till detta identifierades fyra huvudsakliga utmaningar för
europeiska yrkesutbildningar. För det första handlar det om vem som ska ha
ansvaret över och styra yrkesutbildningssystemen. Ska det vara centraliserat
eller decentraliserat? För det andra rör det sig om att yrkesutbildningarna och
arbetslivets krav inte helt stämmer överens. För det tredje menar man att inte
bara organiserat formellt lärande utan även informellt lärande är av vikt. För
det fjärde lyfts några faktorer fram som kan underlätta jämförandet av yrkesutbildningssystem bland Europas länder. Forskningen måste vara av interdisciplinär art för att såväl beskriva som förstå skillnader och likheter. Förutsättningarna för mobilitet bland Europas arbetskraft måste förbättras och
standardisering av vilka kompetenser som krävs inom yrken i olika länder
måste utvecklas (Tessaring, 1998).
I den andra delen av CEDEFOP:s forskningsöversikter som har titeln Learning for employment betonas bland annat att arbetsmarknadstrender har
stor inverkan på europeisk yrkesutbildningspolicy. Vidare menar man att sociala reformer såväl som yrkesutbildningsreformer, till exempel lärlingsutbildning, måste skyndas på och att vissa delar av arbetskraften bör ges möjligheter till vidareutbildning och att man måste hålla ögonen på, och försöka
höja statusen hos, lågstatusyrken (Bainbridge, 2003).
Den tredje forskningsöversikten har sitt fokus på utvärdering och forskning
om yrkesutbildningars inverkan på samhälle, företag och individer. Man menar att de demografiska mönstren hos Europas befolkning, en ökad utbildningsnivå, behoven av förnyade kunskaper och färdigheter genom fortsatt lärande i arbetslivet, strukturella förändringar på arbetsmarknader och konsekvenser av dessa när det gäller arbetslöshet är samtliga faktorer som sätter
press på yrkesutbildningssystemen. Precis som inom skolans värld krävs såväl
formativ som summativ bedömning när det gäller utvärderingar av Europeisk
yrkesutbildning. Dessa två är lika beroende av varandra som de kvantitativa
och kvalitativa metoderna tycks vara när det gäller hur utvärderingarna ska
utföras. Vidare diskuteras att reformer och förändringar måste involvera inte
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bara de direkt inblandade aktörerna utan samtliga intressenter. De pedagogiska aspekterna av utbildningen måste samordnas med de behov som finns
på arbetsmarknaden, likväl som såväl sociala som ekonomiska faktorer måste
vägas in i utvärderingarna (Descy & Tessaring, 2005).
Den sista delen av den tredje översikten ägnas åt den nytta samhälle, företag och individer kan dra av yrkesutbildningsinsatser. De individuella fördelarna i form av ökad inkomst och minskad risk för arbetslöshet genererar även
icke-materiella fördelar som exempelvis mindre brottslighet, bättre hälsa och
social inklusion. Därför är det viktigt att eleverna inom yrkesutbildning stannar kvar i utbildningen och att socialt utsatta grupper stimuleras till utbildning och fortbildning.
I den fjärde översikten om Europeisk forskning om yrkesutbildning från
CEDEFOP ligger tyngdpunkten på modernisering av yrkesutbildningar. Två
huvudsakliga mekanismer för att modernisera yrkesutbildning har identifierats inom befintlig forskning. Dels de institutionella som ska bidra till att erbjuda lågpresterande studenter lämpliga utbildningar, reglera och implementera kvalitetssäkring och utveckla samarbeten. I Sverige har dessa institutionella mekanismer bland annat inneburit att gymnasial lärlingsutbildning framställts som ett alternativ för lågpresterande elever. Ett exempel på modernisering och strävan efter kvalitetssäkring som ofta omnämns är de gemensamma
referensramar för kvalifikationer som i det närmaste har blivit fashionable instruments (Descy & Tchibozo, 2009, s. 33) eftersom de används som verktyg
för styrning, mobilitet och transparens samtidigt. Den andra mekanismen
som bidrar till modernisering av yrkesutbildning är yrkesmässiga aspekter
som exempelvis kompetens och effektivitet hos lärare och andra utbildare. De
ska inte bara vara yrkeskunniga utan också vara uppdaterade på utbildningssystemet, vara duktiga ledare, medvetna om nya institutionella arrangemang
samt ha förmågan att kommunicera med näringslivet (jfr Lagström, 2012).
Yrkeslärarna är också de som främst påverkas av och förväntas vara de som
bidrar till att implementera förändringar i utbildningssystemen (Descy &
Tchibozo, 2009).
Sammanfattningsvis kan sägas att CEDEFOP är en aktör som påverkar hur
länder formar sin yrkesutbildning (Olofsson & Panican, 2015). Under den tioårsperiod som täcks av de refererade rapporterna ovan har en intresseförskjutning skett från frågor som rör de snabba samhällsförändringarna, centralisering eller decentralisering av yrkesutbildning samt informellt kontra formellt lärande till att alltmer handla om frågor om hur yrkesutbildning kan bidra till social inkludering. Här blir det tydligt att gymnasial lärlingsutbildning
utgör ett exempel på hur näringslivet ges ett större ansvar när det gäller inkludering men även när det gäller kvalifikationsfrågor.
I en EU-rapport från 2012 lyfts lärlingsutbildningars såväl negativa som
positiva sidor fram. Bland de negativa aspekterna märks de argument som ta-
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lar för att lärlingsutbildningars positiva effekter inte kommer att vara konstanta vilket visar sig i att vissa lärlingsländers höga sysselsättningsgrad och
låga arbetslöshet framförallt gäller de ungdomar som är under 25 år. Något
annat negativt som poängteras är att de kunskaper och färdigheter som lärlingarna når riskerar att vara allt för snäva och arbetsplatsspecifika vilket leder till svårigheter att röra sig på arbetsmarknaden. En tredje negativ aspekt
är problemet med att företag kan åka snålskjuts på andra företags utbildningsinitiativ och investeringar utan att själva egentligen bidra till lärlingsutbildningen. Det finns också tendenser till att diskriminering av utrikes födda
och könsstereotyper sätter sin prägel på lärlingsutbildningarna i Europa. Till
sist finns det en risk att lärlingar kan betraktas och utnyttjas som billig eller
till och med gratis arbetskraft utan att de egentligen erbjuds en utbildning
med tillräcklig kvalitet. Här är det i sammanhanget viktigt att göra en åtskillnad mellan lärlingsutbildning och det som istället ska betraktas som praktikoch traineeplatser (European Commission, 2012).
De positiva aspekterna med lärlingsutbildningarna enligt European Commission (2012) är i huvudsak två. Den första innebär att övergången till arbetsmarknaden underlättas dels genom att arbetsgivarna kan påverka utbildningsinnehållet och dels att ungdomarna snabbt kommer ut i arbetslivet. Den
andra positiva aspekten är att lärlingsutbildningarna kan bidra till att tydliggöra kompetensbehov hos arbetsgivare på ett tydligare sätt än de skolförlagda
yrkesutbildningarna. Detta gör att matchning mellan utbudet av utbildning
och arbetslivets kompetensbehov kan bli effektivare.
Internationell forskning publicerad i tidskrifter
Det finns ett antal tidskrifter som är inriktade mot yrkesutbildning: Vocations
and Learning, Empirical Research in Vocational Education and Training och
Journal of Education and Work är några av dessa. Det finns också tidskrifter
som är inriktade mot handel som exempelvis Journal of Marketing Education
och International Journal of Retail & Distribution Management. Min ambition har inte varit att ge en fullständig bild av vilket innehåll som publicerats i
dessa tidskrifter. Istället har sökningar gjorts i databasen Ebsco med kombinationer av sökorden vocational education, apprenticeship, upper secondary, sales vocational education and training, retailing, sales manager
och sales person.
När jag med hjälp av ovanstående sökord funnit ett antal artiklar gjordes
en genomläsning av texternas abstract för att bedöma om de kunde tillföra
studien något. Mina kriterier var att texterna skulle beröra utbildning och eller
lärande för eller inom handelsbranschen och då främst när det gäller detaljhandel. Flera av texterna berör också attityden till handelsbranschen bland
ungdomar och studenter/elever vilket är intressant att belysa ur ett internationellt perspektiv. Ett flertal av de sökträffar som erhållits visade sig handla
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om så kallade business to business säljare vilket inte är relevant för min studie.
Dessa texter har därför sorterats bort.
I det följande redovisas fem olika kategorier som skapats utifrån de internationella artiklar som jag funnit relevanta för den här studien. Vissa texter
skulle kunna placeras i flera av kategorierna Den första kategorin benämns
svårigheten att rekrytera personal, och berör främst den amerikanska detaljhandelsbranschen. I två ganska tidiga texter som andas oro över att få vill välja
detaljhandeln som karriärväg beskrivs svårigheterna med att hitta personal
(Goldstucker, 1963; Hudson Jr, 1978). Hudson Jr, (1978) menar att det behövs kreativa och uppfinningsrika ungdomar som gärna har så kallat praktiska erfarenheter och att de måste förberedas genom utbildning i matematik,
bokföring, kommunikation och ledarskap.
Den andra kategorin, som ligger nära den första, inrymmer texter som beskriver studenters och ungdomars inställning till detaljhandeln. Det är, enligt
dessa artiklar, en bransch som betraktas som nära nog oattraktiv av ungdomar
och studenter (Broadbridge, 2003b; Karakaya, Quigley, & Bingham, 2011;
Sojka & Gupta, 2000). Enligt en artikelserie på tre texter av Swinyard (1981),
Swinyard, Langrehr och Smith (1991) och Broadbridge (2003a) går det att se
ett samband mellan avancemang i universitetsstudier och en mer negativ syn
på detaljhandelsbranschen. Detta skulle kunna bidra till att branschen går
miste om de duktigaste och mest kompetenta medarbetarna och att studenter
fortsätter att nöja sig med att endast extraarbeta i detaljhandeln. De två senare
författarna konstaterar också att det inte tycks skett något i positiv bemärkelse
med studenters och ungdomars attityd till branschen över tid.
I Sverige finns relativt få möjligheter att formellt utbilda sig inom detaljhandeln. Handels- och administrationsprogrammet på gymnasiet är en av
dessa. Internationellt tycks det vara vanligare med branschutbildningar. I
USA exempelvis är det vanligt att även branschorganisationer håller utbildningar för att trygga återväxten. Men det brister ofta i samarbetet mellan akademiska utbildningsinstanser och branschutbildningarna (Rosenbloom,
1978). Den tredje kategorin handlar om olika utbildningsinsatsers design. Redan för drygt 60 år sedan diskuterade Krusa (1952) hur arbetsplatsförlagd utbildning inom detaljhandeln skulle kunna designas. Intressant nog väcker han
delvis samma frågor som idag är aktuella inom den svenska gymnasiala lärlingsutbildningen. Han pratar om matchning av student och arbetsplats, uppföljning i form av loggboksskrivande och bedömningsmatriser. Något som
också berörs av Krusa (1952) är hur fördelningen av skolförlagd respektive arbetsplatsförlagd tid ska göras.
I två artiklar diskuteras brittisk lärlingsutbildning inom detaljhandeln i
form av Modern Apprenticeship som inte anses lämplig för detaljhandelsbranschen (Spielhofer & Sims, 2004) och Advanced Apprenticeship där de
stora kedjorna är ovilliga att delta (Lewis, Ryan, & Gospel, 2008). Payne
(2002) gör en intressant jämförelse mellan lärlingsutbildningssystemen i
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Norge och Storbritannien och konstaterar att det brittiska systemet saknar
bredd och arbetsgivarna visar ett svagt engagemang samt att lärlingsutbildningen ses som en sista utväg främst för de lågpresterande. I det norska systemet är det svårt att motivera eleverna under de två första helt teoretiska åren,
skolorna har också begränsade resurser och det visar sig att kopplingen mellan skolor och arbetsplatser är svag.
Vidare diskuteras i ett antal artiklar hur lärande på arbetsplatser i syfte att
utbilda för detaljhandelsbranschen designas genom att exempelvis lägga in
korta praktikperioder i yrkeskurser eller genom att låta studenter driva så kallade pop up butiker (Attia, Honeycutt, & Jantan, 2008; Burgess, 2012; Hurst
& Good, 2010; Polidano & Tabasso, 2014).
I den fjärde kategorin av texter behandlas utbildningsinsatsers innehåll.
Lazarus Iii (1978) och McKay (1978) diskuterar hur man skulle kunna förbättra utbildningen inom detaljhandeln i USA. De menar att de akademiska
utbildningarna på ett bättre sätt skulle kunna bidra, som exempelvis i andra
branscher:
I have heard it said, probably by an elitist retailer, that while attorneys and
doctors come from law and medical schools, only God knows from whence
retailers come (Lazarus Iii, 1978, s. 71).

Kakavelakis, Fuller, Felstead, Jewson och Unwin (2008) visar i en observationsstudie att det inte är givet att de lärande i praktiken tillämpar det de lärt
sig inom företagsegna utbildningar. Istället för att verka för företagets vinstmaximering träder egna värderingar in när det kommer till kundkontakten
och säljprocessen.
Att kunna kommunicera med kunder är en viktig förutsättning inom detaljhandeln. Hastwell, Strauss och Kell (2013) visar detta i en etnografiskt inspirerad artikel där de betonar att språklighet (litteracitet) och räknefärdigheter
(numeracitet) båda är väldigt viktiga färdigheter i handelsbranschen. Det är,
enligt författarna, viktigt att yrkesprogram kan ge dessa färdigheter, men det
är också en fördel om sådan utbildning kan ske på arbetsplatsen.
Den femte kategorin av internationella artikeltexter rör lärande i arbetslivet. Dessa texter handlar främst om identitetsskapande (Brockmann, 2013)
och vilket lärande som görs möjligt i arbetslivet (Bell, Mengüç, & Widing,
2010; Fuller, Kakavelakis, Felstead, Jewson, & Unwin, 2009; Ingersoll, 2005;
Rausch, 2013; Roberts, 2013). I det följande lyfts några av dessa texter fram.
Det individuella lärandet på en arbetsplats kan resultera i lärandeeffekter
även på organisationsnivå (Bell m.fl., 2010; Ingersoll, 2005). För att transfer
från individ till organisation ska underlättas krävs exempelvis ett positivt lärandeklimat (Bell m.fl., 2010).
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Detta kan jämföras med Fuller och Unwins (2003) kontinuum med expansiva respektive restriktiva attribut för lärande på arbetsplatser. Modellen utvecklades vid en studie av vilka möjligheter och barriärer för lärande som lärlingar i Storbritanniens Modern Apprenticeship program24 upplevde på ett
antal företag. Fuller och Unwin (2003) konstaterar att arbetsplatser som
präglas av expansiva attribut för lärande i högre utsträckning än arbetsplatser
som präglas av restriktiva attribut kan förväntas bidra med en gynnsam
lärmiljö med goda förutsättningar för lärande för lärlingar eller nyanställda.
På arbetsplatser med mer restriktiva attribut gentemot lärlingar finns risken
att lärandet endast blir ytligt och kortsiktigt.
Fuller m.fl. (2009) visar hur ny teknik inom detaljhandeln bidrar till förändrade förutsättningar för lärande. Det faktum att många kedjor inom handeln har ett utpräglat centrum – periferi upplägg när det gäller exempelvis
lager och ledning kan ge upphov till olika typer av färdigheter och expertis
samt bidra till möjligheter till expansiva lärandemiljöer på de olika arbetsplatserna.
Skandinavisk forskning om yrkesutbildning inom detaljhandelsbranschen
Tidigare i detta kapitel har konstaterats att det är svårt att finna svensk forskning om yrkesutbildning relaterad till detaljhandelsbranschen. I de övriga
skandinaviska länderna går det att finna ett antal studier, företrädesvis
danska.
I den danska antologin Praktikkens læringslandskab – at Lære gennem
arbejde (Nielsen & Kvale, 2003) finns några kapitel som berör detaljhandelsbranschen. Även Vibe Aarkrogs avhandling om sambanden mellan skola och
praktik i dansk yrkesutbildning (Aarkrog, 2003b) ter sig relevant för min studie. I det följande presenteras ett urval av dessa texters resultat och slutsatser.
I en intervju- och observationsstudie av lärandet i skol- och arbetsplatsmiljö i det danska växelutbildningssystemet har Aarkrog (2003a) studerat
sambandet mellan det handelselever lär sig i skolan och på arbetsplatsen och
deras utveckling av en yrkeskompetens. Genom att specifikt fokusera på hur
eleverna lär sig kundkontakt och varukännedom har Aarkrog kommit fram till
att samarbetet mellan skola och arbetsplats om den enskilde elevens lärande
bör ta sin utgångspunkt i vilka lärandemöjligheter parterna kan erbjuda i förhållande till vad eleven förväntas lära sig. Vissa kunskaper, som exempelvis
kundkontakt, bör läras genom deltagande i den verksamheten, det vill säga att
träna på att ta kontakt med kunder, eller som Aarkrog (2003a) säger, genom
att bli kastad in i det (s. 45). Skolan kan svårligen bidra med kunskaper som
är så praxisnära och svåra att sätta ord på som hur man tar och bibehåller
kontakt med olika typer av kunder i olika typer av butiker. Men skolan har en
24 Ett brittiskt lärlingsprogram som introducerades 1993.
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annan roll när det gäller att säkra bredden i utbildningen genom att ge eleven
möjlighet att reflektera över och formulera sina erfarenheter om kundbetjäning. Skolan ska alltså erbjuda eleverna en möjlighet att iaktta praxis och ska
alltså spela en bearbetande roll i förhållande till det arbetsplatsförlagda lärandet.
Aarkrog (2003b) har studerat ett antal olika former för samspel i samband
med transfer från skola till praktik i dansk handelsutbildning. Det rör sig
främst om samspelet mellan elevens arbetsplatslärande och elevens transfer
från skola till praktik, samspelet mellan relationen elev/utbildare och elevens
transfer från skola till praktik samt samspelet mellan ett specifikt respektive
generellt innehåll i undervisningen och elevens transfer från skola till praktik.
I anslutning till de ovan nämnda formerna för samspel belyser Aarkrog vidare
skolans funktion, i tur och ordning, i relation till elevens lärande i praktiken,
i relationen elev/utbildare och när det rör framförallt specifik och generell
transfer. Aarkrogs analys är byggd på fyra teoretiska förståelseramar, analys
av kunskap hur och kunskap om något, elevens lärande i praktiken, elevens
relation till utbildaren och undervisningens specifika och generella innehåll.
En av Aarkrogs slutsatser är att eleverna behöver utveckla sin förmåga att reflektera över sitt arbete för att stärka samspelet mellan kunskap hur och kunskap om något.
Hansen (2003) visar i sin studie om elever i en sportbutik hur lärandet utvecklas genom att de successivt får tillgång till arbetsuppgifter som kräver ett
större ansvarstagande. Eleverna reflekterar över sitt eget lärande genom ökat
ansvarstagande och de har utvecklat förmågan att se när något behöver göras
(Hansen, 2003). Lärlingar i butiker får inte alltid enbart ägna sig åt det som
är centralt för handelsverksamheten. Ibland får de även uppgifter som kräver
inga, eller endast begränsade, teoretiska eller branschknutna kunskaper som
exempelvis städning och att springa ärenden. Genom att lärlingar gör dessa
uppgifter blir den ordinarie personalen friställd till att arbeta med de mer butiksnära arbetsuppgifterna. Så på så sätt bidrar de till verksamheten trots att
de genomför uppgifter som inte kräver ett stort ansvarstagande eller bidrar
till att utveckla deras yrkeskunnande. Musaeus (2003) ställer frågan om detta
är en resurs eller en barriär i utbildningen till butiksassistent. Musaeus studie
visar att om de okvalificerade arbetsuppgifterna tar överhanden så kan det utgöra en barriär i lärlingens lärande. Men om däremot en mix av dessa typer
av enkla uppgifter och de mer kvalificerade uppgifterna erbjuds eleverna kan
det betraktas som en resurs. En yrkesutbildning kan knappast ske genom att
man genomför på förhand givna arbetsuppgifter i en given ordning utan det
rör sig snarare om att stora som små, svåra som enkla, branschtypiska som
allmänna uppgifter integreras med varandra för att utveckla ett yrkeskunnande (Musaeus, 2003).
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Reegård (2015) visar i en artikel hur elever i det norska handelsprogrammet
börjar skapa en yrkesidentitet och att denna identitet kan delas in i fyra kategorier; dagdrivaren, konsumenten, den professionelle(a) och aspiranten.
Såväl Aarkrog (2005) som Tanggaard (2007) visar i en dansk kontext att
både skolförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning är nödvändiga för att utveckla kompetens inom ett yrke. Det är, menar Aarkrog (2005), viktigt att ta
hänsyn till vilket innehåll i läroplan eller kursplan som går att lära i skolan
respektive på arbetsplatsen. Detta är inte enbart kortsiktigt positivt för den
aktuella utbildningen utan kan främja även det livslånga lärandet. Tanggaard
(2007) menar i sin studie att ett lärande som är gränsöverskridande
(boundary crossing) kan vara det mest fruktbara när det gäller yrkesutbildning. Tanggaard säger att de skolförlagda respektive arbetsplatsförlagda delarna av utbildningen kan, och ska, sikta mot olika mål. Dock krävs det gränsobjekt (boundary objects) som knyter samman de två delarna.
Tanggaard och Elmholdt (2008) diskuterar bedömningsfrågor och lärlingsutbildning. De menar att det traditionella sättet att bedöma arbete genom lärlingsbedömning kan fungera som ett alternativ till rådande bedömningspraktiker i såväl skolor som på arbetsplatser. Tanggaard och Elmholdt argumenterar för att ett situerat och relationsbaserat perspektiv på kunskap och lärande och att bedömning ska fokusera på kontextbundna omdömen av en persons kärnkompetenser. Detta ska kontrastera mot bedömning som syftar mot
att kontrollera och selektera för vidare utbildning.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan sägas att handels- och administrationsprogrammet
är mycket svagt representerat i forskning om gymnasial yrkesutbildning. Antalet svenska studier som utifrån ett elevperspektiv diskuterar utvecklandet av
ett yrkeskunnande är relativt få. De titlar som främst har betydelse för min
studie är Berglund och Henning Loeb (2013), Berglund (2009), Berglund och
Lindberg (2012a), Lagström (2012), Fjellström och Kristmansson (2016),
Broberg (2014), Tsagalidis (2008) och Lindberg (2003c).
För att sammanfatta bilden av den internationella forskningen om utbildning för, och i, detaljhandeln så kan sägas att mycket av den forskning som
finns rör design- och innehållsmässiga aspekter. En mer begränsad del av
forskningen handlar om vad som är möjligt att lära sig i utbildningar inom
handelsbranschen. Ett antal danska studier finns att tillgå och det är också
dessa som ligger närmast mitt forskningsintresse. Det är således främst Aarkrogs (2003a, 2005), Tanggaards (2007) men också Broadbridge (2003a),
Hastwell m.fl. (2013), Swinyard (1981) och Swinyard m.fl. (1991) som är intressanta för min studie såtillvida att de rör sig inom detaljhandelsbranschen.
I Sverige är branschutbildningar inom detaljhandeln inte lika vanliga som
i exempelvis USA där det tycks vara ett vanligt sätt att utbilda sig inom handeln. En lärlingsutbildningsform, som den svenska, med varvad skolförlagd
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och arbetsplatsförlagd utbildning på sekundär (gymnasial) nivå med skolan
som ensam huvudman förefaller vara ovanlig, sett ur ett internationellt perspektiv.
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4. Teoretiska utgångspunkter och analys
I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska ramverk. Den grundläggande teoretiska utgångspunkten är att lärande är situerat och sker i ett socialt
sammanhang genom deltagande i aktiviteter i praktikgemenskaper25 (Lave &
Wenger, 1991). Vi ingår alla i olika typer av gemenskaper som exempelvis i
familjen, i skolan och i arbetet där vi kontinuerligt tillägnar oss kunskaper som
bekräftar vårt medlemskap i gemenskapen. Den här avhandlingen handlar om
hur elever i den gymnasiala lärlingsutbildningen formas in i ett yrke genom
att ta plats i en för dem troligen ny och obekant yrkesgemenskap och inom
ramarna för den utvecklar yrkeskunnande.
Tillägnandet av kunskapsinnehållet, oavsett praktikgemenskap, sker inte
bara av sig själv genom att en person deltar i det sociala sammanhanget. För
att analysera hur lärlingselever på handels- och administrationsprogrammet
får tillgång till arbetsuppgifter och vilket kunnande det leder till används verksamhetsteori (Engeström, 1987).
För att kunna förstå och förklara hur ett verksamhetssystem har skapats
krävs ett historiskt perspektiv. En historiebeskrivning av branschen med tillhörande verksamhetsteoretisk analys presenteras därför i delstudie ett. I
delstudie två redovisas resultaten och analyserna av de fallstudier som gjorts.

Det triadiska kunskapsbegreppet
Eftersom kunskapsbegreppet är centralt i avhandlingen krävs en reflektion
över begreppet. Carlgren (2011) vidareutvecklar den kunskapssyn som formulerades i Skola för bildning (SOU 1992:94). Den syn på kunskap som uttrycktes i Skola för bildning var inspirerad av det som kan kallas the practice turn
(Schatzki, Knorr-Cetina, & Savigny, 2000) inom de samhällsvetenskapliga
och humanistiska forskningsfälten. Man kan säga att sättet att betrakta kunskap kompletteras med synen på att man utvecklar erfarenhet genom att delta
i praxis-sammanhang (Carlgren, 2011). Här har Ryles (1949) syn på begreppet
som kunskap att och kunskap hur samt Wittgensteins förtrogenhetskunskap
bidragit till ett mer komplext kunskapsbegrepp. De kunskapsformer som formulerades i Skola för bildning och som finns kvar i dagens läroplan är:
Kunskap i form av fakta (som) syftade på den rent informativa aspekten av
kunskap. Kunskap i form av förståelse kommer till uttryck som en förmåga att
tolka, förklara etc. Kunskap i form av färdigheter fokuserar själva utövandet,
medan kunskap i form av förtrogenhet kommer till uttryck som urskiljningsoch omdömesförmåga (Carlgren, 2011, s. 49).

25 Det begrepp som Lave och Wenger (1991) använder är communities of practice. Jag kommer i fortsättningen att använda mig av det för avhandlingen mer relevanta yrkesgemenskaper som en översättning av begreppet.
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En ytterligare utveckling av kunskapsbegreppet som Carlgren (2011) föreslår
är att betrakta det som en triad. Det kunskapsarbete som förekommer i utbildningssammanhang kan beskrivas som kunnande, vilket innebär syftet eller målet med undervisningen, som kunskap/kunskapsinnehåll, det vill säga
det som utgör innehållet i undervisningen samt som kunnighet som används
vid bedömning av elevernas kunnande. Relationen mellan dessa delar är dialektisk och de utgör varandras förutsättningar. Den ena kan inte finnas utan
de andra. I figur 4 nedan illustreras detta så kallade triadiska kunskapsbegrepp

Figur 4. Det triadiska kunskapsbegreppet (Carlgren, 2011).

Genom att betrakta kunskap på detta triadiska sätt erhålls en begreppsapparat som går att använda på olika delar av utbildningen. Eftersom det är den
arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala lärlingsutbildningen som studeras i denna avhandling föredrar jag att använda begreppen yrkeskunskaper,
yrkeskunnande och yrkeskunnighet. Det innebär att yrkeskunskapen/kunskapsinnehållet är det som avses och betonas i kursplaner och ska leda till
kunnandet. Yrkeskunnandet ska motsvara de mål, syften och intentioner som
finns med utbildningen. Jag använder också begreppet yrkeskunnande vid beskrivningar av de kunskaper som lärlingseleverna har tillägnat sig. Slutligen,
yrkeskunnighet, används när det rör sig om bedömning av hur kunnig, duktig
eller skicklig någon är inom yrket.

Lärande genom deltagande i yrkesgemenskaper
Det är lärlingselevers utvecklande av yrkeskunnande och förutsättningarna
som skapas för den processen som står i fokus i avhandlingen och Lave och
Wengers (1991) teori om lärande via deltagande i yrkesgemenskaper används
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som ett sätt att beskriva och förstå denna process. Grundläggande för detta
lärandeperspektiv är att lärande betraktas som socialt betingat och något som
sker i ett sammanhang av sociala praktiker (Lave & Wenger, 1991; Wenger,
1991, 1998, 2000). De kunskaper som utgör resultatet av detta lärande är historiskt och socialt definierade, det vill säga att till exempel snickares, frisörers och butikssäljares yrkeskunnande har inom deras respektive yrkesgemenskaper utvecklats över tid. Det är inte säkert att en snickare, frisör eller
butikssäljare upplever denna yrkesgemenskap och vad som i den utgör yrkeskunnande, på samma sätt som en kollega i samma gemenskap. Dessa skillnader i hur deltagandet upplevs leder till skilda positioner inom gemenskapen.
Legitimt perifert deltagande som lärandeteori
Lave och Wengers lärandeteori om legitimt perifert deltagande26 kan beskriva
hur lärlingselever som kommer okunniga och oerfarna inom yrkesområdet till
en arbetsplats kan röra sig från en perifer men legitim position mot ett fullt
deltagande och ett mer utvecklat yrkeskunnande (Lave & Wenger, 1991). Det
är således vägen in i gemenskapen som står i centrum i denna teori.
En viktig utgångspunkt är att lärandet betraktas som socialt situerat och
tillägnandet av kunskaper sker i den relation som finns mellan den sociala
omvärlden och individen (Lave & Wenger, 1991). Lärandet ska inte heller ses
som placerat i en praktik utan den sociala praktiken som grund för lärandet
(Ax Mossberg, 2008, s. 12). Därför är det viktigt att i en lärlingsutbildning
utgå från vad den sociala praktiken (arbetsplatsen) kan bidra med.
Det arbetsplatsförlagda lärandet bör med utgångspunkt i teorin om legitimt, perifert deltagande betraktas som en process av tillägnande av arbetsplatsens och yrkets kunskaper som bidrar till formningen av individen och
dennes identitet (Lave & Wenger, 1991). Genom att eleverna i försöket med
gymnasial lärlingsutbildning deltar i de sociala praktiker som arbetsplatserna
utgör kan de med andra ord utveckla ett visst yrkeskunnande. Men vad innebär egentligen begreppet legitimt perifert deltagande för förståelsen av hur
teorin kan användas? Få av de forskare som använder teorin benar ut begreppets mer etymologiska innebörd. Möjligen på grund av att Lave och Wenger
(1991) menar att de tre; legitimt, perifert och deltagande inte bör separeras
utan ska förstås som en helhet. Jag väljer trots allt att göra ett försök att helt
kort bena ut de tre delarna var för sig för att öka förståelsen av helheten.
Legitimiteten i deltagandet kan betraktas som en acceptans inom yrkesgemenskapen att en okvalificerad individ betraktas som åtminstone potentiell
deltagare. Enligt Lave och Wenger (1991) innebär legitimiteten:

26 Lave och Wenger (1991) använder begreppet legitimate peripheral participation vilket jag översätter till
legitimt perifert deltagande.
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en definierande egenskap hos olika sätt att höra till och är därför inte bara ett
nödvändigt tillstånd för lärande utan en grundläggande del av dess innehåll
(s. 35).

Det finns inget som kan betraktas som illegitimt deltagande men däremot
finns det inom ramarna för gymnasial lärlingsutbildning en formell del av legitimiteten, utbildningskontraktet. Detta kontrakt reglerar, i enlighet med läroplan och Förordningen om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning handledarens och lärarens ansvar samt vilka delar av utbildningen
som kan genomföras på arbetsplatsen (SFS 2007:1349). Man kan i sammanhanget diskutera i vilken grad legitimiteten skulle påverkas om det svenska
utbildningssystemet, vilket är fallet i många andra länder, hade en lärlingslag
det vill säga ett reglerande avtal mellan arbetsgivare och lärling.
När det gäller den andra delen av begreppet, perifert, är det viktigt att påpeka att det knappast går att finna något absolut fullvärdigt deltagande i en
praktikgemenskap. En lärlingselev som är ny på en arbetsplats befinner sig i
periferin, i utkanten av de viktiga, ansvarsfulla och avancerade arbetsuppgifterna. Men även om uppgifterna verkar perifera så kan de vara en del av en
större helhet som med tiden innebär en förståelse för verksamheten och en
tydlig rörelse mot en mer fullvärdig position. I Lave och Wengers (1991) närmast klassiska exempel med skräddarlärlingar i Liberia sker lärandet av arbetsuppgifterna i omvänd produktionsordning. Lärlingarna fick börja med de sista
och enkla momenten som innebar strykning och att sy i knappar i de färdiga
plaggen för att allra sist skära ut tyget utifrån en mall. Vid utförandet av de
enkla uppgifterna som att exempelvis sy i knappar i det färdiga plagget får de
en bild av helheten och en känsla för slutprodukten. De kan också utveckla en
förståelse för och förbereda sig för vad som ska ske i nästa steg. Risken blir
också minimal att de ska förstöra arbetet genom att skära till det dyra tyget
som nybörjare utan en utvecklad förståelse för helheten (Lave & Wenger,
1991).
Det perifera deltagandet handlar alltså om att ta en ökande plats i gemenskapen genom få tillgång till arbetsuppgifter som till en början är enkla och
med en låg grad av ansvarsinnehåll. Med tiden kan så en formning mot en
yrkesidentitet ske i takt med att arbetsuppgifterna leder lärlingen mot ett mer
fullvärdigt deltagande (Lave & Wenger, 1991).
En viktig förutsättning för att en lärlingselevs perifera deltagande ska vara
utvecklande är att han eller hon släpps in i gemenskapen och erbjuds tillgång
till arbetsuppgifter som kan föra honom eller henne mot det som betraktas
som centralt. Deltagandet handlar om att befinna sig i, och att utföra arbetsuppgifter i, den kontext där kunskapen såväl utvecklas som tillämpas (Lave &
Wenger, 1991)
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Det går inte att se lärandeprocessen som ett rätlinjigt förvärvande av kunskap och förmågor som leder till en central eller komplett slutposition. Ett sådant sätt att betrakta lärandet skulle antyda att en praktikgemenskap har en
given mittpunkt i förhållande till en persons plats i den (Lave & Wenger, 1991).
Det innebär att exempelvis en lärling som kommer till en ny arbetsplats är
på väg in i en sorts yrkesgemenskap, vare sig han eller hon är medveten om
det eller ej, och att de kunskaper och förmågor han eller hon med tiden erövrar
leder mot en ökande grad av medlemskap i yrkesgemenskapen. Med andra
ord handlar det om att de blir en del av gemenskapen. Fokus i denna process
bör enligt Lave och Wenger (1991) ligga på att lärlingen ska vara en deltagare
i det dagliga arbetet och inte på att han eller hon ska förändra ett beteende i
ett tillrättalagt lärandesyfte. Lave och Wenger (1991) menar att lärande genom
legitimt perifert deltagande sker oavsett vilken utbildningsform som anger ramarna för lärandet och det sker även om det inte ens finns ett lärandesyfte.
De menar att det inte går att förneka att lärande kan ske i undervisningssituationer men det är inte den medvetna instruktionen i sig som är källan till
lärandet (jfr. Billett & Somerville, 2004) och att det inte är ett givet faktum att
lärare, instruktör eller handledare och elev har liknande syfte med lärandet.
Just detta kan i en gymnasial lärlingsutbildning möjligen bli ett problem
eftersom utbildningen ska följa givna kursplaner och de arbetsplatser där lärlingarna har sin arbetsplatsförlagda utbildning förväntas tillhandahålla arbetsuppgifter som kan matcha målen i dessa kursplaner.
Genom perspektivet med legitimt perifert deltagande kan lärlingselevernas
väg in i yrket och eventuella utveckling och progression av ett yrkeskunnande
synliggöras. Det som perspektivet med legitimt perifert deltagande inte tar
hänsyn till, på ett i mina ögon tillfredsställande sätt, är hur en arbetsplats
strukturer kan påverka möjligheterna till lärande. Många av de forskare som
använder Lave och Wengers (1991) teori anser också att det finns brister i den.
En del av kritiken är riktad mot att praktikgemenskaperna betraktas på ett
snävt sätt och att maktstrukturer, externa faktorer samt regler och normer
inte problematiseras (Allan & Lewis, 2006; Guzman, 2008; Hodkinson, 2005;
Salminen-Karlsson, 2006; Schulz, 2005).
Vid min granskning av det empiriska materialet insåg jag att det krävdes
teorier som kan ta hänsyn till arbetsplatsens organisatoriska och kollektiva
möjligheter att erbjuda en lärandemiljö. Legitimt perifert deltagande ska i studien därför i huvudsak betraktas som en lärandeteori främst avsedd att bidra
med begrepp som beskriver det lärande som leder lärlingseleverna in i yrket.
För att belysa vad yrkeskunnandet består av och vilka förutsättningar som
skapas för att utveckla detta i utbildningen krävs något mer.

Arbetsplatsens läroplan
Lärande i arbetslivet sker genom att få tillgång till och delta i den dagliga verksamheten på en arbetsplats. Billett (1996, 2002, 2006) anser dock att det
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knappast går att räkna med att lärandet sker enbart via deltagande i arbetet i
en rörelse från en perifer till en central position i yrkesgemenskapen. Det som
främst skiljer Billetts (1996, 2002, 2006) teori från legitimt perifert deltagande är synen på att arbetsplatser har en sorts, för yrkesområdet eller arbetsplatsen specifik, pedagogisk organisering av lärandet för nykomlingar. Det vill
säga att det har en betydelse i vilken ordning arbetsuppgifter utförs och på
vilket sätt handledning sker. Detta kan beskrivas som en arbetsplatsens läroplan (Billett, 1996, 2006, 2011).
Billett (1996, 2002, 2006) pekar på fyra aspekter som påverkar vilket lärande en arbetsplats kan erbjuda. För det första är den ordning i vilken arbetsuppgifterna kommer av vikt eftersom det bör ske en progression i både
ansvar och svårighetsgrad. För det andra ska arbetsplatsens läroplan erbjuda
tillgång till kunskaper som är svåra att nå på egen hand. Handledningsfunktionen är därför viktig för att den lärande ska nå, förstå och kunna hantera de
mål och arbetsuppgifter som är betydelsefulla på arbetsplatsen. Därför, och
för det tredje, ska handledning ske av en rutinerad anställd för att säkerställa
att lärandet dels är av ett relevant slag och dels att det erbjuder tillgång till
yrkets eller arbetsplatsens mer dolda och avancerade arbetsuppgifter. I gymnasial lärlingsutbildning kompliceras detta genom att handledarskapet även
bör innefatta ett samråd med skolans yrkeslärare för att lärandet inte enbart
ska utgå från arbetsplatsens behov utan även från skolans styrdokument. För
det fjärde måste arbetsplatsens sociala och fysiska miljö tillåta en så kallad
indirekt handledning. Den lärande ska ges möjligheter att se och höra andra
arbetare i deras yrkesutövning samt kunna uppleva och ta till sig arbetsplatsoch/eller branschspecifika artefakter (Billett, 1996, 2002, 2006).

Det verksamhetsteoretiska perspektivet
Det verksamhetsteoretiska perspektivet (Engeström, 1987) kan genom att ta
hänsyn till kollektiva och organisatoriska faktorer komplettera Billetts och
Lave och Wengers teorier. Engeström (1991) menar att det verksamhetsteoretiska perspektivet och legitimt perifert deltagande har några gemensamma
särdrag. För det första delar de idén om att det är en gemensam aktivitet eller
verksamhet som utgör analysenhet. För det andra springer de båda ur den
kulturhistoriska skolan och för det tredje riktar de båda fokus på artefakters
medierande roll när det gäller lärande. I alla yrkesgemenskaper finns historiskt utvecklade för yrket relevanta redskap i form av artefakter. Dessa artefakter kan vara såväl fysiska som verbala exempelvis i form av ett specifikt
yrkesspråk, och är väsentliga att tillägna sig för att utveckla yrkeskunnande
(Vygotsky, 1978). De handlingar som leder in i ett deltagande i yrkesgemenskapen består i att lära sig bemästra dessa artefakter. Lärandet handlar om ett
utvecklande av yrkeskunnande genom tillägnande av de för yrket väsentliga
medierande artefakterna. Genom detta sker ett ökande deltagande i yrkesgemenskapen.
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När den kulturhistoriska skolan växer fram i Ryssland under 1920-talet
börjar också det som idag kallas verksamhetsteori se dagens ljus. Den som
brukar omnämnas som grundare av verksamhetsteorin är Vygotsky med Leontiev27 och Luria som samtida utvecklare av den. Det var exempelvis Leontiev som införde begreppet activity i verksamhetsteorin (Engeström, 1987;
Kuutti, 1996)28. Begreppet activity på engelska liksom verksamhet eller aktivitet på svenska ger inte den egentliga ursprungliga betydelsen av begreppet.
I den ursprungliga verksamhetsteorin hade begreppet (dejatel´nost på ryska
eller tätigkeit på tyska) betydelsen av handling för att transformera något
(Kuutti, 1996). Ett samlingsnamn som ofta används i ett internationellt perspektiv är CHAT (Cultural-Historical Activity Theory). Jag väljer dock att använda mig av begreppet verksamhetsteori.
Verksamhetsteori kan med en bred definition sägas vara:
a philosophical and cross-disciplinary framework for studying different forms
of human practices as development processes, with both individual and social
levels interlinked at the same time (Kuutti, 1996, s. 13).

En individs personlighet, utveckling och förändring ska förstås i relation till
de verksamheter han eller hon deltar i. Med andra ord bidrar individer till att
forma de verksamheter de ingår i samtidigt som verksamheterna formar individernas personlighet. Det är verksamheten som ska betraktas som analysenhet inom verksamhetsteorin (Engeström, 1987; Kuutti, 1996; Leontʹev, 1986).
Men vad är då en verksamhet? Kuutti (1996) säger följande om begreppet
verksamhet:
An activity is a form of doing directed to an object, and activities are distinguished from each other according to their objects. Transforming the object
into an outcome motivates the existence of an activity (s. 14).

I sammanhanget kan alltså de arbetsplatser där avhandlingens lärlingselever
har sin arbetsplatsförlagda utbildning betraktas som verksamheter som utgör
system av mänskliga handlingar. Dessa verksamheter är drivna av ett gemensamt motiv men är också målinriktade och historiskt framväxta och tillkomna
för att uppfylla olika typer av samhälleliga behov (Berthén, 2007; Engeström,
1987; Leontʹev, 1986).
Verksamheterna är inte statiska eller fixerade, de står snarare under ständig förändring och utveckling. Denna process är inte linjär utan kan snarare
beskrivas som osammanhängande vilket innebär att varje verksamhet bär sin
27 Denne mans namn har ofta olika stavningar i olika källor. Ofta förekommande varianter är: Leontiev, Leontyev, Leontev och Leont’ev. I texten föredrar jag att använda Leontiev men vid direkt källhänvisning så används den stavning som finns i källan.
28 För en detaljerad och utförlig presentation av verksamhetsteorins framväxt se exempelvis Engeström
(1987) och Engeström, Miettinen, och Punamäki (1999).
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egen historia. Äldre delar av verksamheten kan av olika anledningar stelna
och bäddas in i verksamheten vilket gör att en analys av verksamhetens historia kan krävas för att förstå den nutida verksamheten (Engeström, 1987;
Kuutti, 1996). Verksamhetens historia lever kvar i de artefakter i form av exempelvis verktyg, maskiner, symboler, metoder, regler, rutiner och organisering av arbetet som används i verksamheten. Dessa har en medierande funktion genom att de fungerar som en länk mellan subjektet och motivet för handlingen (Kuutti, 1996). För att få en vidare förståelse av vad som sker i den
verksamhet som lärlingseleverna i avhandlingen tar plats i görs i delstudie 1
en övergripande beskrivning och analys av detaljhandelsbranschens historia.
Verksamhetsteoretisk analys
Trots att verksamhetsteorin har flera olika inriktningar och förekommer i
samband med forskning inom vitt skilda discipliner som exempelvis datavetenskap (t. ex. Kaptelinin, 1996; Kuutti, 1996), pedagogik (t. ex. Berglund,
2009; Berthén, 2007; Ekström, 2007) och sjuk- och hälsovård (t. ex.
Engeström, 1995) finns en gemensam nämnare i form av att studierna ofta på
ett eller annat sätt relateras till arbetslivet (Berthén, 2007).
Berthén (2007) menar att den verksamhetsteoretiska traditionen kan separeras grovt i två delar med utgångspunkt i forskarnas kunskapsintresse. Dels
en intervenerande inriktning med syfte att bedriva förändrings- och utvecklingsarbete och dels en inriktning med en deskriptiv och förklarande inriktning.
Verksamhetsteorin kan sägas ha utvecklats i tre generationer av i huvudsak
Vygotsky, Leontiev och Engeström (Engeström, 2001).
Första generationens verksamhetsteori - Vygotsky
Lev Vygotsky (1978) kan sägas vara den som initierar verksamhetsteorin när
han under tidigt 1900-tal presenterar tankarna om att stimuli ger respons behövde utvecklas med en medierande handling (X) (se figur 5 nedan).

Figur 5. Vygotskys ursprungliga modell (efter Engeström (2001).
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Den ursprungliga verksamhetsteorin, eller den första generationens verksamhetsteori, som Engeström (2001) väljer att kalla det bygger således på idén om
mediering. Det vill säga att Vygotsky menar att människan har tillgång till,
och producerar, artefakter29 i form av språk, verktyg, symboler och så vidare
med vilka hon kommunicerar med omgivningen. Dessa artefakter fungerar
som medierande verktyg i den från figur 5 omformulerade modellen i figur 6
nedan.

Figur 6. Vygotskys modell som den omformulerades (efter Engeström (2001).

Subjektet i figuren ska förstås som en individ som genom att använda de medierande artefakterna kan kommunicera med sin omgivning och få tillgång till
de i artefakterna inneboende kunskaperna.
Subjekt och artefakt är som regel inte svårdefinierade i verksamhetsteorin.
En definition av objektet är enligt Berthén (2007) inte lika enkel att ge och
hon menar att det inom den verksamhetsteoretiska forskningen inte finns någon som entydigt pekar ut hur objektet för verksamheten ska definieras. En
användbar tolkning av begreppet objekt är att det handlar om:
… ett ”råmaterial” och en idé eller föreställning om vad ”råmaterialet” kan
transformeras till så att behovet – idealt sett – ses som möjligt att tillfredsställas. En verksamhet syftar således, enligt Leontiev, till att tillfredsställa ett
behov genom produktion av något slag – det kan vara fysiska, materiella produkter eller produkter av immateriellt slag som t.ex. utbildning (Berthén,
2007, s. 52).

Hur objektet för en verksamhet kan analyseras fram diskuteras vidare i avsnittet Vad verksamheten är riktad mot – objektet och motivet för verksamheten nedan.
Modellen i figur 6 ovan gav en möjlighet att överbrygga den uppdelning i
individ och samhällsstruktur som hittills hade varit rådande. Det som gör
detta möjligt är insikten om att människan äger möjligheten att skapa och använda artefakter i sin kommunikation med omgivningen. Engeström (2001)
beskriver detta så här:
29 I texten används artefakter, verktyg och redskap synonymt när jag beskriver mediering.
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Individen kunde inte längre förstås utan hans eller hennes kulturella egenskaper; och samhället kunde inte längre förstås utan den inverkan individer
som använder och producerar artefakter har30 (s. 134).

De medierande redskap som människor använder har en såväl kulturell som
historisk sida som:
… förmedlar de kunskaper som finns i utvecklingen av dem liksom den kulturella mening som människor tillskriver dem. Genom vår förmåga att hantera
redskapen kan vi bemästra och utveckla den kunskap som finns lagrad i dem
och samtidigt öka människors kunnande. Språket ses som det överordnade
medierande redskapet. Den historiska aspekten sammanfaller med den kulturella och avser att redskapen hela tiden utvecklas av människor …
(Berglund, 2009, s. 35).

En begränsning i denna så kallade första generationens verksamhetsteori är
att analysenheten endast består av individen och de handlingar som han eller
hon genomför (Engeström, 2001). En analysmodell som även tar hänsyn till
den kollektiva delen av en verksamhet krävs således.
Andra generationens verksamhetsteori - Leontiev och Engeström
Den andra generationens verksamhetsteori växte ursprungligen fram kring
Leontiev och hans tankar om distinktionen mellan individuella handlingar
och kollektiva verksamheter (Leontʹev, 1986). Trots att det egentligen var Leontiev som utvecklade den andra generationens verksamhetsteori skapade
han ingen egentlig modell utan det var Engeström (1987) som utformade den
rent grafiskt, se figur 7 nedan (Engeström, 2001).

Figur 7. Strukturen hos ett andra generationens verksamhetssystem (Engeström, 1987).

30 Min översättning.
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Figur 7 visar hur Engeström (1987) genom att ta hänsyn till Vygotskys (1978)
idéer om mediering (den övre triangeln) och Leontievs (1986) struktur för kollektiva verksamheter (den nedre delen) skapat en modell för ett mänskligt
verksamhetssystem. Subjektet i figuren kan vara enskilda individer eller undergrupper inom gemenskapen som delar samma motiv. Reglerna kan bestå
av såväl indirekta som direkta överenskommelser och normer som bidrar till
en reglering av handlingarna inom verksamheten. Arbetsfördelningen har
både en vertikal aspekt som behandlar makt och status och en horisontell
aspekt som handlar om frågor som rör medlemmarna i gemenskapen. Maktaspekten kan i denna studie innebära frågor om vem eller vilka som har makten
över innehållet i utbildningen och vem som gör vad när det gäller exempelvis
bedömning. Slutligen, gemenskapen, är de som har ett gemensamt motiv med
verksamheten. (Berglund, 2009; Engeström, 1987; Kuutti, 1996).
Subjekt, objekt och gemenskap i modellen har samtliga ett ömsesidigt förhållande till varandra och till andra delar av verksamhetssystemet (se pilarna
i figur 7 ovan). Förhållandet mellan subjekt och objekt medieras, precis som i
första generationens verksamhetsteori, med verksamhetens artefakter, förhållandet mellan subjekt och gemenskap medieras genom verksamhetens regler och förhållandet mellan gemenskap och objekt medieras med den arbetsfördelning som råder (Kuutti, 1996). Den andra generationens verksamhetsteori kan med andra ord bidra med att analysera de mer kollektiva och organisatoriska förutsättningarna för lärande.
Tredje generationens verksamhetsteori – Engeström
För att kunna analysera och förstå flera perspektiv och nätverk av verksamhetssystem byggde Engeström (2001) ut den ursprungliga modellen i figur 7
till att omfatta minst två verksamhetssystem. Denna modell av det så kallade
tredje generationens verksamhetssystem finns i figur 8 nedan.
Modellen används i avhandlingen för att analysera i vilken grad skola och
arbetsplats samverkar. Hypotetiskt kan de två samverkande verksamhetssystemen i figur 8 bestå av en yrkesutbildning respektive den arbetsplats där
han eller hon har sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen. I två verksamheter där det sker en fungerande samverkan och där de delar motiv utgår jag
i min användning av modellen från att det måste finnas fungerande gränsobjekt (Akkerman & Bakker, 2011; Leigh Star, 2010; Star & Griesemer, 1989).
Ett gränsobjekt kan betraktas som en sorts arrangemang som ger olika verksamheter eller grupperingar (praktikgemenskaper) möjligheter att arbeta tillsammans utan att behöva komma till konsensus. En viktig egenskap hos
gränsobjekt är således att de skapar en struktur och ett språk som möjliggör
ett samarbete mellan två till synes olika verksamheter som exempelvis skola
och arbetsplats (Leigh Star, 2010).
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Figur 8. Tredje generationens verksamhetsteori kompletterat med tanken om gränsobjekt (Akkerman &
Bakker, 2011; Engeström, 2001; Leigh Star, 2010; Star & Griesemer, 1989).

Personer som verkar i en eller flera av verksamhetssystemen kan också vara
av betydelse för hur samverkan mellan dem fungerar. Dessa benämns av
Akkerman och Bakker (2011) som gränsarbetare31 och kan ha rollen som en
sorts förhandlare mellan de aktuella verksamheterna.
Vad verksamheten är riktad mot – objektet och motivet för verksamheten
Vad objektet för verksamheten består av är, som tidigare nämnts, inte enkelt
att ge en förklaring till. Enligt Kaptelinin och Miettinen (2005) ger Leontiev
(1986) ingen egentlig förklaring till hur begreppet objekt ska användas empiriskt. Det är, enligt min mening, inte heller tydligt i litteraturen hur objekt och
motiv ska särskiljas. Jag betraktar emellertid objektet som det råmaterial
som ska omformas, det vill säga vad verksamheten är riktad mot.
Motivet ser jag som det verksamheten grundas på och kan analyseras fram
med utgångspunkt i handlingarna. Handlingarna som utförs av de olika aktörerna kan riktas mot olika mål, men dessa samverkar med motivet för verksamheten. Motivet för verksamheten är alltså, enligt min förståelse, det som
ger verksamheten dess mening och svarar på frågan vad aktörerna i gemenskapen strävar efter.
Ett sätt att analytiskt närma sig en förståelse för vad som är verksamhetens
objekt är att studera de spänningar och motsättningar som finns i verksamhetens beståndsdelar (Berglund, 2009; Berthén, 2007; Engeström, 1987) För
att analysera ett verksamhetssystem måste de motsättningar som existerar på
olika nivåer inom systemet identifieras. Primära motsättningar finns inom
varje komponent hos den aktuella verksamheten (Engeström, 1987). De kan
med gymnasial lärlingsutbildning som exempel vara att en lärling känner svårigheter att identifiera sig inom det aktuella yrket och istället känner sig som
en skolelev. Det skulle också kunna uppstå spänningar mellan vilka regler eller normer lärlingen ska förhålla sig till - skolans kunskapsinnehåll eller arbetsplatsens behov av produktion.

31 Vanligen på engelska: brokers, boundary crossers, eller boundary workers (Akkerman & Bakker, 2011).
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Sekundära motsättningar finner man mellan varje beståndsdel i verksamheten. Dessa motsättningar sker när nya förutsättningar för verksamheten i
form av till exempel lagar, regler eller redskap skapar spänningar och leder till
förändringar (Engeström, 1987). Dessa typer av motsättningar är viktiga när
man studerar verksamheters förändring över tid. Därför används de sekundära motsättningarna vid analysen av handelsbranschens historia för att belysa hur förändringar leder till nya förutsättningar för att arbeta inom handeln.
De tertiära motsättningarna förekommer när ett annat verksamhetssystem
med samma syfte och som är mer kulturellt avancerat etableras och konkurrerar med ett befintligt verksamhetssystem (Engeström, 1987). Ett exempel
på sådana motsättningar skulle kunna utgöras av nya former av handelsverksamhet som konkurrerar med butikshandeln. Kvartära motsättningar sker
mellan den aktuella verksamheten och andra närliggande verksamheter
(Engeström, 1987).
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5. Metod, material och genomförande
I detta kapitel presenteras hur genomförandet av dataproduktionen har skett.
Avhandlingen består av två delstudier där den första är en litteraturstudie som
avser att ge en historik över handelsbranschens utveckling och den andra är
en studie med fem medverkande skolor. Analyserna i båda delstudierna har
genomförts med huvudsaklig utgångspunkt i verksamhetsteori.
För att kunna göra verksamhetsteoretiska analyser och genom dessa exempelvis kunna urskilja motsättningar och spänningar som kan leda till ett motiv
för verksamheten krävs ett omfattande material. Fallstudier beskrivs ofta som
ett sätt att närma sig de studerade verksamheterna (Berthén, 2007;
Engeström, 1990). I avhandlingen ska begreppet fallstudie förstås som en empirisk undersökning som studerar en aktuell företeelse i dess verkliga kontext … (Yin, 2007, s. 31). I detta sammanhang är det gymnasial lärlingsutbildning på handels- och administrationsprogrammet som är kontexten. Vidare
bör fallstudier när det gäller insamling och analys av data bygga på flera olika
empiriska källor och datan ska på ett triangulerande sätt löpa samman. Fallstudier kan också dra … nytta av den föregående utvecklingen av teoretiska
hypoteser vid insamling och analys av data (Yin, 2007, s. 31). Även Jensen
(2016) menar att för att synliggöra det till synes komplexa kan flera teorier
användas. Det kan med andra ord vara en fördel att använda en viss mångfald
av teoretiska perspektiv i fallstudier, som jag valt att göra i denna studie.
För att fånga så mycket information som möjligt om den arbetsplatsförlagda delen av försöket med gymnasial lärlingsutbildning på handelsprogrammet har jag genomfört intervjuer och observationer, samlat in dokument samt
medverkat vid trepartssamtal. Dataproduktionen i delstudie två har dokumenterats genom ljudupptagningar, anteckningar och fotografier.
Bredden i det insamlade materialet ska synliggöra en så stor del av den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen som möjligt och ge en bild av hur elever, handledare och lärare agerar och reflekterar i denna verksamhet.
I nästa avsnitt ges en beskrivning av inom vilka ramar avhandlingens dataproduktion skett, först när det gäller delstudie 1 och sedan gällande delstudie
2. Detta följs av en översiktlig beskrivning av analysarbetet i avhandlingen.

Genomförande av litteraturstudien – Delstudie 1
För att kunna spegla den verksamhet lärlingseleverna ingår i på sina APUplatser mot den historiska utvecklingen inom handelsbranschen har en litteraturstudie gjorts. Syftet med den är att ge en bred historik över detaljhandeln
i Sverige från avskaffandet av skråtvånget, 1864, till idag. En sådan omfattande tidsperiod kan inte låta sig beskrivas i detalj på ett sådant begränsat
utrymme som ett kapitel i en avhandling medger. Å andra sidan kan det finnas
anledningar att illustrera vissa skeenden något mer i detalj för att öka förståelsen för helheten.
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Vid sökningar i LIBRIS efter relevant litteratur för en historik insåg jag att
det inte finns så många historiebeskrivningar över handelsbranschens verksamhet. Jag fann några standardverk som Kylebäcks (2004) Varuhandeln i
Sverige under 1900-talet och Den svenska handelns historia (Centrum för
näringslivshistoria, 2006). Dessa två verk täcker in i stort sett hela denna tidsperiod och de har kompletterats med ett stort antal texter som behandlar avskilda tidsperioder. Det som visade sig svårare att finna var texter som vittnar
om hur det varit att arbeta inom detaljhandeln under historiens lopp. Därför
har historiken fått karaktären av en beskrivning av de stora dragen inom detaljhandelsbranschen.
När texterna lästes igenom och sammanställdes strävade jag efter att finna
de stora förändringarna i detaljhandelsverksamheten när det gäller användandet av redskap, arbetsfördelning och regler och hur dessa leder till ett förändrat yrkesinnehåll. Detta ledde till att fem faser i detaljhandelsbranschens
historia identifierades (se kapitel 6).

Genomförande av dataproduktionen för delstudie 2
Under åren 2013 och 2014 ingick jag i en projektgrupp som arbetade med två
uppföljningar av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning initierade av Skolverket32. Försöksverksamheten skedde inom ramarna för
Lpf94 det vill säga före genomförandet av GY11.
Det ena projektet fokuserade på pedagogiska och didaktiska frågor och utmynnade i rapporten Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv (Berglund m.fl., 2013) och det
andra på företagens användning av statsbidraget och resulterade i rapporten
Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning och deras erfarenheter av att ta emot gymnasiala lärlingselever
(Berglund m.fl., 2014). Deltagandet i projekten skedde under premissen att
jag skulle kunna använda insamlad data till min avhandling. Det är således
inom ramarna för dessa projekt som dataproduktionen till avhandlingen har
skett.
Urval och tillträde
De skolhuvudmän som ingick i försöket med gymnasial lärlingsutbildning var
skyldiga att medverka i uppföljningar och utvärderingar av verksamheten
(SFS 2007:1349) vilket underlättade tillträdet till skolorna för oss i projektgruppen. Det ska i sammanhanget dock påpekas att det för varje enskild respondent varit frivilligt att delta i studien.

32 Projekten leddes av Ingrid Berglund från Stockholms universitet och förutom mig ingick också Gunilla
Höjlund och Enni Paul båda Stockholms universitet. De två uppföljningarna byggde på, och kompletterade,
en studie som Berglund och Lindberg (2012b) genomfört.
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I projektgruppen beslutades att studera fyra gymnasieprogram 33. Dessa var
omvårdnadsprogrammet, elprogrammet, byggprogrammet och handels- och
administrationsprogrammet. Det sistnämnda programmet var det som jag,
förutom i avhandlingen, även i projektet särskilt riktade in mig på.
Bland de 21 skolor som totalt ingick i uppföljningsstudien valde jag att besöka fem, främst utifrån urvalskriterierna geografisk spridning och att det var
önskvärt med skolor med både kommuner och fristående aktörer som huvudmän samt att de skulle ha minst fem elever i år tre som gick handelsprogrammet inom lärlingsförsöket. Med andra ord skulle urvalet representera flera
kommuntyper34 samt både kommunala och fristående skolor. Urvalsprocessen resulterade i två kommunala skolor från en glesbefolkad region respektive
en större stad samt tre fristående skolor varav två i storstadsområden och en
i en förortskommun. Dessa fem skolor utgör studiens fallstudier. En närmare
presentation av skolorna finns i kapitel 7. Fallstudieskolorna och aktörerna.
Dataproduktionen i avhandlingen
Den initiala kontakten med skolorna togs via skolans rektor som i sin tur hänvisade till aktuella lärare. När kontakt knutits med ansvariga yrkeslärare lades
önskemålen om besökens innehåll fram. Syftet med besöken var att intervjua
aktuell(a) yrkeslärare, kärnämneslärare med undervisning i lärlingsförsöket
samt eventuella lärlingssamordnare, studie- och yrkesvägledare eller annan
mer administrativt inriktad personal med anknytning till lärlingsförsöket. Vid
en skola erbjöd sig även rektor att bli intervjuad trots att detta inte ingick i den
ursprungliga planeringen.
Eftersom dataproduktionen skedde inom ramarna för uppföljningsstudierna av försöksverksamheten så genomfördes lärarintervjuerna på tre av skolorna tillsammans med en kollega i projektet. Detta var aktuellt när den besökta skolan erbjöd flera av våra utvalda yrkesprogram.
Jag ville också intervjua elever i grupp eller enskilt. Här fick en anpassning
efter elevernas schema ske. I de fall eleverna var ute på sina arbetsplatser gjordes enskilda intervjuer där och när eleverna fanns i skolan vid besöken genomfördes gruppintervjuer.
Ett ytterligare önskemål var att vid var och en av de fem skolorna få tillgång
till besök på två elevers lärlingsplatser. Vid dessa besök var önskemålen att
göra enskilda intervjuer med eleven och handledaren samt få möjlighet att
följa eleven i hans eller hennes arbete. Samtliga av dessa önskemål infriades
utan större svårigheter men önskemålet om att vid varje arbetsplats få närvara
vid så kallade trepartssamtal visade sig svårare att tillgodose för lärarna och

33 Se Berglund m.fl. (2013) för en mer utförlig redogörelse för hur urval och tillträde skedde i uppföljningsstudien.
34 Detta enligt SKL:s kommungruppsindelning från 2011 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014).
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handledarna (jfr. Berglund & Lindberg, 2012b). Så till varje fallstudieskola
kopplas med andra ord två arbetsplatser där besök gjorts35.
Samtliga skol- och arbetsplatsbesök skedde under våren 2013. Varje skola
ägnades två dagar där skolbesöket skedde den första dagen och arbetsplatsbesöket den andra dagen. Vid besöken i skolorna visades jag runt i lokalerna och
en gruppintervju med lärare (se bilaga 3) och i vissa fall med elever (se bilaga
1) genomfördes. Gruppintervjuerna med lärarna syftade till att skapa en bild
av lärlingsutbildningens lokala förutsättningar i skolan och bland lärarna. Dokument som exempelvis utbildningskontrakt, utbildningsplaner/poängplaner, underlag för uppföljning och bedömning, bedömningsunderlag, loggböcker och scheman som jag i förhand förberett lärarna på att jag ville ha samlades in.
Den andra dagen besöktes två av yrkesläraren utvalda elever på sina arbetsplatser och en enskild intervju genomfördes med elev36 och handledare (se
bilaga 2). Syftet med elevintervjuerna var att få en bild av hur eleverna har
upplevt sin utbildning från början till slutet 37, det vill säga en historiebeskrivning eller tidslinje över de tre utbildningsåren.
Genomförda observationer på arbetsplatserna kan beskrivas som inspirerade av det Czarniawska (2007) kallar skuggning. Observationerna utfördes
genom att jag följde lärlingen i arbetet och han eller hon berättade samtidigt
vad som utfördes. Lärlingen fick också möjlighet att berätta om utförda arbetsuppgifter och visa runt på arbetsplatsen. Vid observationerna har eleven
fått frågan om de godkänner att samtalet spelas in. Samtliga elever har sagt ja
till detta och en mindre diktafon har då fästs vid elevens krage eller motsvarande. Efter att ha frågat såväl elev som handledare om tillåtelse har även foton tagits vid dessa observationer. Anteckningar gjordes också vid observationstillfällena.
De intervjuer som gjorts kan karakteriseras som semistrukturerade och genomförda utifrån intervjuguider (Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009) som
skapats med huvudsaklig utgångspunkt i Skolverksprojekten. När vi i projektgruppen arbetade med att göra dessa intervjuguider hade jag som doktorand
frihet att lägga till de teman eller frågor som jag behövde i mitt avhandlingsprojekt.
I Tabell 2 nedan sammanfattas insamlad data. I tabellens vänstra kolumn
finns de fem fallstudieskolorna där besök gjorts. Skolornas namn är fingerade
och benämns i avhandlingen som A-, B-, C-, D- och E-gymnasiet. För enkelhetens skull har alla deltagare i studien fått namn som börjar på skolans begynnelsebokstav. Deltagare från A-gymnasiet har alltså fått namn som börjar
35 Detta med undantag för E-gymnasiet där en av eleverna var sjuk vid det tillfälle där besöket var inplanerat.
Därför gjordes endast ett arbetsplatsbesök på den skolan.
36 Samma intervjuguide användes som vid gruppintervjuerna, se bilaga 1.
37 Ingen av eleverna hade avslutat sina studier vid intervjutillfället. De flesta elevintervjuer skedde i april
2013, dvs några månader innan de avslutar sina gymnasiestudier.
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på A och så vidare. I den vänstra kolumnen framgår också om skolorna är
kommunala eller fristående samt i vilken kommuntyp de finns. Kolumnerna
två till fem visar de i studien deltagande eleverna, handledarna och deras arbetsplatser samt vad de bidragit med till studien. I de två sista kolumnerna
redovisas skolpersonalen och deras bidrag. Till detta kan adderas en intervju
på cirka 70 minuter med Björn Ramse från Svensk Handel
Studien består av cirka 26 timmar inspelat material, 76 foton samt 56 dokument. Totalt har från fallstudieskolorna och elevernas arbetsplatser deltagit
51 respondenter.
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Tabell 2. Sammanfattning av dataproduktionen.

Skola

Elev

Bidrag

Handledare

Bidrag

Skolpersonal

Bidrag

A-gymnasiet

Alice (Industri
och fordon AB)

Anton (Industri och
fordon AB)

Trep samt

Anne (lärare)

Kommunal
Glesbefolkad region

Adam (Folkbildning)
Amanda
(Workwear)

Grp int,
Obs,
Trep samt
Grp int

Agneta, Arvid (Lilla
Livs)

Trep samt

Anders (syv)

Grp int,
Trep samt
(2st)
Grp int

Alma (rektor)

Ind int

B-gymnasiet

Benjamin (Södermode)

Kommunal
Större stad

Benny (Västra
Livs)

Grp int, Ind
int, Trep
samt (2st)
Grp int

Grp int
Grp int, Ind
int, Trep
samt, Obs
Grp int,
Trep samt,
Loggbok

Britt, Britta (Södermode)

Trep samt,
Grp int

Bo (lärare)

Bertil (Västra Livs)

Trep samt

Birgit (lärlingssamordnare), Billy (kärnämneslärare)

Cissi (lärare)
Fem ej citerade lärare

Bianca (Hemplock)
Fyra ej "namngivna" elever

Grp int, Obs

C-gymnasiet

Clara (Hotell
och Konferens)

Ind int, Obs

Christer, Carola
(Hotell och Konferens)

Grp int

Fristående
Förort

Cecilia (Centrumhotellet)

Ind int, Obs

Christina (Centrumhotellet)

Ind int

Grp int
Grp int

D-gymnasiet
Fristående
Storstad
E-gymnasiet
Fristående
Storstad

Disa
(Centrummode)
Denise
(Södra Livs)

Ind int, Obs

David (Centrummode)

Ind int

Ind int, Obs

Dorotea (Södra
Livs)

Ind int

Erik
(Papper och
Pennor)

Ind int, Obs

Edvin (Papper och
Pennor)

Ind int

Emil
(Kontorsmaterial)

Tel int

Doris, Donald, Dagny
(lärare)

Grp int

Eva (lärare)
Sju ej citerade lärare

Grp int

Förklaring till tabellens förkortningar: Grp int = Gruppintervju, Obs = Observation, Ind int = Individuell intervju, Tel int = Telefonintervju, Trep samt = Trepartssamtal

Bearbetning av materialet
Bearbetningen av materialet påbörjades direkt efter intervjuerna, observationerna eller trepartssamtalen genom att anteckningar renskrevs och foton
och dokument tittades igenom. Nästa steg i bearbetningen var att lyssna igenom ljudinspelningarna och notera för avhandlingens syfte och frågeställningar intressanta partier. Därpå följde transkriberingsprocessen.
Transkribering
Allt inspelat material har transkriberats. Endast de avsnitt som bedömdes inte
skulle tillföra något vare sig gällande frågeställningar eller det verksamhetsteoretiska angreppssättet har utelämnats. Vissa delar som direkt bedömdes som
lämpliga citat markerades i utskrifterna för att senare snabbt kunna hittas.
Observationerna har bearbetats genom att de kopplats ihop med de fotografier som tagits vid observationstillfället så att ett dokument skapats där foton illustrerar den transkriberade texten. På så sätt har de beskrivningar av
arbetsuppgifterna som lärlingseleverna gett under observationerna kompletterats med foton.
Partier i ljudinspelningarna som var svåra att tyda har markerats med […]
och i de fall informanterna tvekar har det markerats med (…). Eventuella dialektala uttryck har skrivits ut ordagrant men i de fall de används som citat har
dessa uttryck bytts mot en mer rikssvensk motsvarighet.
Kodning och kategorisering
När transkriberingen genomförts följde noggranna genomläsningar för att
finna mönster och teman i materialet. Med hjälp av färgad överstrykningspenna gjordes en kodning av materialet utifrån ett antal identifierade kategorier som återkom i samtliga utskrifter (Kvale m.fl., 2009). Exempel på kategorier i materialet var uppföljning och bedömning, handledning, organisering
av utbildningen samt kategorier som har med det yrkesspecifika lärandet att
göra. Nästa steg i bearbetningsprocessen var att finna mönster i hur de identifierade kategorierna kommer till uttryck hos de tre grupperna av aktörer.

Etiska överväganden
All dataproduktion i avhandlingen har präglats av en strävan efter att tillförsäkra deltagarna anonymitet och konfidentialitet. Därför är alla namn som förekommer i avhandlingen på elever, lärare, handledare, arbetsplatser, skolor
och skolornas huvudmän fingerade. För de enskilda individerna som på olika
sätt är involverade i försöket med gymnasial lärlingsutbildning har det i linje
med Vetenskapsrådets (2011) principer varit helt frivilligt att delta i denna
studie. Men de skolor som, efter Skolverkets godkännande, deltar i lärlingsförsöket har inte full frihet att säga nej till ett deltagande i denna och andra
liknande uppföljningar och utvärderingar (SFS 2007:1349). Allt insamlat
64

material, såväl ljudfiler och foton som dokument, förvaras inlåst och behandlas i övrigt på ett sätt så att det inte sprids till obehöriga.
Människors handlingar i samhället vägleds och regleras av bland annat
etik, moral och lagar. Detta gäller även i allra högsta grad inom forskarsamfundet. Att bedriva samhällsnyttig forskning och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen kan uppfattas som en avvägning. Den eventuella
inverkan man som forskare gör i en deltagares verksamhet eller liv i och med
exempelvis en observation eller intervju kan med andra ord uppvägas av det
bidrag den nya kunskapen ger tillbaka till verksamheten (Vetenskapsrådet,
2011).
Sedan 2004 gäller lagen om etikprövning (SFS 2003:460) av forskning som
berör människor. Denna lag säger bland annat att ett forskningsprojekt som
behandlar uppgifter som enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) kan betraktas som känsliga personuppgifter ska etikprövas. Exempel på sådana
känsliga uppgifter är ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse och domar i brottmål. De två uppföljningsprojekt inom vilka avhandlingens empiriska material har producerats har inte etikprövats enligt denna
lag eftersom det inte bedömdes sannolikt att sådana känsliga personuppgifter
som nämnts ovan skulle framkomma.

Analysarbetet i avhandlingen
Den grundläggande synen på att lärande sker i en social praktik och innefattar
hela individen samt att det handlar om att lära sig behärska kulturella artefakter delar jag, som nämnts tidigare, med Lave och Wenger (1991) och
Vygotsky (1978). Utöver denna grundläggande syn på lärande kan perspektivet med legitimt perifert deltagande erbjuda ett sätt att betrakta lärlingselevernas väg in i yrket genom deltagande i arbetsuppgifter med en (förhoppningsvis) ökande grad av svårighet, ansvar och betydelse för helheten. Billetts
(1996, 2002, 2006) teori om arbetsplatsens läroplan används främst som en
begreppsapparat för att beskriva progressionen i arbetet och vilka arbetsuppgifter och därmed vilket yrkeskunnande som lärlingseleverna får, respektive
inte får, tillgång till.
Vad de legitima perifera deltagarna i en butik tillägnar sig för yrkeskunnande och hur arbetskollektivet påverkar denna process kan inte riktigt perspektivet med legitimt perifert deltagande svara på. Därför används i huvudsak verksamhetsteori för analysen.
Engeström (2001) ger några vägledande principer när det gäller vad som
kan göras vid verksamhetsteoretiska analyser. Det som först och främst är relevant för studien är Engeströms tredje princip där han betonar att verksamhetssystem formas och omformas under långa tidsperioder. De problem och
möjligheter som finns i varje verksamhet kan endast förstås i förhållande till
deras historik. Därför har den första analysen, delstudie ett, fokuserat på handelsbranschens historia.
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Ett försök gjordes initialt att göra en verksamhetsteoretisk analys i delstudie ett med syftet att utifrån olika perioder i historien identifiera objektet för
verksamheten. Det visade sig emellertid att materialet inte riktigt medgav en
sådan analys. Istället har den historiska utvecklingen analyserats med utgångspunkt i ett antal för verksamheten avgörande och omvälvande förändringar som ligger till grund för analysen. Förändringarna kan exempelvis bestå av införandet av ny teknik och därmed nya medierande redskap och en
förändrad arbetsfördelning vilket får konsekvenser för den enskilde butiksarbetarens dagliga arbete. Det jag således strävat efter i delstudie ett är att få syn
på vilket yrkeskunnande som tar form och om/hur det förändras genom historien.
I den inledande analysen i delstudie två har den första generationens verksamhetsteori använts genom att betrakta de arbetsuppgifter som lärlingseleverna får tillgång till på arbetsplatserna som bärare av yrkeskunnandet. Genom att identifiera och analysera konkreta arbetsuppgifter och vad de lett till
för kunnande har en bild av vad som åstadkoms på arbetsplatserna under
APU-perioderna tagit form. Frågan som måste ställas till materialet i anslutning till detta är vad som ligger bakom det som görs? Varför får lärlingarna
tillgång till just dessa arbetsuppgifter?
I analysmodellen i figur 9 nedan utgör lärlingseleven subjektet i verksamheten och de arbetsuppgifter han eller hon arbetar med är de medierande artefakterna som bär det historiskt och kulturellt framväxta yrkeskunnandet.

Figur 9. Avhandlingens analysmodell utifrån första generationens verksamhetsteori.

För att få syn på hur lärlingarna formas in i yrkesgemenskapen görs i nästa
steg en analys med hjälp av den andra generationens verksamhetsteori (se figur 7 i kapitel 4). Här tas hänsyn till verksamhetens regler i det medierande
förhållandet mellan subjekt och yrkesgemenskap. På samma sätt beaktas arbetsfördelningen i det medierande förhållandet mellan yrkesgemenskapen
och objektet. Viktigt i detta sammanhang blir således frågan om vad arbetsplatsens regler och arbetsfördelning betyder för möjligheten att utveckla yrkeskunnande. Den andra generationens verksamhetsteori används också för
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att analysera verksamhetens bedömningsarbete. Detta för att belysa vilka prioriteringar som görs och vad som betraktas som viktig kunskap.
I nästa analyssteg återknyts till den historiebeskrivning som gjorts i delstudie ett. Med utgångspunkt i de fem faserna och de spänningar och motsättningar inom och mellan dessa som uppstått exempelvis vid införandet av ny
teknik har ett försök gjorts att beskriva vad som betraktats som yrkeskunnande genom tiderna. Kunskap om, och förståelse av, detta historiska yrkeskunnande kan även bidra till att förstå varför dagens lärlingselever får tillgång
till de arbetsuppgifter de får. Det vill säga att det som sker i den nutida gymnasiala lärlingsutbildningen kan relateras till detaljhandelsbranschens historia.
Den tredje generationens verksamhetsteori (se figur 8 i kapitel 4) har också
varit bidragande till analysen av i vilken grad skola och arbetsliv kan betraktas
som en verksamhet med ett gemensamt motiv. I den analysen har främst skolans respektive arbetsplatsens prioriteringar när det gäller spänningar och
motsättningar och förekomsten av fungerande gränsobjekt (Akkerman &
Bakker, 2011; Leigh Star, 2010; Star & Griesemer, 1989) varit vägledande.
Detta diskuteras i avhandlingens avslutande diskussionskapitel.
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Delstudie 1.
Detaljhandelsbranschens historia
I delstudie 1 ges en bild av detaljhandelsbranschens historia i stora drag. Beskrivningen byggs upp utifrån fem faser i detaljhandelns historia som identifierats i litteraturstudien. Faserna definieras med hjälp av brytpunkter i historien som på ett avgörande sätt kan antas ha påverkat förutsättningarna för att
arbeta inom branschen. Dessa förändrade förutsättningar för arbete inom
branschen har kommit till framförallt genom stora och omvälvande sociala,
ekonomiska och framförallt tekniska förändringar. Skildringen av varje fas innehåller en redogörelse för den historiska utveckling som ger den dess karakteristika. Efter redogörelsen av varje fas följer en sammanfattande verksamhetsteoretisk analys som syftar till att belysa vilka konsekvenser handelsbranschens historiska utveckling haft för de butiksanställdas utveckling av yrkeskunnande.
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6. Detaljhandelsbranschen i en historisk
kontext – de stora dragen
Från skråtvång till en avreglerad handelsverksamhet (T.o.m.
ca 1900)
Till en början betraktades handeln som en näring endast avsedd för städerna
och handelsskråna. Ända fram till mitten av 1800-talet var koncentrationen
till städerna en ledande princip när det gällde statens reglering av handeln.
Detta gällde handel som bedrevs som näringsfång alltså mellanhandshandeln.
Det var dock möjligt att bedriva handel med egen avel och uppköp (Grinde,
Sundvisson, Johnsson, & Grinde, 1992, s. 5) samt på därför avsedda marknadsplatser. De handelsmän och specialiserade hantverkare som i städerna
ägnade sig åt handel hade i regel vunnit burskap, det vill säga fått rätten att
idka näringsverksamhet, hantverk eller handel men hade även skyldigheter,
som att betala skatt till staden. De utgjorde stadens borgerskap eller societet
(Bergman, 2003).
Enligt Wottle (1999) utgör stadens handelssocieteter en begynnande småborgarklass som strävar efter ett oberoende i form av ett socialt vuxenskap.
Detta gällde fortfarande endast den manliga delen av stadsbefolkningen.
Kvinnor hade inte möjlighet att uppnå burskap på egen hand. Men de hade en
betydelse i form av arbetskraft i handelsbodarna. Man ansåg inte, till skillnad
mot inom hantverken, att detaljhandeln krävde någon längre utbildning. De
som antogs som lärlingar, bodsvenner och bodbetjänter och således fick tillgång till att utveckla yrkeskunnandet var män.
De flesta insåg nog att det knappast behövdes tolv års träning för att stå bakom
disken och sälja smör eller linnetyg, och läran var väl i första hand tänkt att
bibringa adepten kunskaper i bokföring, korrespondens och dylikt. Själva utminuteringen kunde då lika gärna lämnas åt hustrun eller en dotter (Wottle,
1999, s. 28-29).

Inom handelssocieteterna hade man en restriktiv syn på att anställa lärlingar
eftersom man ville bevaka sin näring och inte få allt för många näringsidkare.
Orsaken till detta är säkert till viss del ekonomiskt grundad men den troligaste
förklaringen torde vara att om en handlare kom på obestånd och inte längre
kunde driva sin verksamhet förlorade han sin status som (med)borgare
(Wottle, 1999). Kraven för att erhålla burskap var också ganska hårda. Inom
handeln krävdes cirka 12 års läro- och tjänsteår för att inträda i de priviligierades skara (Lindberg, 2001).
Skråtvånget upphör och näringsfrihet införs
Den främsta orsaken till att staten ville främja stadshandeln var för att reglera
handeln och säkra skatteinkomster. Många städer har vuxit fram ur gamla
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marknadsplatser och det var inte ovanligt att det fanns tullar vid stadsmurarna där så kallade forbönder från landsbygden fick betala för att föra in varor. Dessa forbönder kunde köpa upp varor i sitt närområde för att åka till
Stockholm eller någon annan stad och sälja dem. I regel köptes sedan nya varor som man hade behov av hemma (Grinde m.fl., 1992).
Förutom denna legala forbondehandel skedde även illegal handel på landsbygden. Detta exempelvis i form av jämthandeln där jämtar hade ett handelsutbyte med Norge. Förbudet mot lanthandel lättades under slutet av 1700och början av 1800-talet då enskilda personer gavs tillåtelse att handla med
spannmål och viktualievaror som smör, salt, saltade och torra fiskvaror,
humle, talg, råhudar och skinn, horn, ull, honung, vax och slaktkreatur både i
städer och på landet. Detta innebar att det blev fritt att ägna sig åt detaljhandelsförsäljning av dessa varor även på landsbygden. Detta undantag utökades
så småningom med glas, porslin och smidesvaror som det ansågs finnas en
stark efterfrågan på och som den traditionella stadshandeln hade svårt att tillgodose. Den här lättnaden i det gamla förbudet när det gällde spannmålshandel ledde till att näringstvånget avskaffades i två etapper. År 1846 blev det tilllåtet att hålla handelsbod på landsbygden, men inte närmare än tre mil från
närmaste stad. Arton år senare, 1864, försvann också denna begränsning och
handelsbodar kunde upprättas var som helst i landet och därmed var det
gamla förbudet mot landsköp borta och skråtvånget borta (Brismark, 1997;
Grinde m.fl., 1992).
Parallellt med att varuhandeln i städerna förändrades växte även lanthandeln fram. När skråväsendet upphörde under mitten av 1800-talet innebar det
att köpmannaskrånas handelsmonopol försvann. Före detta var handel och
hantverk endast ämnade för städer men nu kunde även andra rörelseidkare
ägna sig åt detaljhandel för exempelvis hantverk och livsmedel (Kylebäck,
2004).
Järnvägsnätets tillkomst under mitten av 1800-talet innebar minskade
transportkostnader och underlättade därför lanthandelns utveckling. Prisskillnaderna mellan stad och landsbygd utjämnades därmed. Många av de tidigaste handelsbodarna etablerades i anslutning till järnvägsstationer, inte
bara för att nyttja järnvägen som transportmedel utan också för att stationssamhällena var bra avsättningsmarknader (Kylebäck, 2004).
Fasta lokaler för handel etableras
Så länge handeln var av det ambulerande slaget och i huvudsak bestod av byteshandel fanns inget behov av fasta lokaler. I städer som bedrivit detaljhandel
under längre tid hade butiker utvecklats under en längre tidsperiod. När handeln släpptes fri blev handelsbodar och andra typer av lokaler för försäljning
av varor vanliga inslag även på mindre orter och i byar. Under detaljhandelns
tidigaste år fanns det på landsbygden inga specialiserade handlare utan det
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var oftast de som framställde varorna som också sålde dem (Grinde m.fl.,
1992).
De butikslokaler som växte fram på landsbygden var oftast skjul som med
tiden utvecklades till handelsbodar och butiker. Grinde m.fl. (1992) beskriver
hur en sådan handelsbod kunde se ut:
En sådan butik saknade i regel eldstad men till det oundgängligaste hörde en
disk av enklaste slag, t.ex. en upp och nedvänd packlåda. Där fanns ett lådfack,
några ståndkärl för förvaring av salt, gryn, ärter t.ex. samt några lårar för mjölet. Vidare en våg med vikter, målkärl för säd och våta varor samt ett alnmått.
… I största möjliga utsträckning förvarades varorna i sina originalförpackningar. Sillen i sin tunna, saltet i sin säck, torrfisken på golvet, spiken i sina
lådor o.s.v. På väggarna och i taket hängde allt som överhuvudtaget gick att
hänga upp på spikar och krokar (s. 7-8).

Många av de inventarier som fanns var väsentliga för att väga och mäta upp
rätt mängd av de varor som såldes. Vågen var ett centralt redskap och förekom
inte sällan i flera varianter beroende på vad som skulle vägas. De vågar som
fanns var balansvågar där motvikter användes för att väga upp varorna. Mjölvågen var stor och hängde ofta i taket medan mindre vågar användes för att
väga upp mindre varor som kryddor och specerier. Innan metersystemet började användas var det i regel aln som brukades som mått på exempelvis tyger.
Det var inte ovanligt att det i disken var inristat längder för aln 38, fot39, kvarter40 och tum41 för att underlätta mätningen av varor (Grinde m.fl., 1992). En
stor del av arbetet handlade alltså om att med hjälp av de tillgängliga redskapen plocka fram, skära, väga, mäta, mala och paketera de varor kunden
skulle köpa (Grinde m.fl., 1992; Hjelm, 2006).
Handelsboden som mötesplats
Lanthandeln hade inte bara betydelse som en plats där man provianterade
utan också som en ny typ av samlingsplats. Den enda, och sedan lång tid tillbaka etablerade offentliga samlingsplatsen, var tidigare kyrkan. Handelsboden eller lanthandeln hade en större tillgänglighet för befolkningen i och med
att den inte var begränsad till söndagar som kyrkan. I lanthandeln kunde man
möta vänner eller byta några ord med handlaren själv och kanske få sig några
nyheter till livs. Med tiden fick också handelsboden funktionen som postkontor och innan skrivkonsten blev mer allmänt spridd bland befolkningen kunde
man också få hjälp med skrivandet hos handlaren. Bygdens ungdomar hade
ofta handelsboden och dess gårdsplan som en samlingsplats där man möttes

38 59,4 cm (Grinde m.fl., 1992)
39 29,7 cm (Ibid)
40 14,9 cm (Nationalencyklopedin, 2015)
41 2,5 cm (Grinde m.fl., 1992)
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för att umgås och fördriva tiden (Grinde m.fl., 1992). Detta betyder att handlaren och handelsboden hade en funktion som inte bara innebar tillhandahållande av varor utan var även socialt betydelsefull för invånarna på orten.
Handlare – ett yrke
Inom köpmannaskråna hade sedan länge handlare som profession utvecklats,
men från och med mitten av 1800-talet och näringsfrihetens införande blev
det att betrakta som ett yrke även utanför de stora städerna.
Äfven landthandeln, istället att förut vara allmän, har blifvit ett särskildt yrke,
koncentreradt på jemförelsevis få händer; och det gifves nu flera landthandlande, som för denna sin rörelse taxeras högre, än de första minuthandlarne i
många städer. Att ännu en och annan bonde och till och med drängar sysselsätta sig med handel, utan att vara såsom landthandlande anställde, är visserligen en sanning; men den fordna regeln utgör nu undantag (Sveriges
Officiella Statistik, 1862, s. 23).

I citatet ovan som kommer från Landshövdingeämbetets femårsberättelser
för Jämtlands län framgår att det är färre som sysslar med lanthandel - som
förr betraktades som illegalt – och att det kring 1860 kan betraktas som ett
särskilt yrke även i det vi idag kallar glesbygden. Men det förekommer, som vi
kan se, fortfarande att en och annan bonde och till och med drängar sysslar
med handelsverksamhet. Den livliga marknadshandeln hade omkring 1860talet börjat avta till förmån för den mer stationära handeln.
Handlare – ett yrke som kräver utbildning
I takt med att lanthandlare och handelsbodar blev vanligare började det också
höjas röster om att de som arbetade i dessa borde uppfylla vissa kvalifikationer. Kunskaper inom bokföring nämns i följande citat som en grundläggande kunskap som borde krävas av dem som ville ägna sig åt detaljhandel.
En inskränkning av rätten att handla i bod på landet vore icke önsklig, men
det vore sannolikt till fördel för denna affärsgren, om någon liten kontroll på
deras qvalifikationer, som vilja ägna sig deråt kunde införas. Då lagen fordrar
af en sådan handlande att han skall föra handelsböcker, så vore det ingen obefogad fordran att han skulle först aflägga prof och erhålla vitsord att han förstod och kunde praktiskt tillämpa den bokföring, som fordras af honom innan
han finge hålla handel i öppen bod (Sveriges Officiella Statistik, 1888, s. 1314).

Förutom kraven på kunskaper i bokföring beskriver Grinde m.fl. (1992) vilka
krav som kunde ställas på butikspersonal i början av 1900-talet. Uppträdande
och punktlighet betonas och man skulle vara såväl artig och lugn som handlingskraftig och behandla alla kunder på samma sätt äfven om de äro enkelt
klädda (s. 18). Alla kunder skulle mötas med en hälsning och ett hvarmed kan
jag stå till tjänst? (s. 19). Man skulle inte heller vara påflugen och alltför ivrig
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att sälja för då, menade man, kanske inte kunden kommer tillbaka. En annan
rekommendation säger att man bör börja dagen med att damma och se över
sitt lager och den uppgiften skulle inte lämnas över till någon oerfaren. Detta
tycktes vara en viktig uppgift och kan säkert betraktas som dåtidens (enda?)
sätt att hålla kontroll på sitt lager. För att undvika att en vara tog slut var det
viktigt att alltid notera när man sålde den sista, så att kompletterande beställningar kunde göras. Till sist var det kutym att ha en klädsel som var ren och
enkel samt icke i ögonen fallande (s. 19) samt att ägna omsorg åt sina händer,
särskilt naglarna ty dessa äro mest utsatta för kundens blickar (s. 19).
Kaleen (1952) diskuterar handelsundervisningen fram till 1830 i sin avhandling och menar att i de flesta texter om yrkesutbildningens framtid
… krävde man en reformering av undervisningsväsendet med hänsyn till kunskapsbehovet inom de praktiska yrkena. Man ansåg, att staten borde sörja för
den allmänt yrkesförberedande undervisningen (s. 220).

Kaleen (1952) menar vidare att under 1800-talet har det mesta av handelsundervisningen skett inom magistrater och handelssocieteter (s. 221) medan
det under 1900-talet även har varit statens angelägenhet.
Butiksarbetet
Den enda ljuskällan innan elektriciteten kom var, förutom dagsljuset, levande
ljus och fotogenlampor vilket gjorde att arbetsmiljön för de tidigaste handlarna nog var ganska mörk och dyster. Vid den tiden var man dock inte van
vid annat. Än värre var förmodligen kylan under vinterhalvåret då det enligt
Grinde m.fl. (1992) var vanligt att det saknades värmekälla i de tidigaste butikslokalerna. Handlarna plågades därför ofta av svullna, såriga och spruckna
händer vilket var ett resultat av barhänt hantering av varor i kylan. Ett exempel på hur arbetsmiljön kunde ställa till det ger Hjelm (2006) när han beskriver hur bland annat hanteringen av lutfisk gjorde att de anställdas händer exponerades för lut och blev sönderbrända. Det kunde också vara fysiskt ansträngande att arbeta inom handeln före snabbköpens genombrott. Många av
de varor som kunderna skulle ha fanns i källaren eller i lager som ofta var på
bakgården (Hjelm, 2006).
Med tiden utvecklades butikslokalerna och fick modernare faciliteter och
ännu en bit in på 1900-talet hade de karaktären av diversehandel där man
kunde finna allt som ett hushåll hade behov av. Bild 1 nedan visar hur en lanthandel kunde se ut i början av 1900-talet. Bakom handlaren vid kassan finns
porslin och i taket hänger olika husgeråd. I hyllorna i centrum av bilden ses
rullar med tyger och till vänster finns lådor med diverse manufakturvaror, det
vill säga fabrikstillverkat. I butiken såldes även olika former av livsmedelsvaror, ofta på vikt (Coop – Kooperativa förbundet (KF), KF Bibliotek och arkiv).
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Bild 1. En lanthandel i Bollstabruk någon gång på 1910-talet (Coop – Kooperativa förbundet (KF), KF Bibliotek
och arkiv).

Sammanfattande verksamhetsteoretisk analys av perioden
från skråtvång till en avreglerad handelsverksamhet
I mitten av 1800-talet upphörde det gamla skråtvånget och detaljhandeln i
såväl städer som på landsbygd kunde då ske på en avreglerad marknad. Innan
dess hade landsbygdshandeln präglats av marknads- och forbondehandel
men även av viss illegal handelsverksamhet.
Arbetsfördelningen kan säga något om synen på yrkeskunnandet
Före avregleringen, det vill säga då handeln (med några undantag) endast var
tillåten i städerna inom skrågemenskapens gränser fanns det en tydligt hierarkisk arbetsfördelning. Vem som fick tillgång till vilka arbetsuppgifter säger
en del om vad som betraktades som betydelsefulla kunskaper. Det var i stort
sett endast män som kunde erhålla burskap och det var också männen som
betraktades som mest lämpade för de då viktiga yrkeskunskaperna i form av
bokföring och att sköta korrespondens. Kunskaper i att föra bok över verksamheten betraktades som en förutsättning för att bedriva handelsverksamhet. Här kan en motsättning identifieras mellan stadshandeln där bokföring
sågs som ett viktigt yrkeskunnande och den nya lanthandeln där kunskaperna
om bokföring var mindre utbredd. Förutom kunskaper om bokföring ansågs
det allmänt viktigt att vara hel och ren samt ha ett korrekt uppträdande.
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Själva försäljandet, som innebar behärskandet av såväl redskapen som de
enklare yrkeskunskaperna i form av produktkunskaper, kundbemötande och
kommunikation var det vanligt att kvinnor stod för. De medierande redskap
som i huvudsak användes under den tidiga detaljhandelsverksamheten, det
vill säga de inom verksamheten utvecklade artefakter vilka bär på delar av yrkeskunnandet, var framförallt vågen och mätstickan. Med hjälp av dessa
kunde försäljaren förmedla rätt mått eller vikt på de varor som såldes. Vågen
skulle komma att vara butikens mest avancerade tekniska redskap under en
lång tid.
Avreglering leder till ny syn på professionen
Det finns ingen anledning att tro att avregleringen av handeln ledde till några
direkta förändringar i hur arbetet utfördes av den enskilda försäljaren inom
stadshandeln. Den landsbygdshandel som växte fram efter avregleringen innebar att butikslokaler fick en ny betydelse i form av mötesplatser där handlaren hade en viktig social funktion.
Ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv skulle man kunna säga att de två
parallella verksamheterna, den legala stadshandeln och den tidigare illegala
lanthandeln42 nu började smälta samman till en. Före avregleringen skapades
det spänningar mellan landsbygdshandeln och stadshandeln som bottnade i
regleringen av handeln. I städerna ville man till varje pris bibehålla sina privilegier, sitt sociala vuxenskap genom att bedriva handelsverksamheten genom vilken man erhållit sitt burskap. På landsbygden fanns strävanden efter
att också på laglig väg få idka stationär handel.
Efter avregleringens genomförande var det fritt fram för vem som helst att
starta och bedriva handelsverksamhet och det som varit en angelägenhet för
ett fåtal utvalda borgare och deras yrkesgemenskap i form av familjen och
eventuella lärlingar, bodsvenner och bodbetjänter i städerna blev tillgängligt
för alla. Att bedriva handel blev nu att allmänt betrakta som ett yrke och handelsbodar började bli ett vanligt inslag runt om i landet.

Den nyvunna näringsfrihetens och den manuella betjäningens period (Ca 1900-1930)
Efter näringsfrihetens införande blev det fritt fram att idka detaljhandel i hela
landet. Den period som följde präglas av manuella butiker där handeln skedde
över disk. Utvecklingen inom detaljhandeln i Sverige under sent 1800-tal och
tidigt 1900-tal har på olika sätt påverkats av det samhällsekonomiska och politiska läget i landet.

42 Detta gällde inte den del av lanthandeln som bestod av forbonde- och marknadshandel.
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Industrialisering och urbanisering ger nya förutsättningar för
handelsverksamheten
I slutet av 1800-talet startade en period i Sveriges historia med en kraftig tillväxt som få länder kunde mäta sig med. När landet industrialiserades och städerna i och med det urbaniserades med människor som frigjordes från jordbruket minskade självförsörjningsgraden och den växande stadsbefolkningens försörjning gällande dagligvaror utvecklades till ett samhällsekonomiskt
problem. Den inflyttade stadsbefolkningen som i huvudsak lockades av arbete
i industrierna bidrog till en starkt ökad efterfrågan på varor i städerna vilket
ledde till en ökad etablering av detaljhandel (Kylebäck, 2004).
Från småskalighet till massproduktion och tekniska innovationer
Industrialiseringen innebar, förutom en omstrukturering och omflyttning av
arbetskraften, även att massproduktion av konsumtionsvaror blev möjligt.
Förutom inom konsumtionsindustrin skedde en kraftig utveckling inom
massa- och pappersindustrin samt i verkstadsindustrin. Industrialiseringen
påverkade samhällsutvecklingen och var en förutsättning för de framtida goda
åren och handelns tillväxt (Kylebäck, 2004).
Det nya industrisamhället med många tekniska innovationer innebar också
att kommunikationerna och därmed förutsättningarna för varutransporter
över större avstånd förbättrades. Det var framförallt järnvägsnätet och de
snabbare fartygen som bidrog till detta. Men även telefonnätets utbyggnad
hade betydelse för handeln. Dessa tekniska landvinningar samt det ökande
välståndet gjorde att varuflödet kunde öka. Ökad köpkraft och högre löner
samt ett ökat utbud av varor började nu förändra konsumenternas köpvanor
genom att man inte längre bara köpte de absolut nödvändigaste varorna
(Kylebäck, 2004).
Även utanför städerna skedde en tillväxt när det gällde lanthandeln som
sakta men säkert konkurrerade ut såväl ambulerande handel som marknaderna. I de större tätorterna började speciallivsbutiker byggas upp och de
större städerna började se tendenser till storskalighet via varuhus (mer om
dessa nedan) (Kylebäck, 2004).
De stora affärsorganisationerna ser dagens ljus
I slutet av 1800- och i början av 1900-talet bildades några av de idag stora
aktörerna inom dagligvaru-/detaljhandelsbranschen. I detta avsnitt presenteras de två största, nämligen Kooperativa förbundets och Hakonbolagets (som
senare skulle bli ICA) tillkomst.
Kooperativa förbundet
Näringsfrihetens intåg och ett antal nödår i slutet av 1870-talet ledde till att
ett flertal konsumentkooperativa föreningar bildades i Sverige före sekelskif-
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tet. Dessa hade dock en bristfällig kontakt med varandra och man tog inte lärdom av andra föreningars misstag. De hade ofta dålig ekonomi, följde inga
gemensamma riktlinjer och var beroende av partihandelns vilja att leverera
varor. Därför var de väldigt sårbara för såväl konjunkturförändringar som för
privathandelns konkurrens. Om dessa föreningar kunde samarbeta skulle de
tillsammans vara starkare (Holm, 1984; Kylebäck, 2004).
1899 slogs ett antal av dessa konsumentkooperativa föreningar samman till
Kooperativa förbundet (KF) på initiativ från bland annat ledande socialdemokrater (Kylebäck, 2004). Det var liberalen G H von Koch som skulle hämta
hem inspiration till sammanslagningen från England och Rochdale föreningen43. Syftet med det nya KF var att samordna erfarenheter, upplysningar
samt stadgeärenden, bedriva partihandel, kapitalfrågor och personalutbildning (Holm, 1984).
Under 1900-talets första årtionden växte antalet medlemsföreningar, anställda och antalet individuella medlemmar snabbt (Holm, 1984). Trots att KF
internt betraktades som politiskt neutralt och välkomnade människor med
olika politiska åsikter kom en del angrepp från såväl borgerligt håll som från
den politiska arbetarrörelsen. Inom den enskilda varuhandeln hade man ett
intresse av att begränsa KF:s framgångar vilket man gjorde genom att sprida
propaganda om kooperationen som socialistisk (Kylebäck, 2004).
Inom den enskilda varuhandeln, som länge hade varit oorganiserad, bildades 1908 Sveriges Minuthandlares Riksförbund. De strävade bland annat efter
att begränsa KF:s framgångar inom partihandeln genom att ifrågasätta och
kräva samma rabatter från leverantörerna framförallt när det gällde såpa, choklad, socker och margarin. KF försökte lösa detta genom importer och att köpa
upp egna fabriker. Varken Sveriges Minuthandlares Riksförbund eller någon
annan intresseorganisation lyckades knäcka KF och deras partihandel. Just
partihandeln och den industriella satsning som gjordes under 1920-talet pekas ofta ut som orsaker till KF:s framgångar (Kylebäck, 2004).
Hakonbolaget
I slutet av år 1917 startade Hakon Swenson sin verksamhet som med tiden
skulle komma att bli det som vi idag kallar ICA. Med ett antal kollegor startade
Swenson ett partihandelsföretag som byggde på att enskilda detaljhandlare
gick in som aktieägare. Det var med andra ord genom att samäga partihandelsföretaget som konkurrensen från den framgångsrika kooperationen skulle
mötas. Tanken var att handlarna skulle bli ekonomiskt solidariska genom ett
delägande i Hakonbolaget. Dock skulle delägarna fortfarande vara suveräna
när det gällde sin egen butik och hur den sköttes. Genom delägarskapet kunde

43 En av de tidigaste kända kooperativa föreningarna startade i den brittiska staden Rochdale år 1844. Den
bestod av ett antal vävare som startade en livsmedelsbutik där de gick in med ett pund var. Medlemmarna
skulle, oavsett hur mycket pengar de hade innestående i föreningen, ha en röst var (Wikipedia, 2016).
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priserna pressas och dessutom inköpsrutinerna förenklas (Kylebäck, 2004;
Wickman, u. å.).
Swenson var liberal och hade individualismen som ledstjärna vilket också
utgjorde grunden för varje butiksägare. Den stordrift som KF framgångsrikt
ägnade sig åt tog allt större andelar av marknaden på den sedvanliga handelns
bekostnad. KF:s verksamhet hade klara fördelar och Swenson ville att Hakonbolaget skulle utgöra samma trygghet för den enskilde handlaren som KF
gjorde för sina handlare (Kylebäck, 2004; Wickman, u. å.).
Verksamheten startade i Gävle och 1918 öppnades huvudkontoret i Västerås. Med kooperationen som förebild klarade man de svåra åren i början av
1920-talet ganska bra och man fokuserade på inköpskoncentration, kompetent ledning, samverkan och att vara kapitalstarkt. Överskottet skulle inte gå
tillbaka till delägarna som i kooperationen utan bidra till att öka företagets
ekonomiska styrka (Kylebäck, 2004).
Från lanthandel till varuhus
Från näringsfrihetens införande i mitten av 1800-talet utvecklades i huvudsak
handeln i glesbygden mot lanthandel med brett sortiment medan det i städerna fanns större möjligheter att bedriva specialvaruhandel i branschbutiker
eller som försäljande hantverkare. Den traditionella marknadsförsäljningen
levde också kvar parallellt med dessa typer av butiker. Men mot slutet av
1800- och i början av 1900-talet kom en ny form av försäljningsställe att etablera sig på flera platser i landet, nämligen varuhusen. Man kan dela in de
tidigaste varuhusen i två typer, dels de mer storskaliga varuhusen med ett såväl brett som djupt sortiment och dels de kedjebundna varuhusen (Kylebäck,
2004; Tufvesson, 1996). Mer om de kedjebundna varuhusen nedan.
Så kallade billighetsbasarer, eller 25 öresbasarer, hade funnits en tid när
Nordiska Kompaniet (NK) slog upp portarna år 1915. Detta varuhus var (och
är) av det mer luxuösa slaget med ett hundratal avdelningar och en personalstyrka på cirka 3 000 personer (Sundborg & Sundholm, 1995). Vid tiden för
invigningen var det en fantastiskt modern byggnad med närmare 30 hissar,
centraldammsugare, sprinkleranläggning, läsrum, sjukrum, rakstuga och stor
telefonväxel. Det gick inte att ta miste på att man satsade på att nå de mer
köpstarka kunderna och resultaten de första åren var goda. Efter en tid avlöstes emellertid de goda åren av en sämre period som bland annat innebar att
kunderna från överklassen började svika och nya kunder från de lägre samhällsskikten började strömma till (Kylebäck, 2004).
Ungefär tio år efter NK:s tillkomst startades ett annat av de stora varuhusen
i Stockholm nämligen PUB. Det var 1926 som Paul U Bergström öppnade portarna för det stora varuhuset som än idag finns kvar vid Hötorget i centrala
Stockholm. Han satsade på varor med låga priser och lyckades utveckla PUB
till ett av de största varuhusen i landet. Stora varuhus skapades också tidigt i
Göteborg och Malmö (Kylebäck, 2004; Tufvesson, 1996).
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Butiksarbetet
Som tidigare antytts skedde det en tidigare specialisering i städerna än på
landsbygden med dess lanthandlare som sålde i stort sett allt som hushållet
behövde. I staden gick man till slaktaren för att köpa kött, till mjölkaffären för
att köpa mjölk, till kaffebutiken för att handla kaffe och så vidare. Näringsfriheten hade lett till att en enorm mängd lokala grossister och detaljhandlare,
de senare allra flest i städerna, hade skapats. De nya regleringarna var så liberala att nästan vem som helst utan större krav på startkapital eller fackkunskaper kunde starta handelsverksamhet (Schön, 2000). Det var, för den som
ville prova på att vara handlare, vid denna tid fullt möjligt att köpa in varor
och att använda sin egen bostad som försäljningslokal (Rehnberg, 1961).
Butiksförsäljningen skedde fortfarande i huvudsak över disk och det kunde
vara en tidskrävande process. Varorna skulle plockas fram och i många fall
vägas, mätas eller räknas och sedan slås in i papper. Butikerna fungerade fortfarande som en social arena där man möttes och exempelvis gav och fick information (Hjelm, 2006; Rehnberg, 1961). Detta var före reklamens stora genombrott med dess massexponering av varor, så troligen var butikssäljarens
samtal med kunderna en viktig metod för merförsäljning44. Skyltfönster började under perioden användas för att visa upp varor och att skapa denna typ
av reklam för butikens produkter blev en viktig och betydelsefull arbetsuppgift
(Rehnberg, 1961).
Vissa varumärken började också etablera sig och ibland visades de upp på
skyltar i eller i anslutning till butiken som i bilden nedan där vi ser en Stomatolskylt på väggen längst upp till vänster.

44 Samlingsbegrepp för olika metoder för att intressera kunder för ytterligare produkter utöver de som redan
valts (Butiksbanken, 2016).
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Bild 2. Martin Olssons HAB i Stockholm någon gång mellan 1900 och 1915 (Ur Martin & Serveras historiska
arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria).

1920-talet innebar en kraftig utveckling för konsumtionsvarumarknaden eftersom köpkraften ökade framförallt hos stadsbefolkningen som en följd av
den tidigare strukturella omvandlingen av ekonomin. När elnätet byggdes ut
kom också möjligheten för hushållen att skaffa och använda tekniska nymodigheter som exempelvis dammsugare, kylskåp, elspis och radio som nu dessutom kunde massproduceras.
Utbildning
Under perioden startar de nybildade affärsorganisationerna olika utbildningsinitiativ samtidigt som staten börjar ta greppet om yrkesutbildningen (se
kapitel 2).
Exemplet NK
Att arbeta inom detaljhandeln var runt sekelskiftet (1800-1900) ett arbete
med ganska låg status. Det för tiden storslagna varuhuset NK:s grundare Josef
Sachs ville ändra på detta genom att satsa på att utbilda de anställda (Olsson,
2006). Redan 1917 anordnades de första kurserna för varuhusets anställda
(Husz, 1999). Enligt Olsson (2006) var Sachs syfte med utbildningen att:
Höja de anställdas nivå, förbättra deras möjligheter till utkomst genom utveckling i yrket, att bereda kunderna trevnaden av att betjänas av en bildad
och kunnig försäljare (s. 1).
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Det första utbildningsprogrammet, initialt endast för 16-18 åringar, gick i Borgarskolans regi. Efter en tid fick även äldre inom företaget vara med i utbildningarna (Olsson, 2006).
Eleverna delades upp i två grupper där man läste svenska, räkning, tyska
och praktisk affärskunskap i den ena gruppen och i den andra byttes tyskan ut
mot välskrivning. År 1923 avslutades samarbetet med Borgarskolan för att de
äldre i företaget inte kunde ges plats. I stället engagerades en man vid namn
Holmer som var utbildad i USA för att leda och modernisera utbildningen.
Han bestämde att de yngsta skulle ägna sig åt väl- och rättskrivning, räkning,
engelska, NK-etikett, varukännedom samt försäljningsteknik som var ett nytt
ämne. De äldsta skulle bara läsa försäljningsteknik och NK-etikett. All undervisning i NK-skolan skedde under betald arbetstid. Josef Sachs utbildningsinitiativ hade förmodligen en stor betydelse för höjningen av statusen på detaljhandelskåren (Olsson, 2006).
Exemplet KF
Även inom kooperationen insåg man tidigt behovet av utbildning inom handeln. Under det tidiga 1900-talet genomfördes inom KF ett antal kurser och
utbildningar, oftast riktade mot föreståndare. Man kan säga att utbildningsinsatserna präglades av ett sökande efter mer långsiktighet och en mer centraliserad utbildning. Det utkristalliserades tre olika förslag på utbildningsinsatser att ta ställning till inom den kooperativa rörelsen. Dessa var korrespondensundervisning för personal och förtroendevalda; kurser om 2, 4 eller 6
veckor eller en folkhögskola för kooperatörerna (Holm, 1984).
En kommitté tillsattes för att utarbeta en mer permanent och ordnad utbildning för den kooperativa personalen. Denna kommitté leddes av bland
andra den som skulle komma att få en stor betydelse för utbildningsfrågor
inom kooperationen, Harald Elldin. Något som kommittén, utöver de tre ovan
nämnda utbildningsvarianterna, tvingades ta ställning till var de fortfarande
idag aktuella frågorna om yrkesutbildning kontra allmänutbildning och teoretisk kontra praktisk utbildning. Att valet föll på yrkesutbildning var i det
närmaste självklart då de anställda inom kooperationen ansågs ha dåliga yrkeskunskaper, som dessutom inte ansågs kunna tillägnas på annat sätt. Allmänbildning var det möjligt för personalen att inhämta på annat sätt, exempelvis genom studiecirklar i ABFs regi. När det gällde teoretisk kontra praktisk
utbildning lades initialt fokus på den teoretiska undervisningen framförallt
beroende på att man var tvungna att utgå från korta kurser med begränsade
möjligheter till grundläggande utbildning (Holm, 1984).
Kommittén kom fram till att föreståndarkurser om cirka 100 timmar på en
fyraveckorsperiod skulle förläggas till befintliga och väl fungerande folkhögskolor för att kunna nyttja såväl personal som lokaler. Kurserna skulle benämnas länskurser eftersom man beräknade att varje kurs skulle täcka ett län eller
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en del av ett län. Man räknade med att cirka 20 sådana länskurser skulle uppfylla det mest akuta behovet av utbildning (Elldin, 1951; Holm, 1984).
Kurserna fram till i början av 1920-talet hade främst riktats till föreståndare
med ansvar för föreningar som huvudsaklig uppgift. 1923 års kurs visade på
att man nu började tänka i mer långsiktiga banor och rekryterade yngre anställda, butiksföreståndare och även biträden som via självstudier hade skaffat
sig vissa grundkunskaper inom exempelvis bokföring och nationalekonomi.
Trots att man börjat göra urval bland de sökande fanns det pedagogiska problem som grundade sig i att eleverna inte hade studievana och ofta kom från
tröttande arbetsförhållanden. Detta gjorde att föreläsningar på uppemot 5-6
timmar om dagen visade sig inte vara en fruktsam metod. Istället kom tyngdpunkten att mer och mer läggas på praktiska ämnesområden som bokföring,
butiksskötsel och varukännedom. Med den nya inriktningen mot blivande
(och inte varande) kooperativa ledare stärktes också tankarna på att centralisera utbildningen (Holm, 1984).
Under 1920-talet ökade behovet av administrativ och teknisk utveckling
inom handeln för att kunna öka konkurrenskraften och bibehålla framgångarna inom kooperationen. Med detta kom också ett ökat behov av kompetent
arbetskraft. Men ett stort problem i sammanhanget var att arbete i butik hade
en låg status, därför skedde ofta rekryteringen till branschen bland människor
med låg utbildning och bland de som inte hade så stor möjlighet att välja vad
de skulle arbeta med. Statusen behövde alltså höjas (Holm, 1984).
Vår gård
1924 köpte Kooperativa Förbundet en egendom i Saltsjöbaden utanför Stockholm som under de närmaste cirka 50 åren skulle fungera som en utbildningsinrättning. Egendomen kallas Vår Gård45 och startade sin utbildningsverksamhet i juni 1925 med en kurs för unga och lovande butiksbiträden, vilkas
kunskaper det ansågs viktigast att utveckla. Tanken med kursen framgår lite
närmare i nedanstående citat ur Elldin (1951) vilket ursprungligen var ett
meddelande till de kooperativa föreningarna.
Den är att låta ett yngre biträde, som behöver uppmuntran eller också en uppryckning, använda en semestervecka till vistelse i en vacker trakt – vilket ju i
och för sig är en rekreation – och till sammanträffande med arbetskamrater
från andra föreningar allt under det ämnet för veckans samtal och lektioner
är kooperation och arbetet i föreningarna. Vi ha därigenom åsyftat att väcka
eller sporra vederbörande till att i tid börja tänka på att utbilda sig för sitt kall
och kunna lämna besökarna på Vår gård och KF ett intryck av rörelsens omfattning och vilka möjligheter som bjudes den som vill arbeta sig fram. Några
djupgående kunskaper kunna helt naturligt ej bli resultatet av så kort tids
undervisning. Lektionerna avse endast att utgöra en inledning till fortsatta
studier. Förkunskaper komma sålunda ej att krävas av de blivande deltagarna.

45 Den finns fortfarande kvar i KF:s ägo och fungerar som konferensanläggning (Wikipedia, 2015).
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Helst skulle vi se att föreningarna utvalde biträden att bevista denna studievecka och – om det anses lämpligt – ekonomiskt hjälpa dem med någon del
av utgifterna för resor och uppehåll. Men i varje fall bör det ligga i föreningarnas intressen att uppmana sina biträden att deltaga i biträdesveckan och börja
spara ihop någon slant själva för ändamålet (s. 103-104).

För att bli aktuell för vissa av kurserna på Vår gård var man tvungen att klara
av ett antal kunskapstester samt test av omdömesförmågan i olika praktiska
situationer. Arbetsveckorna avslutades med skriftliga tester på vad som undervisats under veckan (Holm, 1984).
Den Elldinska pedagogiken
Verksamheten på Vår Gård kom i stor utsträckning att präglas av dess rektor
Harald Elldin och hans syn på pedagogik. Detta trots att han själv nog inte var
medveten om, eller ville erkänna, att det fanns någon särskild pedagogisk metod som följts under åren. Så här reflekterar han över den förda pedagogiken:
Någon allena saliggörande pedagogisk linje för Vår gårds undervisning hade
han46 inte heller funnit, när han pensionerades. Ärligt talat så var hans 35 år
på Vår gård ett ständigt sökande och experimenterande men omkring vissa
rätt naturliga leder (Elldin, 1966, s. 88-89).

Att Elldin trots allt hade en medvetenhet om hur undervisning borde bedrivas
bekräftas i hans resonemang kring frågan om han skulle få anställa en lärare
i praktiska ämnen. Han fick ett nej på den frågan från styrelsen med motiveringen att han lika gärna kunde bjuda in en butiksföreståndare och prata
med eleverna, för en sådan vet ju allting om varor och butiksarbete (Elldin,
1966, s. 88). Han menar att det är en förlegad syn på undervisning som visar
sig i inställningen att vem som helst kan undervisa bara för att man har kunskaper om något. Läraren, menar han, ska inte bara tala om hur saker och ting
ska vara och hur man ska göra. Så här sammanfattar Elldin själv den undervisning som präglat Vår Gårds verksamhet:
Om hela utbildningen skulle bestå i ett antal resor till Vår gårds kurser, skulle
naturligtvis en deltagare kunna bli mer eller mindre fullproppad med kunskaper och återvända till sin miljö alltmera styv i korken. Om undervisningen
vore anlagd på att göda kurshästar, skulle resultatet kanske stanna vid ett
skönt betyg eller diplom. Men en folkrörelse, som är aktivt och rationellt inställd kan inte nöja sig med en så ytlig behållning. Det är först när kunskaperna slår ut i praktisk verksamhet som de har något värde (Elldin, 1966, s. 71).

Elldin kom till KF från folkskolan men kunde inte tillämpa samma metoder
som där eftersom det för yrkesverksamma personer knappast var aktuellt med
långa kurser. Det ansågs dessutom som opedagogiskt att bruka traditionell
46 Han omtalar sig själv i tredje person.
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katederundervisning för studenter med mestadels praktiska erfarenheter.
Detta löstes via ett etappsystem med kurser enligt följande (Elldin, 1966;
Strömberg, 2006a):
Biträdesvecka
Butiksföreståndarkurs
Fortsättningskurs
Konsulentkurs
Första påbyggnadskurs
Andra påbyggnadskurs

1 vecka
5 veckor
5 veckor
8 veckor
8 veckor
9 veckor (Elldin, 1966, s. 70).

Som tidigare nämnts var det relativt ovanligt med såväl studievana som förkunskaper hos dessa elever så därför tillämpades även korrespondensundervisning. De korta kurserna på Vår Gård varvades med praktiska övningar
hemma i den egna butiken (Elldin, 1966).
I den kreativa utbildningsmiljön som byggdes upp på Vår Gård togs elevernas praktiska erfarenheter aktivt tillvara. De vardagliga bekymmer eleverna
hade med sig från hemmaplan utgjorde ofta underlag för den då pedagogiska
nymodigheten grupparbeten, som sägs ha Elldin som upphovsman. Verklighetstrogna butiksmiljöer byggdes upp för att eleverna skulle få träna på att
expediera kunder. Praktiska övningar i butiksmiljöerna varvades med teoriinslag (Strömberg, 2006a).
Utbildningsverksamheten på Vår Gård hade en avgörande betydelse för den
statushöjning av detaljhandlaryrket som skedde. Konkurrenter började även
få upp ögonen för att det behövs utbildning och yrkeskunnande för att arbeta
inom handeln (Strömberg, 2006a). Inom kort skulle dessutom stora omvälvande förändringar ske inom detaljhandeln i form av exempelvis självbetjäningsbutiker som krävde utbildning av personalen.

Sammanfattande verksamhetsteoretisk analys av den
nyvunna näringsfrihetens och den manuella betjäningens
period
Perioden som följer efter näringsfrihetens införande karaktäriseras av, förutom avregleringen, stora genomgripande ekonomiska, organisatoriska och
tekniska förändringar vilka påverkar verksamheten inom detaljhandelsbranschen på olika sätt.
Nya förutsättningar för handelsverksamheten
Den kraftiga ekonomiska tillväxten skapade en efterfrågan på varor. Tekniska
landvinningar påverkade handeln på en rad olika sätt genom att exempelvis
massproduktion av varor blev möjlig men även genom förbättrade transportmöjligheter vilket underlättade handelsverksamheten framförallt på lands-
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bygden. Men även industrialiseringen, och den urbanisering som den medförde, påverkade handeln genom att den möjliggjorde såväl massproduktion
som masskonsumtion samt försörjde städerna med arbetskraft. Detta gav
upphov till att antalet varor att hantera inom detaljhandeln växte.
De två giganterna KF och Hakonbolaget, som sedermera kom att utgöra
Coop och ICA, bildades också och utgjorde två stora och växande arbetsgivare
under perioden. KF införde nya redskap i form av samverkansformer när det
gällde exempelvis inköp, erfarenhetsutbyte, personalutbildning och konsumentupplysning. Detta innebär att detaljhandelsverksamheten förändrades
på ett ganska dramatiskt sätt. Som ett svar på KF:s framgångar och innovativa
nya redskap bildas Hakonbolaget som bland annat byggde på delägarskap.
Motsättningar och spänningar mellan dessa två skulle komma att ge upphov
till branschens utveckling och gör det än idag. För butiksarbetet innebar förmodligen etableringen av de två detaljhandelsgiganterna främst att den anställde åtminstone organisationsmässigt kom att ingå i ett större sammanhang. Utveckling under perioden innebar alltså att yrkesgemenskapen förändrades från att ha bestått av handlaren, dennes familj och eventuella lärlingar,
bodsvenner eller bodbetjänter till att i de tidiga varuhusen utgöra en personalstyrka på tiotals, hundratals och i de största varuhusen tusentals anställda.
När arbetsplatserna och därmed personalstyrkan växte förändrades arbetsfördelningen i detaljhandeln. I och med den nya arbetsfördelningen skapades
förutsättningar för att personalen kunde utveckla specialkompetenser och få
särskilda ansvarsområden. Detta gav också nya möjligheter att tillägna sig yrkeskunnande genom att lära av varandra på arbetsplatsen. De anställda började också i allt större utsträckning få tillgång till centralt organiserade utbildningar.
Stadshandel och lanthandel – två olika verksamheter
Detaljhandeln under denna period präglades av att det i städerna skedde en
utveckling mot specialvaruhandel, vilket i sin tur ledde till en specialisering
när det gäller detaljhandelspersonalens produktkunskaper. På landsbygden
levde lanthandeln ännu kvar och därmed de bredare produktkunskaper som
krävdes i denna butiksform som hade ett bredare sortiment. Avregleringen av
handeln i och med näringsfrihetens införande kan alltså sägas ha lett till två
olika typer av handelsverksamhet; en stadshandel inriktad mot specialvaruhandel och en bredare lanthandel.
Överlag kan sägas att perioden präglades av de gamla traditionerna med en
uppdelning mellan stad och land när det gäller handelsverksamheten. Denna
uppdelning fortlevde till viss del genom lanthandelsverksamheten på landsbygden och etableringen av varuhus i städerna. Den avreglerade marknaden
gav upphov till nya handelsverksamheter och omformade samtidigt gamla.

87

Det manuella arbetet dominerade
Även om en modernisering av handeln började anas under perioden, främst
organisatoriskt genom KF, Hakonbolaget och varuhusen dominerade fortfarande den manuella betjäningen över disk. Den enskilde butiksanställde bedrev sitt arbete manuellt genom försäljning över disk med vågen och mätverktyg som viktiga redskap. Efter eventuell bearbetning i form av vägning, mätning, räkning eller liknande skulle varorna på ett ändamålsenligt sätt paketeras så att kunden kunde transportera hem dem utan att de tog skada. Exponering i form av varuvisning var ett moment inom detaljhandeln som på denna
tid var en mycket viktig del av arbetet eftersom det var det enda sättet som
kunden kom i kontakt med varan. Under perioden började ett nytt och med
tiden mycket betydelsefullt redskap att användas – skyltfönstret – vilket gav
upphov till en ny form av exponering och ett nytt yrkeskunnande. Den butiksanställdes sociala förmåga var också ett viktigt redskap i samband med överdiskförsäljningen.
Det sker under perioden motsättningar på två plan. Dels mellan de två handelsverksamheterna lanthandel och stadshandel och dels mellan modernisering eller rationalisering som ofta innebar större arbetsplatser och den mer
traditionella detaljhandeln i handelsbod. Såväl lanthandel och stadshandel
som den moderniserade och den traditionella handeln skulle komma att existera parallellt under en tid.

Trippelbutiker och kedjevaruhus (Ca 1930 – 1950)
Perioden mellan 1930 och 1950 präglades, trots depressionen under 1930-talet, av en stark utveckling av såväl samhällsekonomi som näringsliv, åtminstone om man ser det ur ett makroperspektiv. Inom verkstadsindustrin
producerades utrustning som hade betydelse för handelns utveckling som exempelvis kontorsmaskiner, kylskåp och elektronisk utrustning. Självklart blev
det under världskriget 1939-1945, även om vi höll oss utanför kriget, en hel
del problem med varubrist som ledde till ransonering av en del viktiga livsmedel. Många män var också inkallade till militärtjänst och familjernas köpkraft,
och därmed konsumtionen, var begränsad vilket påverkade detaljhandeln
(Kylebäck, 2004).
Under perioden var det fortfarande den enskilda varuhandeln som dominerade. De kooperativa föreningarna samlade under KF hade fortsatta framgångar precis som ICA rörelsen. Även enhetsprisaffärer, nedan exemplifierat
med EPA, rönte framgångar och bidrog med utveckling inom handeln. Inom
detaljhandeln startades många nya butiker och butiksantalet både i städer och
på landsbygden ökade. Eftersom man numera ansåg att det inte bara räckte
med kvalitet och pris som konkurrensmedel så byggde man ofta om butiker
för att kunna visa upp och sälja varorna under mer attraktiva former. Skyltfönster började användas för att visa upp varor som exempelvis glödlampor,
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kaffe och makaroner. Det blev mer vanligt med varuexponering även inne i
butikerna (Kylebäck, 2004).
Trippelbutiker
Vid denna tid var det av hygienskäl lagstadgat att vissa varor inte fick säljas i
samma butik. Detta påverkade hur man utformade butikerna. Inom KF var
det exempelvis vanligt med så kallade trippelbutiker där man hade en mjölkbutik, en charkbutik och en speceributik bredvid varandra bakom en gemensam fasad (Kylebäck, 2004). De karakteristiska tre trappstegen vid entréerna
var också vanligt förekommande och kan förklaras med att man för att hålla
nere kostnader vid bygget bara grävde ut källaren till frostfritt djup. Detta innebar att om man ville ha en källare med tillräcklig takhöjd för att kunna fungera som lager så fick man bygga upp butiksgolvet något. I dessa källarlager
förvarades varor som krävde sval förvaring innan kylarna och frysarnas tidevarv. För personalen i dessa butiker innebar det ganska många turer upp och
ner i trapporna under arbetsdagarna (Savås, 2000).

Bild 3. En trippelbutik. Tre entréer med mjölk/bröd, speceri och chark med tillhörande skyltfönster (Coop –
Kooperativa Förbundet (KF), KF Bibliotek och arkiv).

I bilden ovan ser vi hur en trippelbutik kunde se ut. Karakteristiskt är de tre
ingångarna och att det ofta var bostäder på övervåningen. Som framgår av bild
4 nedan kunde man gå mellan speceriavdelningen och charkavdelningen om
man skulle ha varor från båda. Det förekom också att personalen gick emellan
för att expediera kunderna. Denna möjlighet för kunderna att gå mellan avdelningarna gällde inte mjölkavdelningen som hade andra hygienkrav. Till
vänster i bilden skymtar prydligt uppställda varor i hyllorna. Dessa plockade
man inte alltid ner när kunderna ville ha dem, utan för att slippa fylla på i
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hyllan gick man hellre till lagret och hämtade. Till höger ser man frukt eller
grönsaker som exponeras i korgar. För de kunder som hade många varor på
inköpslistan fanns pallar att sätta sig på medan varorna plockades ihop av butikspersonalen. Vågen, som syns på disken i bilden, var fortfarande ett viktigt
redskap i butiken (Savås, 2000).
Dessa trippelbutiker betraktades i arbetsmarknadsstatistiken som tre butiker och tre arbetsställen trots att de vanligen drevs av samma förening. Det
innebar att när de så småningom började byggas om till självbetjäningsbutiker
ser det i statistiken ut som att landet drabbats av massnedläggningar av butiker (Centrum för näringslivshistoria, 2006).

Bild 4. Interiören i en trippelbutik (Coop – Kooperativa förbundet (KF), KF Bibliotek och arkiv).

Icarörelsen
För att på ett bättre sätt möta konkurrensen från KF samt för att erhålla samordningsvinster slogs Hakonbolaget, Speceristernas Varuinköp, Eol samt
Nordsvenska Köpmannabolaget 1938 samman till Inköpscentralernas AB
(ICA AB). Fokus var initialt på inköpssamverkan och var och en av de fyra
ursprungliga inköpscentralerna behöll sin självständighet. Men med tiden insåg man att det krävdes samordning även när det gäller reklam och propaganda. Därför bildades ICA Förbundet 1940 (Kylebäck, 2004).
Hakonsgiven
Inom Ica rörelsen fanns under 1940 talet en stark vilja att utveckla framförallt
försäljningen till detaljhandeln. De vanligaste sätten för de enskilda butikerna
var att handla direkt av resande som besökte butikerna eller via telefon. Detta
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var ett tidsödande, ineffektivt och omständligt tillvägagångssätt. En köpman
berättar hur det kunde gå till:
Varannan månad fick jag besök av bl.a. resande från 12 st. chokladfabriker –
Marabou, Mazetti, Cap, Cloetta, Ljungs, Forsbergs, Svea, De Förenade, Coralli, Freja, Kalmar, Nissens. De använde en halv till en timme. Vi diskuterade,
men jag köpte ändå på känn och jag använde omkring 70 timmar per år för att
köpa choklad (Falkenstam & Wirsäll, 1968, s. 242).

Detta var förstås ohållbart och två kommittéer tillsattes och deras arbete resulterade i en omfattande omstrukturering av framförallt arbetssättet vid försäljning från parti- till detaljhandel. Det idéprogram som togs fram kom att
kallas Hakonsgiven och var uppbyggt utifrån sex punkter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bättre insyn i partihandeln
genom delägarskap i inköpscentralen och majoritet i dess styrelse och
genom förtroenderåden.
Bättre och billigare varor
genom samlade inköp, hygienisk lagring och rationell hantering,
genom egna märkesvaror,
genom rationalisering av varutransporterna och
genom egen produktion.
Högre butikskultur och bättre kundtjänst
genom ekonomiskt stöd till nybyggnad och modernisering,
genom konsulentverksamhet och
genom egen facktidning.
Starkare ekonomisk rygg
genom kapitalbildning för enskild handel.
Effektivare konsumentupplysning
genom omfattande reklam och
genom hushållstidningen ICA-kuriren.
En fri och oberoende enskild handel (Wirsäll, 1988).

Alla delar av Ica rörelsen accepterade inte genast denna omstrukturering men
den kom med tiden att bli en grund för företagskulturen inom Ica (Wirsäll,
1988).
Kooperationen
Den positiva utvecklingen för Kooperativa Förbundet fortsatte under perioden. På grund av hög arbetslöshet och den allmänna oro som fanns i landet
skedde utvecklingen i långsammare takt än tidigare. KF ägnade sig inte enbart
åt varuförmedling utan började vid den här tiden att ägna sig åt upplysningsverksamhet, byggverksamhet och varuproduktion (Kylebäck, 2004).
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KF gav ut en lång rad, för samtiden, betydande skrifter som exempelvis
Social tidskrift, Kooperatören och den kanske allra mest kända Vi. Veckotidningen Vi som till en början hette Konsumentbladet finns fortfarande kvar.
Syftet med tidningen var till en början att bidra med konsumentupplysning
och att sprida kunskap om kooperationen. Under mitten av 1940-talet hade
tidningen sin största upplaga vilket innebar att cirka 40 procent av landets
befolkning var prenumeranter. Tidningen var och är fortfarande en av landets
ledande kulturorgan (Kylebäck, 2004; Vi, 2015).
Byggverksamheten bidrog främst med ritandet av cirka 2000 butiker och
butiksinredningar men också med projekterandet av såväl bostadsområden
som industrier. Varuproduktionen inom det expansiva KF bestod exempelvis
av margarin från den egna hypermoderna margarinfabriken i Norrköping. För
att trygga behovet av råvaror till margarinet köptes senare en oljefabrik i
Karlshamn. Övriga tillverkningsetableringar i KF:s regi var för att nämna
några; Luma lampor, Gislaveds gummi samt Cirkelkaffe (Kylebäck, 2004).
Kedjevaruhusen
Under perioden startade flera företag varuhus. Tidigare hade, främst i de stora
städerna, redan ett antal så kallade storslagna varuhus startats. Men nu hade
tiden kommit för massetableringar av varuhus. Det var framförallt KF,
Tempo, och Epa (mer om Epa nedan) som kom att bli de som ledde utvecklingen. Initialt fanns som regel tanken på att det krävdes en ortsstorlek på åtminstone 20 000 invånare för att ge underlag för ett varuhus. Denna minimigräns kom dock att pressas nedåt successivt vilket innebar att under 1950talet hade varuhus etablerats även på mindre orter (Kylebäck, 2004).
Enhetsprisvaruhuset Epa
Under den här perioden blev det vanligt med varuhus med så kallade enhetspriser på varorna. Det mest bekanta av dessa är förmodligen Enhetsprisaktiebolaget Epa. Efter inspiration av Woolworth i USA startades det första Epa
varuhuset 1930 med, enligt en annons i Stockholms-Tidningen 1932, ett absolut enastående urval, varibland hundratals intressanta nyheter inom ramen av 5 otroligt billiga enhetspriser (Fredriksson, 1998, s. 46). Varorna kostade 10 öre, 25 öre, 50 öre, 75 öre eller 1 krona. Antalet Epavaruhus ökade
snabbt under de kommande årtiondena. 1945 fanns det 25 st. och i mitten på
1960-talet var antalet uppe i närmare 100. Under 1940-talet slutade man med
enhetspriser men kunde fortsätta sälja varor till mycket låga priser. Frågan
som ofta ställdes vid den tiden var hur de kunde hålla en sådan låg prisnivå.
Svaret enligt en av ledarskribenterna i personaltidningen Epa-nytt från 1932
är att det handlar om att arbeta affärsmässigt i modern bemärkelse (Citerat
i Fredriksson (1998), s. 49).
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Inom Epa ansåg man att utvecklingen inom detaljhandeln från mitten av
1800-talet och fram till cirka 1930 varit obefintlig vilket följande talande citat
ur ovan nämnda Epa-nytt visar:
Tänk Er, att en arbetare, som dog på 1850-talet, skulle vakna upp till liv i våra
dagar. För honom till en fabrik, och han skulle antagligen springa därifrån lika
skräckslagen, som indianerna sägs ha blivit, då de första gången hörde en
grammofon. Så stora förändringar ha tack vare teknikens storartade utveckling skett under de senaste 80 åren (ångmaskinen, elektriciteten). Föreställ Er
därefter, att vi även kunna väcka en köpman till liv och föra honom till en genomsnittsbutik. Han skulle kanske torka sig om fötterna och tycka, att det såg
ovanligt snyggt och städat ut, men jag tror inte, att vi skulle behöva frukta för,
att han skulle få hjärtslag av förskräckelse. De förändringar som skett inom
detaljhandelns område fram till våra dagar äro nämligen med några få undantag mycket obetydliga och inskränka sig i stort sett till lokalernas yttre (Citerat
i Fredriksson (1998), s. 49).

Epa ville med andra ord karaktäriseras som modernt och banbrytande genom
att exempelvis införa enhetspriserna som skulle bidra till avskaffandet av prutandet. Genom ett fast pris skulle inte heller det eventuella personliga förhållandet mellan säljare och kund ha någon inverkan på priset. Något annat som
låg bakom den nya försäljningsformen och de låga priserna var standardisering, masstillverkning och låga leveranskostnader. Epa köpte varor direkt från
tillverkarna utan att gå via mellanhänder och kunde på så sätt hålla priserna
nere. Enhetsprisvaruhusen kan sägas ha introducerat masskonsumtionen
bland de bredare folklagren i Sverige (Fredriksson, 1998).
Arbetet i butiken
Som jag tidigare berört var butiksarbetet föga stillasittande under den här perioden. Benen fick arbeta flitigt och så också händerna som tycks haft många
moment av i det närmaste estetisk karaktär att arbeta med eftersom en väldigt
stor andel av varorna på ett eller annat sätt skulle bearbetas manuellt. I boken
I butiken – Lärobok i praktiskt butiksarbete börjar dock författaren Olle
Skoglund (1959) med att konstatera att butiksarbetet är idealiskt för dem som
är intresserade av människor och att ju större detta intresse är desto snabbare
lär man sig att bemöta de olika kunderna. Andra viktiga egenskaper är sinne
för ordning och reda och ansvarskänsla. Den personliga stilen, det vill säga att
man är hel och ren är också viktigt och, självklart, att man har en säljande
förmåga. För att klara av att sälja bör man slutligen enligt Skoglund (1959)
lära känna butikens varor, deras pris – kvalitet – lagring och användningssätt (s. 9). Det vill säga att såväl kundkännedom som produktkännedom var
viktiga faktorer i butiksarbetet.
I det följande ges några exempel på tidstypiska moment i butiksarbetet som
tas upp i ovan nämnda lärobok. De flesta butiker var fortfarande sådana att
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man handlade över disk och en viktig del av försäljningen var därför visningen
av varan. Produkten skulle hållas upp med etiketten mot kunden.
De varor som var intressanta för kunden skulle placeras på disken väl synliga och ordnade så att de inte kunde blandas ihop med andra kunders. Varudisken var därför mycket viktig och skulle hållas ren och fri från ovidkommande saker som inte hörde dit. Exponering i form av säljande placering av
varor i butiken börjar nu också förekomma i allt större omfattning. Ungefär
hälften av innehållet i Köpmannainstitutets (1953) skrift Vad du bör veta om
butiksarbetet består av instruktioner om exponering och placering av varor.
Hygienen var mycket viktig under den här perioden särskilt vid arbetet med
charkuterivaror (Köpmannainstitutet, 1953). I stort sett inget var färdigpaketerat utan det mesta skulle exempelvis skäras, vägas, visas för kunden och paketeras. Just paketeringen är ett exempel på en färdighet som förmodligen
krävde en hel del övning. I Skoglund (1959) finns ett flertal detaljerade instruktioner om hur man på bästa sätt paketerar charkuteriprodukter.
Dessa exempel med paketering av köttprodukter är exempel på manuellt
arbete som utfördes i butiken innan varorna kom färdigpaketerade. Ett annat
viktigt manuellt moment var vägningen av varan. Detta krävde, innan de mer
moderna vågarna kom, att man var ganska snabb och säker i huvudräkningen.
De butiksmaskiner som fanns förutom vågen var kassaapparaten, kaffekvarnen, köttkvarnen och skärmaskinen (Skoglund, 1959).
Redan innan självbetjäningsbutiken slog igenom började man som en övergång från manuell butik till självbetjäning att göra ta själv-exponeringar utanför disken. Då kunde kunderna plocka vissa varor själva medan de väntade
på att bli expedierade (Skoglund, 1959).
Tabell 3. Utdrag ur ett arbetsschema från 1948 (Falkenstam & Wirsäll, 1968, s. 140).

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Dammtorkning av butiken. Obs. med våt trasa. Vädra.
-Rengöring -Uppväg-Grundlig
-Fylla på i
av kyldisk
ning
rengöring
hyllfacken
-Avfrost-Fylla på
av bröd-Tvätta våning
påsar och
skåp
gen
-Damma
papper
-Fylla på i
-Uppväglampku-Fylla på i
hyllfacken
ning
porna
hyllfacken
-Klistra ku- -Expediera
-Fylla på i
-Fylla på i
ponger
hyllfacken
lådfacken
-Putsa gla-Tvätta vå- -Göra rent
set på kylgen
jästlådan
disken
-Expediera -Expediera -Expediera

Fredag

Lördag

-Fylla på i
hyllfacken
-Fylla på
påsar och
papper
-Putsa glaset på kyldisken
-Expediera

-Expediera
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Avslutningsvis illustreras i tabellen ovan hur en arbetsvecka kunde se ut i en
butik under slutet av 1940-talet. Detta ger en bra bild av vilka arbetsuppgifter
som var vanliga under den här perioden. Hygienen förefaller som tidigare
nämnts ha varit mycket viktig eftersom många av arbetsuppgifterna går ut på
att damma, tvätta, rengöra och så vidare.
Utbildning
Som framgått i kapitel 2 dominerades den offentliga yrkesutbildningen under
1930-talet av yrkes- och verkstadsskolor. Strävanden fanns också efter att
finna en yrkesutbildningsform som skulle erbjuda en bredare yrkesutgång för
att möta den omfattande arbetslösheten. I avsaknad av obligatoriska statliga
utbildningsformer som utbildar mot handelsbranschen förefaller fortfarande
de egna utbildningsinitiativen vara dominerande med exempelvis KF:s kursverksamhet på Vår gård. Dessa utbildningsinitiativ vilade på frivilligt deltagande.
Under perioden växer insikten om att butikspersonalen behöver formas för
att klara konkurrensen med allt fler aktörer på marknaden. Därför publiceras
ett antal handböcker och annat personalutbildningsmaterial som exempelvis
Butiken biträdet kunden, 1929 som i senare upplagor blev Biträdeshandboken. Mycket av innehållet i dessa skrifter berörde kundbemötande (TykessonBergman, 2006).
Exemplet KF
Inom KF insåg man under perioden att det var bra att kräva någon slags förkunskaper hos de som togs in till kurserna på Vår gård. Därför började man i
allt högre grad intressera sig för urvalsmetoder för att utse deltagare till de allt
mer populära utbildningarna. Enligt Elldin (1966) fick de sökande eleverna
några inledande skriftliga frågor av allmän karaktär om kooperation och ekonomi. Till de frågorna kopplades även frågor som berörde praktiskt arbete exempelvis initiativförmåga, organisation och ledarskap.
Vi ville med andra ord få en uppfattning om hur pass klara i hjärnan kandidaterna var. Vi konstaterade inte så sällan, att ”kurshästen”, sedan han stolt tagit
sig fram över det första fältet av frågor, lätt snubblade över de hinder, som de
senare frågorna tornade upp för honom. Det var den typen av folk, som lätt
slår i sig en massa tryckt lärdom, men har svårare att använda hjärnan till att
söka utvägar, orsaker och verkan (Elldin, 1966, s. 104).

Det var dock inte bara rena kunskapstester som skulle avgöra om man var kapabel att klara av utbildningen. Även intyg av skilda slag från vederbörandes
chef togs in för att användas som urvalsunderlag. Dessa intyg som ofta vittnade om att de sökande hade ordningssinne, säljarförmåga och inte brukade
alkohol i överdrift ansågs snart mindre användbara. Istället för dessa relativa
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bedömningar som inte sällan visade sig överdriva personernas egenskaper
skapades en checklista där man kunde gradera dessa istället (Elldin, 1966).
Diverse andra prov och tester användes men inget tycktes vara mer lyckat
än något annat. Vid ett tillfälle testades en provmodell för lämpligheten att
selektera ut blivande ledare inom handeln. Provet testades på framgångsrika
ledare och visade på att alla hade
… en hög grad av intelligens, men inte den allra högsta. Kanske att den praktiska förmågan kan klara sig med en något lägre än 100 %-ig allmän intelligens
och att det finns andra faktorer, som också kommer till användning i sådana
yrken som dessa (Elldin, 1966, s. 110).

En tolkning man kan göra av detta är att det inte alltid är de så kallade teoretiska kunskaperna som är avgörande vid de arbetsuppgifter som dessa personer ska ägna sig åt.
Man ägnade sig också åt prov när det gällde det praktiska butiksarbetet,
framförallt expedieringen av kunder. Man ville förstås lära ut den mest effektiva expedieringsmetoden men någon sådan var inte utexperimenterad 47 (Elldin, 1966).
För att komma igång med effektivisering och enhetliggörande av kundbetjäning anordnades från 1933 butiksprov som användes ända till förpackningarnas och självbetjäningsbutikernas intåg. Eleverna skulle sälja:






en tvål
en tandborste
0,5 kg potatismjöl
ett paket havregryn
20 öre karameller.

Målet var att vara så exakt som möjligt med de vägda varorna och att försöka
åstadkomma merförsäljning genom att visa de tvålsorter som fanns och att i
anslutning till tandborsten även erbjuda tandkräm. Varorna skulle tas fram,
fyllas i, vägas och slås in i ett paket. Bedömningen gick ut på att räkna ut hur
mycket papper och tid som förbrukades samt hur vikterna stämde. Resultaten
av dessa prov bidrog sedan till att utveckla undervisningen genom att betona
de brister som framkom (Elldin, 1966).
Andra undersökningar ur verkligheten som gjordes på Vår gård var att studera i vilken grad varorna var placerade på ett rationellt sätt för att undvika
överdrivet mycket spring i trappor och ut i lagerlokaler. En av dessa studier
som genomfördes vid fyra olika butiker gav vid handen att en butiksföreståndare under en arbetsdag i genomsnitt gick en sträcka av 7 km (Elldin, 1966).
47 Mycket av den pedagogiska verksamheten på Vår gård förefaller ha bestått av just experimenterande med
olika metoder.
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Den annalkande självbetjäningsbutiken skulle komma att underlätta arbetet i
butikerna.
Exemplet Köpmannainstitutet
Redan under 1920-talet började Köpmannaförbundet ge kurser för köpmän
och anställda. Köpmannainstitutet, som var en fristående utbildningsorganisation inom Köpmannaförbundet, skapades 1936 och erbjöd butiksledarutbildningar, reklamskola och längre branschkurser för medlemmarna i handelns olika organisationer (Axlund, 2006; Blom, Sandgren, & Jonsson, 2008).
Efter världskriget närmade man sig, utöver det centrala kursutbudet, arbetsplatserna genom dels en decentraliserad undervisning och dels genom
korrespondensskolan. I denna sistnämnda ingick kursen som gav kompetens
för köpmansbrevet som infördes 1943 och kan sägas vara detaljhandelns motsvarighet till ett mästarbrev (Gillberg, 1983).
Köpmansbrevet som alltså hade Hantverksorganisationens mästarbrev
som förebild skulle gälla som ett kompetensbevis för affärsinnehavare och anställda inom den enskilda handeln. Tanken bakom detta var bland annat att
ge en sporre till studier och att de som arbetade inom detaljhandeln därmed
skulle bli mer teoretiskt skolade. Ett annat argument var att uppfylla köpmännens önskan om ökad kompetens och på så sätt höja statusen inom den enskilda handeln. Kraven för att komma i fråga när det gällde detta köpmansbrev var att man skulle vara minst 25 år, ha gjort sig känd för god vandel
(ICA, 1943, s. 25), ha arbetat minst fem år inom branschen samt kunna visa
godkända betyg från det skriftliga provet. I detta prov skulle följande teoretiska kvalifikationer visas upp:
färdighet att på ett någorlunda tillfredsställande sätt formulera vanligen förekommande affärsskrivelser,
förmåga att med ledning av faktura och erforderliga uppgifter angående transport- och andra inköpskostnader utföra en beräkning av varors inköpspris,
förmåga att uppgöra en enkel försäljningskalkyl för ett detaljhandelsföretag,
känedom [sic] om innebörden av vanligen inom detaljhandeln förekommande
uttryck och termer,
kännedom om innebörden av de viktigaste av de lagföreskrifter, som speciellt
avse detaljhandeln (bokföringslagen, arbetstidslagen, semesterlagen och butiksstängningslagen),
kännedom om bokföringens uppläggning och genomförande för ett detaljhandelsföretag av genomsnittlig typ (ICA, 1943, s. 25).

Det var med andra ord ganska omfattande teoretiska krav för att erhålla detta
köpmansbrev. Kraven som presenteras ovan ger en bild av vilka kunskaper av
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mer teoretisk art som krävdes av anställda inom detaljhandeln under perioden. Det har dock inte gått att finna några uppgifter på hur många köpmansbrev som utfärdades.
Många kedjeföretag, enskilda företag och branschorganisationer intresserade sig för att samarbeta med Köpmannainstitutet. En medveten strävan
fanns också att stärka banden mellan skolan och detaljhandeln. Därför skapades i början av 1960-talet handledningar som användes vid yrkesvalslärarnas
undervisning om detaljhandeln och av praktikhandledare i butikerna. Köpmannainstitutet strävade under årens lopp tillsammans med Köpmannaförbundet efter att öka intresset för detaljhandel bland skolelever (Gillberg,
1983).

Sammanfattande verksamhetsteoretisk analys av trippelbutikernas och kedjevaruhusens period
Perioden präglas av såväl den ekonomiska depressionen som det andra
världskriget som rasade i Europa. Trots att Sverige höll sig utanför kriget påverkades varuhandeln genom en något försvagad köpkraft hos landets invånare. De förändringar som skedde inom detaljhandeln under perioden var
möjligen inte lika omfattande och omvälvande som exempelvis näringsfriheten men de kan ses som en del av övergången till självbetjäning.
Hygienreglering leder till trippelbutiker
Det fanns under början av 1900-talet en växande insikt om vikten av hygien
inom detaljhandeln. Fortfarande såldes de allra flesta varor i lösvikt och hanteringen var inte alltid präglad av renlighet då exempelvis charkuteri- och mejerivaror blandades. Därför skapades lagen om att vissa varor inte fick säljas i
samma butik. Denna lag gav upphov till en helt ny butiksform vilken påverkade arbetet för de anställda. Trippelbutikerna innebar en ny arbetsmiljö som
i sin tur ställde nya krav på de anställda som i regel gick emellan de tre butikerna.
De nya butiksformerna trippelbutiker och kedjevaruhus kan även ses som
en början på en ny form av arbetsfördelning inom detaljhandeln. En första
antydan kan skönjas till att arbetsplatserna delas in i avdelningar och med det
skapas möjligheten att utveckla ett mer specialiserat yrkeskunnande.
Nya redskap leder till en utvecklad verksamhet och nytt yrkeskunnande
Den tekniska och industriella utvecklingen medförde att delar av yrkeskunnandet ersattes med modern utrustning och nymodigheter som exempelvis
kylar och frysar. Genom möjligheten att hålla varor frysta och kylda fanns inte
längre behovet att lagra känsliga varor i kalla källare samtidigt som sortimen-
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tet kunde utökas med nya produkter. Behovet av ett yrkeskunnande som medförde att man på olika sätt kunde lagra och hantera känsliga varor minskade
och behov av kunnande kopplat till den nya tekniken växte fram.
Ett annat exempel på hur yrkeskunnande bäddas in i maskiner är kassaapparaterna. Dessa som nu började elektrifieras tog över personalens beräkningar, bland annat för att eliminera fel. Under perioden blev allt mer av handelspersonalens yrkeskunnande inbäddat i olika tekniska lösningar vilket innebär att arbetsuppgifterna i större utsträckning handlade om att hantera maskiner.
Även på företagsnivå skedde förändringar som ledde till nya förutsättningar för de anställda. Inom ICA lanserades den så kallade Hakonsgiven som
ur en verksamhetsteoretisk synpunkt kan sägas mediera de nya idéerna inom
handeln. Det som främst påverkade de butiksanställda var den satsning som
gjordes på att rationalisera hantering och lagring av varor. En motsvarande
ansats gjordes inom KF som drev utvecklingen genom att satsa på konsumentupplysning, egen varuproduktion och byggverksamhet.
Den uppdelning i två former av handelsverksamheter, specialvaruhandel i
städerna och lanthandel på landsbygden, som skapats redan vid avregleringen
av handeln luckrades under perioden upp något. Men i grunden bestod uppdelningen. Etableringen av KF:s trippelbutiker och kedjevaruhus som exempelvis Epa kan betraktas som starten på en rationalisering och modernisering
av detaljhandeln. De stora aktörerna drev utvecklingen och kunde snabbt införa de olika nymodigheterna i form av nya medierande redskap. Dock präglades fortfarande arbetet av manuell betjäning över disk och specifikt yrkeskunnande som exempelvis paketering och inslagning av charkuterivaror
skulle en tid komma att överleva parallellt med de mer moderna metoderna.
Många av landets detaljhandelsanställda fann under perioden sin gemenskap inom KF eller inom någon av de nybildade Ica eller Epa. Inom dessa företag började utbildningssträvanden att bli allt mer vanliga. Detta kan tolkas
som att arbetet inom detaljhandeln blev allt mer komplext med exempelvis
nya butiksformer och ett ökat varuutbud som krävde teoretiska kunskaper.
Den masskonsumtion som hade börjat framträda i landet ledde till att
andra krav började ställas på säljaren. De varor som fyllde hyllorna under trippelbutikernas och kedjevaruhusens period var betydligt fler än vad som var
fallet före masstillverkningens genombrott. Det betyder att kravet på exempelvis merförsäljning ökade för att få avsättning för dessa varor. Det visar sig
också i de nya metoder för varuexponering som infördes.

Självbetjäningsbutiker (Ca 1950 – 1970)
Under det andra världskriget var varuhandeln och därmed utbudet av varor i
Europa begränsad. Så var fallet även i Sverige trots att vi inte var direkt inblandade i kriget. Detta fick en konserverande effekt på detaljhandeln vilket
gjorde att på landsbygden kom lanthandlare och diversebutiker att länge vara
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den primära källan till inköp. Dessa inköpsställen var oftast placerade så att
de flesta kunde nå dem på ett enkelt sätt. Sortimentet var av grundläggande
slag och erbjöd inget överflöd av varor (Kylebäck, 2004).
På de större orterna fanns det kvartersbutiker som i huvudsak sålde dagligvaror och hade ett begränsat utbud av färskvaror. Om butiken sålde exempelvis charkuterivaror, ost och smör så fanns det sällan några kylmöjligheter.
Lagringstiden var ofta lång eftersom varuleveranserna sällan var dagliga. Det
påverkade kvaliteten på varorna. Under den närmaste framtiden skulle dock
mycket komma att hända inom detaljhandeln (Kylebäck, 2004).
Samarbetet mellan grossister och detaljister kom att utvecklas med tiden.
Den marknadsföring som skedde bestod i huvudsak av att handelsresande besökte butiker samt via tillverkarnas varuannonsering. Konsumenterna hade
ännu inte börjat bli medvetna om näringsriktighet och miljö eller vilken grad
av service de kunde kräva (Kylebäck, 2004).
Under 1950- och 1960-talen skedde en markant befolkningsökning i landet.
De stora barnkullarna från 1940-talet började konsumera och blev en viktig
faktor i den positiva ekonomiska utvecklingen som skedde efter kriget. Denna
utveckling innebar att allt fler fick en allt högre disponibel inkomst och försäljningen inom detaljhandeln kom att fördubblas under 1950-talet. (Kylebäck, 2004).
De förändringar som skedde under perioden ställde krav på en mer professionell skötsel för att få effektivitet i verksamheten. Att sänka kostnaderna och
att därmed öka graden av kostnadsmedvetande utgjorde ett fokus inom detaljhandeln. När det gällde förändringar i sortimentet var djupfrysta varor i
form av exempelvis fisk, ärtor, glass och spenat något nytt under 1950-talet
vilket förstås också krävde frysboxar i butikerna. Även förpackade varor (mer
om detta nedan) var något nytt under perioden. Ett första steg mot kvalitetssäkring i form av hållbarhetsmärkning togs i och med att man började datummärka mjölk. Andra nymodigheter var hamburgaren, plasten och pulverprodukter (Kylebäck, 2004).
Under 1960-talet skedde en strukturomvandling av detaljhandeln som påskyndades med ny teknik, moderniserade organisationer, utbyggnad av varuhus, urbanisering och satsningar på att utveckla städernas centrum. Handeln
med varor blev allt mer storskalig och samtidigt som försäljningen fördubblas
så halveras antalet butiker48. Såväl inom kooperationen som inom den enskilda handeln skedde en koncentration av små enheter till större. Detta ledde
till en allmänt utbredd oro för att allt för många butiker skulle tvingas slå igen
portarna i glesbygden (Kylebäck, 2004). En för personalen viktig förändring
under 1960-talet var att en avveckling av de specialiserade kassörskorna påbörjades och i deras ställe började vanliga expediter att ta betalt (Hultman,
48 Detta kan som nämnts tidigare bero på hur trippelbutikerna registrerats i statistiken. En trippelbutik registrerades som tre butiker trots att den oftast ägdes och drevs av en förening/ett företag. Vid omvandlingen av
dessa trippelbutiker ser det då i statistiken ut som om många butiker lagts ned.
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1999). Detta kan ses som starten på diskussionen om arbetsrotation – en diskussion som är aktuell än idag.
1960-talet blev också årtiondet då de första datorerna tog steget in i detaljhandeln. Dock än så länge endast i form av stordatorer för redovisning, lager
och beställningssystem vid huvudkontor och lagercentraler (Sjöblom, 2009).
Under 1960-talet började man också inom detaljhandeln att använda de röda
prislapparna som en symbol för extrapris (Kylebäck, 2004).
Även inom hushållen skedde förändringar. Främst genom att allt fler kvinnor kom ut i förvärvsarbete och med det försvann hemmafrun. Detta ledde till
en förändrad syn på matlagning vilket ledde till att färdiglagad mat och snabbmat började bli populärt. Stigande löner och en förändrad syn på fritid gjorde
att man kunde höja bostadsstandarden och lägga mindre tid på matlagning
(Kylebäck, 2004).
Varuhandelns intresseorganisationer
Köpmannaförbundet var sedan länge en viktig part inom varuhandeln. Men
1959 bildades Handelns Yrkesråd vilket var uppbyggt av företrädare för KF,
Grossistförbundet, Handelns Arbetsgivareorganisation samt Köpmannaförbundet. Detta råd skulle bland annat bidra till att åstadkomma en utvecklad
yrkesutbildning inom handeln och att inspirera ungdomar och handelsanställda till att vidareutbilda sig (Kylebäck, 2004).
En fråga som Köpmannaförbundet var med och försökte påverka var den
om butikstiderna. Frågan gällde i vilken mån butikernas öppettider skulle regleras strikt gällande exempelvis lunchstängning och söndagsöppet eller om
det skulle vara upp till lokala föreningar att bestämma. Det sistnämnda var
den åsikt som Köpmannaförbundet drev i frågan. Efter att frågan behandlats
i olika instanser en bit in på 1970-talet så beslöt riksdagen att butikernas öppettider inte skulle regleras av lagstiftning (Kylebäck, 2004).
En annan organisation som hade ett visst inflytande över handeln var Handelns Arbetsgivareorganisation (HAO). Köpmannaförbundet och HAO hade
båda ett tydligt intresse för yrkesutbildning.
Självbetjäning
Den kanske största och mest betydande förändringen inom detaljhandeln, sedan näringsfriheten 100 år tidigare, kom med självbetjäningsbutiken som var
en innovation hämtad från USA. Det vill säga den butiksform där kunden
plockar sina varor själv direkt från hyllorna. Efter några tidigare försök som
avbröts på grund av varuransonering under 1940-talet startade den första
självbetjäningsbutiken i Skelleftehamn 1946 vilken snabbt följdes av två
stycken i Gävle och Stockholm 1947 (Blom m.fl., 2008). Denna nya form av
varudistribution kom att ställa andra krav på såväl befintliga butiker som på
den personal som arbetade i dem.
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Tidigare fick man inte sälja alla typer av varor i samma butik, vi har tidigare
bekantat oss med trippelbutiken. Inom kooperationen insåg man snart att
dessa trippelbutiker inte var särskilt rationella och dessutom kostnadskrävande. Mycket beroende på att det var svårt att på ett effektivt sätt organisera
personalresurserna inom och mellan de tre butikerna. När allt fler varor började säljas färdigförpackade blev det dock möjligt att samla alla typer av specerier i samma butik (Falkenstam & Wirsäll, 1968; Kylebäck, 2004). Svårigheter att rekrytera personal och en ny butiksstängningslag som begränsade
butikernas öppettider med följden att det blev långa köer i de manuella butikerna var faktorer som också bidrog till självbetjäningsbutikernas tillkomst
(Strömberg, 2006b).
Självbetjäningsbutikerna etablerades inte utan motstånd. Den enskilda detaljhandeln hade hittills hävdat den personliga expedieringen över disk som
en fördel i konkurrensen. Även kunder, särskilt de äldre, hade svårt att ta till
sig dessa nymodigheter. Följande utdrag ur spalten om läsekretsens syn på
saken i ICA tidningen från 1953 ger vid handen att det fanns skilda åsikter om
självbetjäningen.
Snabbköpen har väl nyhetens behag och tilltalar nog den yngre köpkretsen.
Jag tror att den personliga kontakten alltjämt är värdefull och gnor på i de
gamla uppåkta spåren (s. 9).
Då vi för tre månader sedan lade om till självbetjäning märkte vi att en del
kunder försvann. En stor del av dessa har kommit åter, och många nya kunder
har tillkommit. Det tyder på att företagsformen har möjligheter att hävda sig
(s. 9).
Självbetjäningen är på frammarsch. En bra butiksform (s. 9).

Det fanns en initial osäkerhet om fördelarna med självbetjäning vilket enligt
Falkenstam och Wirsäll (1968) kan utläsas ur kursinnehållet i kurserna på
Köpmannainstitutet. Det fanns i början av 1950-talet nästan alltid en punkt
som fokuserade på För och emot självbetjäning inom livsmedelsbranschen
(s. 195). Det ansågs också ligga en negativ ton i begreppet självbetjäning. Därför anordnade kooperationen en namntävling för att finna ett passande namn
på de nya butikerna. Det blev snabbköp som skulle bli det nya namnet på
dessa butiker (Strömberg, 2006b).
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Bild 5. En självbetjäningsbutik på Odengatan i Stockholm 1947 (Coop – Kooperativa förbundet (KF), KF Bibliotek och arkiv).

Omställningen var stor när det gällde hur varorna skulle exponeras. Nu behövde inte längre personalen hämta och visa upp varje vara. I bild 5 ovan ser
vi en av de första självbetjäningsbutikerna. Man kan bara föreställa sig den
omställning det måste ha varit även för kunderna att kunna känna på alla produkter och i lugn och ro gå runt i butiken och välja varor. Varorna skulle mer
eller mindre sälja sig själva genom det sätt de exponerades på. Även den så
kallade merförsäljningen skulle öka. Det visade sig också att de butiker som
gick över till självbetjäning i regel ökade sina intäkter. Men det krävde självklart en del förändringar. Tidigare hade det varit i huvudsak säljarens uppgift
att informera om produkten på ett säljande sätt (Falkenstam & Wirsäll, 1968).
Den tidigare så viktiga kundkontakten och säljsamtalet där butikssäljaren förmedlade varukännedom till kunden i försäljningssyfte fick minskad betydelse
(Tykesson-Bergman, 2006). Med självbetjäningsbutiken skulle mycket av
personalens uppgifter ersättas av skyltar, prislappar och effektiv varuplacering. Själva butikslokalen som tidigare var en expeditionslokal för varuförsäljning fick nu en större betydelse när det gäller exempelvis storlek och utformning (Falkenstam & Wirsäll, 1968).
När väl självbetjäningen fått fäste växte den snabbt. I mitten av 1960-talet
stod självbetjäningsbutiker för cirka 75 procent av all försäljning av livsmedel
och andra dagligvaror. Varornas utseende hade tidigare inte haft så stor bety-
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delse men nu när produkterna skulle sälja sig själva kom även förpackningarnas utformning att få en viss betydelse. För varor som fortfarande såldes i
lösvikt rekommenderades att butikerna föruppvägde dessa för att undvika
problem med svinn på grund av slarvig vägning medan kunden väntar (Falkenstam & Wirsäll, 1968). Detta problem hade redan tidigare identifierats genom experiment på kooperationens utbildningsinstitution Vår gård.
Skoglund (1959) pekar i sin lärobok i praktiskt butiksarbete på att självbetjäningsbutikerna kom till för att förenkla detaljhandeln. Han beskriver också
den stora förändringen med att varorna placeras i butiken färdigbearbetade
och i säljbart skick och att kunden därmed kan expediera sig själv i dessa nya
butikstyper. Vissa varor kom färdigpaketerade medan exempelvis charkuterivaror fortfarande krävde bearbetning i form av till exempel malning och inslagning av köttfärs eller skivning och paketering av korv eller skinka.
En annan aspekt som det nu blev viktigt att ta hänsyn till i butikerna var
placeringen av varorna så att det skulle bli lätt för kunden att hitta. Skoglund
(1959) menar att varuplaceringen ska bygga på hur de hör samman vid användningen. Varor som tillhör samma varugrupp skulle enligt dåtida undersökningar placeras lodrätt vilket hade syftet att det skulle vara lättare att hitta.
Dessutom skulle på så sätt samtliga varugrupper ges samma chans att bli representerade på den mest säljande platsen, det vill säga i ögonhöjd. Det visade
sig också snabbt att det var viktigt att försöka leda kunderna runt hela butiken
så att så stor del som möjligt av sortimentet blir synligt.
Mycket av det som skrevs om självbetjäningsbutiken inom branschen behandlade varornas placering, teknik, hyllors utformning och så vidare. Mycket
lite uppmärksamhet lades på hur förändringen påverkade personalens arbete
(Nilsson, 2010).
Idéerna om hur självbetjäningsbutikerna skulle kunna utvecklas var många
och en del fantasifulla. I bilden nedan finns ett förslag till rationalisering som
vi känner igen idag. Tanken är inte helt olik det självscanningssystem som
vissa nutida butiker har.
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Figur 10. Förslag till rationalisering av självbetjäningsbutiker från 1967 (Falkenstam & Wirsäll, 1968, s. 203).

105

Utbildning
När en stor del av detaljhandelsbranschen går över till självbetjäning förändras också till viss del aktörernas utbildningsinitiativ. Generellt sett kan sägas
att fokus försköts från kundkännedom till varukännedom i det utbildningsutbud som fanns (Tykesson-Bergman, 2006). Under 1930- och 40-talen framstod KF:s kursverksamhet som i det närmaste unik men på 1950-talet tog även
ICA seriösa initiativ till utbildningar av sin personal.
Exemplet ICA
Under 1950-talet började man inom ICA föra alltmer intensiva diskussioner
om svårigheterna med att rekrytera ungdomar till branschen. Ansvaret att
förse branschen med anställda hade tidigare legat på de enskilda handlarna.
Men 1952 tog ICA tidningen, som branschorgan, initiativet till en kommitté
som kallades Morgondagens ICA-köpmän som hade som primärt syfte att utröna hur ICA kunde utbilda så kallade springpojkar till affärsmän (Karlsson,
2008). I ICA tidningen från 1953 beskrivs en utbildningsplan för anställda i
ICA butiker som skulle hjälpa unga affärsmedarbetare att ta steget till att bli
egna köpmän. Kommittén ansåg att kvaliteten på den utbildningsverksamhet
som bedrivs på arbetsplatsen är mycket värdefull för affärsmedhjälparens utveckling. För att belysa vilka möjligheter köpmannen eller erfarna kollegor
har att träna yngre medarbetare i praktiska uppgifter publicerades i ICA tidningen flera bildserier som skulle vara ett stöd i detta. I figur 11 nedan finns
ett exempel på hur dessa bildserier kunde se ut. I det aktuella exemplet fokuseras på hur man fyller på i hyllor och metodiken var: först berätta sedan demonstrera och till sist låta eleven göra själv (ICA, 1953).
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Figur 11. En bildserie om hur man fyller på i hyllor (Ur ICA:s historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria).
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Man ansåg alltså i kommittén Morgondagens ICA-köpmän att utbildningen
skulle ske parallellt med arbetet. Nödvändigt för att lyckas nå sina mål var att
göra en plan över utbildningen. Figuren nedan visar vad Morgondagens ICAköpmän tyckte var viktigast att fokusera på. Det är tydligt att man ansåg att
praktisk och teoretisk utbildning skulle hänga ihop. Först konstateras att det
efter folk- och fortsättningsskola behövs praktisk träning i en välskött ICAbutik. Dessa så kallade elevår skulle vara betalda. Efter elevåren rekommenderades att man arbetade som affärsmedhjälpare i speceri- eller lanthandel
under minst fem år. Med tiden skulle så möjligheten finnas att bli avdelningschef eller butikschef. Det fanns också möjlighet att läsa kurser inriktade mot
handel via Hermods korrespondenskurser (ICA, 1953, 1956).
I ICA tidningen från 1953 framgår också att det var viktigt för blivande butiksarbetare att ha initiativförmåga och att öva upp förmågan till självständigt
arbete (ICA, 1953).
I mitten av 1950-talet kom de ovan beskrivna utbildningsinslagen i ICAtidningen att successivt utvecklas till ICA-skolan. De tidigaste kurserna var av
ambulerande slag och innehållet i den första kursen behandlade frukt och
grönt. Andra tidiga kursinslag fokuserade på textning och varuexponering för
att möta de nya krav på säljteknik som självbetjäningen medförde
(Gunnarsson, u. å.).

108

Figur 12. Förslag till plan för utbildning till ICA-köpman (ICA, 1953, s. 18).
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Sammanfattande verksamhetsteoretisk analys av självbetjäningsbutikernas period
Perioden präglas av den kanske största strukturella förändringen inom handeln sedan näringsfriheten, det vill säga övergången från manuella butiker till
självbetjäning. När det gäller arbetet för den enskilde butiksarbetaren så är
troligen införandet av självbetjäningsbutikerna en av de allra största förändringar som skett inom detaljhandeln.
Förpackningar, butiksstängningslag och rationaliseringssträvanden leder till självbetjäning
Det som drev fram en så omfattande omformning av detaljhandeln var de rationaliseringssträvanden som alltid tycks ha präglat branschen. Det fanns under perioden en vilja att effektivisera och modernisera handeln. När livsmedelsindustrin började leverera sina varor färdigpaketerade fanns inte längre
samma behov av bearbetning i form av vägning, mätning, inslagning och så
vidare. Varorna kunde således ställas på hyllor och plockas av kunderna
själva. Butiksstängningslagen, som reglerade öppettider och bidrog till långa
köer i de manuella butikerna, var också en orsak till den omfattande förändringen.
Självbetjäningen ställer nya krav på yrkeskunnande
Till en början förekom vissa motsättningar mellan de som ville ha kvar den
gamla manuella betjäningen där försäljningen skedde över disk och de som
ville införa den nya självbetjäningen. Varuhandelsverksamheten hade skett på
ungefär samma sätt ända sedan handeln blev stationär och personligt yrkeskunnande som kundsamtal, varuvisning, vägning, inslagning, mätning och så
vidare riskerade nu att övergå i en annan form. Motsättningarna utmynnade i
att självbetjäningsreformen slog igenom. Dock skulle överdiskbetjäning
komma att överleva exempelvis när det gäller charkuterivaror även om många
sådana varor också började säljas i fryst format.
Delvis finns den manuella betjäningen kvar än idag, exempelvis i form av
charkavdelningar och inom vissa butikskedjor49 där ett begränsat varuutbud
kan plockas av kunden medan en stor del av varorna levereras över disk. Men
normen inom detaljhandeln idag är att kunden väljer sin vara själv.
En effekt av självbetjäningen var att utgångskassan infördes. Detta medförde
att det personliga mötet vid köpmansdisken ersattes med mötet med kassapersonalen. De så kallade snabbköpens utgångskassor bidrog med andra ord
till att bibehålla kundkontakten, men säljsamtalet blev mindre viktigt. När de
specialiserade kassörskorna började avvecklas försvann också det yrkeskunnande som de utvecklat. I takt med teknikutvecklingen börjar kassaarbetet i
49 Kjell & Company och Teknikmagasinet är två exempel där man åtminstone delvis säljer varor över disk.
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högre grad betraktas som något som alla (flera) i personalen skulle behärska.
Teknikutvecklingen ledde också till att arbetet blev mer monotont vilket gav
upphov till tanken om arbetsrotation.
Kunderna skulle nu själva söka kunskap om de varor som fanns i butiken
vilket ställde stora krav på att denna kunskap förmedlades på ett effektivt sätt.
Den varukunskap och de säljande argument som tidigare levererades personligen över disk blev i snabbköpen reducerade till skyltar, prislappar och effektiv placering av varor. Denna utveckling ledde till att en förskjutning i yrkeskunnandet från kundkännedom till varukännedom tycktes ske under perioden. Kunskaper som textning av skyltar och effektiv varuplacering och varuexponering blev viktiga och kan betraktas som nya medierande redskap.

Informationsteknikens period (Ca 1970 – idag)
Perioden efter andra världskriget innebar en god utveckling av den svenska
ekonomin. Teknisk utveckling och rationaliseringar hade skapat en ökad produktivitet. Under de 20 åren mellan 1970 och 1990 minskade dock tillväxten
kraftigt. Exportindustrin stagnerade och det blev en internationell oljekris.
Den privata konsumtionen hade trots allt några goda år fram till 1976 då en
period följde som vissa år innebar konsumtionsminskningar.
Det var inte bara ekonomin som stannade av under 1970-talet, även befolkningstillväxten bromsades genom minskade födelsetal och färre immigranter.
Även mönstret med inflyttning till tätorter förändrades och vändes till och
med till utflyttning i vissa delar av landet (Kylebäck, 2004).
Under 1990-talet drabbades Sverige av den kraftigaste ekonomiska krisen
sedan andra världskriget. Följderna blev förstås omfattande och innebar
bland annat skattereformer, bankkris, arbetslöshet och räntekris. Vid 1990 –
talets slut hade Sverige lyckats arbeta sig ur krisen via en hård besparingspolitik som ledde till att underskotten minskade. Efterkristiden innebar hög tillväxt, sjunkande arbetslöshet och låg inflation. IT-sektorn växte också fram
som en ny och framgångsrik bransch. Under 1990-talet anslöt vi oss också till
EU vilket gjorde att varuhandeln internationaliserades (Kylebäck, 2004).
Nya lagar reglerade arbetet
Under perioden kom ett antal lagar att ha betydelse för detaljhandeln. Prisregleringslagen tillämpades vilket bland annat innebar tillfälliga prisstopp som
i sin tur påverkade varuhandeln. Den lag som reglerade butikernas öppettider,
affärstidslagen, kom att avskaffas. Det ledde till en större flexibilitet när det
gällde möjligheterna att hålla öppet längre. Att erbjuda helg- och kvällsöppet
kunde därmed bli ett konkurrensmedel som även påverkade de anställda
inom handeln. Även marknadsföringslagen kom att påverka verksamheten
inom handeln genom en skärpning av exempelvis kravet på tydlig och korrekt
information om varor och tjänster. Medbestämmandelagen bidrog till tryggare anställningsförhållanden för anställda inom handeln (Kylebäck, 2004).
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Detaljhandelns koncentration till större enheter
Under 1960-talet skedde en halvering av antalet butiker med ett fullständigt
sortiment av dagligvaror. Detta på grund av att butiksenheterna blev färre och
större genom att små enheter lades ner och dubbelt så stora etablerades i deras ställe. Det var under perioden 1970-1990 stormarknader och varuhus som
var dominerande inom dagligvaruhandeln. Etableringen av dessa skedde ofta
hand i hand med förnyelse av innerstäder och byggandet av såväl nya stadsdelar som bostadsområden (Kylebäck, 2004). En starkt bidragande orsak till,
och förutsättning för, att stormarknader blev ett alternativ till de mindre butikerna var bilismen. (Bergman, 1996; Savås, 2000).
Detaljhandelns koncentration till större enheter fortsätter under 1990- och
2000-talen. Dock dominerar fortfarande de små försäljningsställena. Mer än
hälften av landets försäljningsställen år 2008 saknade anställda och de största
arbetsplatserna, med fler än 50 anställda, utgjorde mindre än en procent
(Handelns Utvecklingsråd, 2010).
När det gäller omsättningen så är koncentrationen mycket tydlig. Inom de
största detaljhandelsbranscherna dagligvaror, bok och papper, kläder, skor,
möbler, hemelektronik, sport och fritid samt ur och guld dominerar de fem
största företagen stort. Inom dagligvaror exempelvis står de fem största företagen 2008 för 76 procent av den totala omsättningen och inom möbler och
bok och papper är det cirka 65-70 procent (Handelns Utvecklingsråd, 2010).
Datorns intåg i butiken
Man insåg tidigt vilken potential den nya informationstekniken hade och under 1970-talet började datorer användas i butikerna. Men de kom till en början
att användas främst i form av beställningsterminaler (Bark, Måhlén, & Stjernberg, 1981; Sjöblom, 2009).
Införandet av dessa nya redskap mötte visst motstånd eftersom det var yrkeskunnande och procedurer som använts och utvecklats under mycket lång
tid som nu skulle ersättas med datorer. Motståndet övervanns dock och insikten om de olika beställningssystemens förträfflighet när det gäller att exempelvis se till att hålla nere lagrens storlek men samtidigt hålla fullt i hyllorna
fick detaljhandlarna att ta till sig tekniken. Tanken att koppla ihop försäljningsstatistik och beställningssystem via datakassor fanns tidigt men framgångarna med beställningssystemen gjorde att implementeringen av datakassor fick vänta på många håll. När det gäller införandet av datakassor var IKEA
och NK tidigt ute. NK var pionjärer när det gällde att koppla ihop ett system
som förutom beställningar, kassastatistik och varupåfyllning även hanterade
kortbetalningar (Bark m.fl., 1981; Sjöblom, 2009).
Datoriseringen av butikerna innebar förändringar för de anställda. En relativt tidig studie av hur datoriseringen av handelsbranschen påverkade de
anställdas arbete ger vid handen att kunskap som tidigare fanns hos den anställde nu började lagras i datorerna. Detta exempelvis produkternas priser.
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Med datakassor kan kassören mata in varukoder istället för priser och när priset på en vara ändras så matas detta in i datorsystemet. Andra funktioner som
byggdes in i datorerna var växlings- och rabattfunktioner. Inom lager och varubeställning och försäljning innebar datorerna något förändrade yrkeskrav
genom att det krävdes att man behärskade datasystemet och hur det kunde
användas i arbetet (Bark m.fl., 1981).
Man började vid datorernas intåg ana att exempelvis arbetsuppgiften att
sitta i kassan på sikt skulle komma att innebära exempelvis ergonomiska problem. Bark m.fl. (1981) föreslår därför att kassaarbetet borde varvas med
andra arbetsuppgifter i butiken för att minska risken för sådana problem. Det
var också initialt ganska vanligt att enskilda individer kände press och oro inför förändringarna. Många var rädda för nedskärningar och att man i värsta
fall inte skulle klara arbetet med datorer som hjälpmedel (Bark m.fl., 1981).
Informationstekniken blir dominerande
Under 1990-talet började informationstekniken ta ett stadigt grepp om detaljhandeln och nya sätt att nyttja tekniken började skönjas. Exempelvis skulle
det ovan presenterade förslaget från 1967, om hur självbetjäningsbutikerna
ytterligare skulle kunna rationaliseras, komma att förverkligas genom tekniken med självscanning. Även 1990-talsinnovationen internet skulle komma
att bidra till en ny och konkurrerande detaljhandelsverksamhet.
E-handeln
Genom internet skapades under 1990-talet en ny försäljningskanal som få nog
trodde skulle bli en så stor framgång som det i dag har blivit. Till en början var
utvecklingen långsam och många aktörer som startade tidigt lade ner sin verksamhet ganska snabbt. Oftast beroende på bristfälliga logistiklösningar och
dålig kunskap om detaljhandel (Bergström & Wikström, 2003). Andra orsaker
till att utvecklingen inte gick så snabbt till en början var att företag ofta såg en
nackdel i att den personliga kontakten mellan försäljare och kund uteblir samt
att såväl betalningar som information som skickades över internet tidigare
inte var omgärdade av samma säkerhet som idag (Hedlund, 2003). Idag har
många företag en stor del av sin försäljning via internet. Det tog ett tag för
dagligvaruhandeln att slå igenom på internet (Handelns Utvecklingsråd,
2010; Hedlund, 2003). Men handeln med livsmedel på internet växte med 41
procent under 2014 och utgjorde då drygt en procent av den totala livsmedelsförsäljningen i landet (Digital mathandel, 2015).
Antalet svenskar som handlar via internet ökade snabbt fram till 2007 men
sedan dess har utvecklingen stannat upp. Mellan åren 2010 och 2015 hade
drygt 80 procent av internetanvändare i Sverige någon gång handlat via nätet.
Om man slår ut det på hela befolkningen innebär det att tre av fyra svenskar
någon gång handlat på internet (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2015).
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Under 2014 omsatte e-handeln nästan 43 miljarder kronor vilket innebär
drygt 6 procent av svensk detaljhandels totala omsättning. Det är elektronik
och kläder som säljer bäst via internet men starkast växer livsmedels- byggoch leksakshandeln (Digital mathandel, 2015).
Självscanning
Systemet med självscanning som innebär att kunderna använder en bärbar
terminal med vilken de kan registrera priserna själva under handlingen är en
innovation som kom i slutet av 1990-talet. När kunden handlat klart lämnas
scannern och kunden betalar endera till kassapersonal eller i en helt obemannad och automatiserad kassa. Ibland görs det kontroller i form av avstämningar då kunden får packa upp varorna på ett band som vid en vanlig betalning och personalen kontrollerar om kunden gjort rätt (Grahn, 2015).
Bland såväl kunder som anställda fanns till en början tendenser till kritik
mot självscanningen som gick ut på att man trodde att handeln bara ville rationalisera bort kassapersonalen. Men det stämmer inte enligt företrädare för
såväl Coop som ICA som hävdar att den personal som friställs från kassorna
istället finns på butiksgolvet och möter kunderna där istället. Kassapersonalen får en avlastning i sitt arbete då de slipper lyfta alla varor och scanna dem
(Bäckman, 2008; Grahn, 2015). Ett stillasittande kassaarbete leder lätt till förslitningsskador men med införandet av självscanning och att personalen får
rotera mellan arbetsuppgifter kan dessa skador undvikas (Klint, 2014b).
Arbetsrotation
Under perioden har synen på mer allsidiga arbetsuppgifter för personal betonats exempelvis genom Handels och arbetsgivarorganisationernas gemensamma handledning om vad som gäller vid kassaarbete. Som nämnts ovan är
rotation viktig för att undvika förslitningsskador men också för att öka kunskapen om hela verksamheten hos de anställda. Det förekommer också på
vissa arbetsplatser en syn på kassaarbetet som ett skitgöra medan att arbeta
på golvet framstår som en mer ansedd arbetsuppgift. Denna polarisering kan
undvikas om personalen får rotera mellan arbetsuppgifter. Det kan dock, enligt Klint (2014a, 2014b) vara svårt att få denna rotation att fungera i realiteten.
Detaljhandeln en lågstatusbransch
Mellan 1995 och 2008 ökade antalet anställda i detaljhandeln med 20 procent
och är idag cirka 250 000. Detaljhandeln är en kvinnodominerad bransch
med ungefär två tredjedelar kvinnor. Inom dagligvaruhandeln och beklädnadshandel är andelen kvinnor högre, 70 respektive 86 procent. Detta att jämföra med hela arbetsmarknaden där båda könen är jämnt fördelade (Handelns
Utvecklingsråd, 2010).
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Det är inom detaljhandeln mycket vanligt med deltidsanställda. Detta beror
bland annat på generösa öppettider och att efterfrågan under dagen, veckan
och året varierar kraftigt vilket gör detaljhandeln beroende av en flexibel arbetskraft. Det är deltidsanställningar som ger denna flexibilitet. Nära hälften
av arbetskraften inom detaljhandeln hade 2006 en deltidsanställning jämfört
med en fjärdedel inom samtliga näringsgrenar. Störst andel deltidsarbetande
finns inom dagligvaru- och kläd- och skohandeln med cirka 60 procent. Även
de anställdas utbildningsnivå skiljer sig mot den som gäller för övriga näringslivet. Det är en relativt hög andel anställda som endast har gymnasial utbildning och en låg andel med eftergymnasial utbildning. Denna utbildningsstruktur liknar den inom tillverknings- och utvinningsindustrin. Kravet på eftergymnasial utbildning finns helt enkelt inte inom handeln och en stor andel
av de som arbetar där är unga och har det som extraarbete vid sidan av exempelvis studier (Bergström & Wikström, 2003; Handelns Utvecklingsråd,
2010).
I själva verket efterfrågas inte ens den utbildning som är riktad mot handeln, handels- och administrationsprogrammet, vid rekryteringar inom branschen (Eneström, 2011). Detaljhandeln är en bransch med låg ingångströskel
där många som sagt börjar sin yrkesbana och butikssäljare är ett yrke med
ganska låg status. Branschen har dock, enligt Svensk Handel (2011), behov av
fler välutbildade anställda.
Det finns några, för handeln lovande, initiativ vars syften delvis är att öka
statusen på yrket. Ett antal forskningsprojekt pekar på att det finns ambitioner att försöka ge branschen en mer vetenskaplig riktning. Ett av projekten
går ut på att studera vad som händer med de fysiska butikerna när näthandeln
tar allt fler och större andelar. Ett annat forskningsintresse finns kring de allt
mer kunniga kunderna och hur säljarna kan ges kompetens för att matcha
detta. Planer finns också att göra studier som handlar om kundernas krav på
transparens, det vill säga behovet av att känna till villkoren för de som arbetat
med varorna. Dessa tre projekt är samtliga knutna till ett centrum för forskning om handeln med basen i Lund (Klint, 2013).
Utbildning
I början av 1970-talet genomförs som vi sett i kapitel 2 en stor förändring av
den svenska skolan som bland annat innebär att tvååriga yrkeslinjer införs i
gymnasieskolan. En sådan utbildningslinje är den tvååriga distributions- och
kontorslinjen. Under 1990-talet etableras, efter ett antal försöksverksamheter, branschens eget gymnasieprogram handels- och administrationsprogrammet. Det innebär att det under perioden fanns möjlighet för arbetsgivare
inom handeln att anställa personal med formell grundutbildning. Som
nämnts tidigare ses inte programmet som särskilt attraktivt inom branschen.
Handelsbranschen fortsätter dock att utbilda sin personal på arbetsplatsen
och/eller i särskilda utbildningsinrättningar som exempelvis KF:s Vår gård.
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Konsumentkooperationen har under perioden såväl ambitioner att påverka
svensk ungdomsskola som idéer om hur personal inom handeln ska utbildas
(Byström, Ejevärn, Moback, Pettersson, & Sköld, 1983; Kooperativa institutet,
1982).
Exemplet Konsumentkooperationen
Under 1977 och 1978 introducerades ett studiematerial inom konsumentkooperationen som kallades Ny på jobbet. Materialet bestod av ett antal häften
som utifrån behov kunde kombineras till lämplig grundläggande utbildning
på arbetsplatsen. Flexibiliteten i utbildningsmaterialet gjorde att det skulle
kunna användas för att introducera nyanställda och elever med praktik från
distributions- och kontorslinjen, som information till prao 50-elever, som hjälp
för dem som byter arbetsuppgifter eller som hjälp för den som vill fördjupa sig
i arbetet. Den bärande idén var att utbildningen skulle förläggas till arbetsplatser där kunskapsutvecklingen sker. Utbildningsmaterialet skulle syfta till
att systematisera och organisera lärandet på arbetsplatserna. Genom att arbetsplatsförlägga utbildningen skulle fördelar som man till viss del inte fick
genom verksamheten på Vår gård vinnas. För det första skulle man nå fler
deltagare. För det andra skulle fler på arbetsplatsen kunna få fördel av en ny
medarbetares introduktion och för det tredje kunde arbetsledaren få ett ansvar för utbildningen (Byström m.fl., 1983).
Konsum satsade ganska hårt på detta utbildningskoncept och ett motiv var
att motverka den höga omsättningen av personal. Tanken var att ett fungerande introduktionsprogram skulle bidra till en höjning av yrkets status. Det
har inte gått att finna några exempel på hur innehållet i utbildningsmaterialet
såg ut i detalj men Byström m.fl. (1983) menar att det aldrig blev den succé
man hoppats på. Arbetet med materialet skulle ske genom att varje nyanställd
skulle omfattas av en individuell utvecklingsplan i vilken utbildningsbehovet
skulle framgå. Sedan var tanken att den anställde i det dagliga arbetet skulle
genomföra arbetsuppgifter och undersökningar och fylla i svar i utbildningshäftena som handledaren också skulle signera. Problemet var att det tog för
lång tid att arbeta med det, enligt många, ambitiösa materialet. Ett annat problem som visade sig var att handledarna inte var fullt medvetna om sin roll i
utbildningskonceptet. Byström m.fl. (1983) ställer sig också frågan om en individuell utbildningsplan för introduktion på arbetsplatsen kan medföra att
den naturliga introduktionen av nya medarbetare som utarbetats genom tiderna åsidosätts (jfr. arbetsplatsens läroplan Billett, 1996, 2002; Billett,
2006).
För att utveckla det mindre lyckade Ny på jobbet och kanske också för att
föra KF:s utbildningstradition vidare togs nya pedagogiska strategier fram.

50 Praktisk arbetslivsorientering.
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Man kan säga att perioden präglades av ett sökande efter att finna rätt utbildningsstrategi. Inställningen att personalens utbildning borde ske i arbetslivet
härskade men samtidigt var man medveten om att det krävdes någon form av
struktur. Ett nytt ambitiöst utbildningsförslag togs därför fram där en del
skulle ske på regional nivå och utgöra en sorts teoretisk bas och den andra
delen skulle ske lokalt i butiken (Byström m.fl., 1983).
Exemplet ICA
ICA-skolan som hade startat sin verksamhet under 1950-talet fortsatte att utveckla sina utbildningsinsatser. I nummer 2 av tidningen ICA-kontakten från
1973 framgår att ICA-skolans utbildningar i början av 1970-talet var delade i
tre delar: Årsträning, Vidareutbildning samt Ledarutbildning. Kurspaketet
Årsträning innehöll fyra endagskurser som ICA-handlare fick köpa till sin personal (Gunnarsson, u. å.). Innehållet i utbildningen var olika från år till år.
Under perioden betraktades detaljhandeln som en bransch under kraftig
utveckling vilket gjorde att olika former av utbildningar, inom ICA, sågs som
ett viktigt medel för att hänga med i konkurrensen (ICA-kontakten, 1973).
Även under 1990- och 2000-talen fortsatte ICA-skolan att vara en utbildningsaktör med ganska omfattande verksamhet med syftet att kompetensutveckla sin personal. Utbildningarna som erbjöds var tänkta för alla medarbetare oavsett funktion i företaget. De var också möjliga att skräddarsy inom något av de stora fokusområden som erbjöds; affärsledning och affärsutveckling;
ledarskap, ledningsgrupps- och teamutveckling; värderingar; driva och utveckla butik; försäljning, service och kundbemötande samt mat, måltider,
färskvaror och sensorik51. Inom något av dessa områden gavs omkring 90 utbildningar årligen med cirka 4 000 deltagare samt runt 50 utbildningar förlagda till internet med över 50 000 användare (ICA Gruppen, 2016).
Exemplet IKEA
IKEA, precis som många andra stora företag inom detaljhandeln, har egna utbildningsprogram. Det finns ett IKEA Concept Centre i Holland som har mer
än 50 utbildningsprogram för chefer och specialister. Dessutom finns det ett
flertal utbildningar som erbjuds lokalt alternativt som e-utbildningar. Varje år
utbildas tusentals medarbetare i koncernens egna system, metoder och lösningar (IKEA, 2015).
Inom IKEA är den rådande synen på personalutveckling att utbildning helst
ska ske på arbetsplatsen i arbetet med kollegor och inte på en kurs i en främmande kontext med en främmande utbildare (Billing, 2003). Ett viktigt verktyg i IKEAs system för personalutbildning är kompetenstrappan med fyra steg

51 Sensorik är läran om vad vi kan uppleva med våra fem sinnen, syn, hörsel, känsel, smak och lukt (Öström &
Westling, u.å.).
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som används för att visualisera en kompetensprofil och vilka utbildningsbehov som finns genom att identifiera var man befinner sig i nuläget. Kompetenstrappans första steg är trainee vilket ingen är längre än ett år. Sedan tar
man steget in i den för anställningen avsedda rollen. Det tredje steget innebär
att den anställde blir senior och bidrar med coachning av andra i deras specialistroller. Till sist blir man master som närmast motsvarar en expert (Emdén,
2009).
Inom IKEA koncernen arbetar man med självstyrt lärande eller SML efter
den engelska termen Self Managed Learning. Tanken med SML är att de anställda ska kunna finna sitt eget sätt att lära och vara medveten om det och
arbeta efter det. Medarbetarna i företaget ska själva ta ett stort ansvar för sin
egen kompetensutveckling och finna insikter om vad som är bäst för deras
egen utveckling. Arbetet med SML sker i huvudsak på ett individuellt plan
men med stöd i en grupp på fem till åtta deltagare som träffas något mindre
än en gång i månaden under ett års tid. En bärande idé är att för varje individ
ska det finnas ett lärkontrakt som är framtaget tillsammans med en chef och
den handledare som handleder gruppen. I detta kontrakt ska det finnas en
nulägesbild av personens kompetens (kompetenstrappan), en målbild, en
plan för hur målet ska nås och en utvärderingsdel för att kunna utvärdera sitt
lärande (Billing, 2003).
Under den årslånga processen finns personer kopplade till de olika stegen
eller färdigheterna som är aktuella. Deltagare i SML gruppen kan således kontakta anställda som har stor kunskap och kompetens inom ett visst område
som önskas utvecklas. Ett mentorsförhållande utvecklas så för att hjälpa den
lärande att uppnå lärmålet. Möjligheten finns också att exempelvis följa arbetet på en annan avdelning under en period för att få andra infallsvinklar på
lärmålet. I gruppen sker sedan diskussioner och erfarenhetsutbyte mellan de
olika deltagarna (Billing, 2003).

Sammanfattande verksamhetsteoretisk analys av informationsteknikens period
Detaljhandelsverksamheten under perioden präglades av en koncentration till
allt större och färre enheter även om de små försäljningsställena fortfarande
dominerade. Parallellt med den pågående strukturomvandlingen inom detaljhandeln kom också nya medierande redskap i form av informationsteknik att
medföra genomgripande förändringar i den enskilde individens arbete och arbetsuppgifter.
Affärstidslagens avskaffande ledde till fler deltidstjänster
När affärstidslagen avskaffades och regleringen av butikers öppettider därmed försvann innebar det kraftiga förändringar i arbetstider för detaljhandelns anställda. Deltidstjänster blev vanliga för att kunna fylla arbetsscheman
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som nu innebar såväl kvälls- som söndagsarbete. Denna förändring i detaljhandelsverksamhetens regler var sannolikt till nackdel för den allmänna synen på yrket. En bransch som genom tiderna kämpat för att öka statusen
måste nu plötsligt finna personal som var villiga att arbeta på obekväma tider.
Den rådande normen i branschen är att det sällan krävs någon formell utbildning för att få jobb. Detta tillsammans med branschens arbetstider gör att
detaljhandeln är en viktig instegsbransch för många ungdomar.
Nya medierande redskap
Den nya tekniken som på ett omfattande sätt omformar detaljhandelsverksamheten kan sägas inkapsla branschkunskaper som utvecklats under lång
tid. Många arbetsuppgifter och funktioner inom detaljhandeln påverkas därför genom att de på ett eller annat sätt digitaliseras. De anställda måste följaktligen lära sig att behärska nya redskap för att kunna utföra sitt arbete.
Datoriseringen av detaljhandeln under perioden förändrade arbetet när det
gäller såväl varubeställningar, försäljning som kassafunktionen. Den största
och mest genomgripande förändringen för de anställda har skett inom kassaarbetet. Arbetet i kassan skedde till en början vid en arbetsplats som inte var
ergonomiskt utformad där varje vara skulle flyttas och kanske lyftas och vägas.
Priserna, som den anställde ofta hade memorerat, knappades in manuellt innan varukoder började användas och varorna kunde scannas istället. Genom
införandet av självscanning52 har kassaarbetet övergått till att mer bestå av
övervakning och kontroll och personalen har fått ett mer rörligt arbete.
Den mest djupgående förändringen som informationstekniken fört med sig
på butiksnivå är förmodligen möjligheten att koppla samman statistik för beställningar och försäljning och genom det ständigt ha kontroll över lagersaldo.
Genom ett sådant automatiserat system har kunskapen om vad och hur
mycket som ska beställas till viss del reducerats till att kunna hantera beställningsterminalen. Den nya tekniken borde med andra ord kunna bidra till att
arbetsuppgifter som exempelvis beställningar, som tidigare utfördes av ett fåtal anställda, nu med beställningsterminalernas hjälp kunde utföras av fler.
Verksamheten präglas av närvaron av informationsteknik genom anpassning och ett sökande efter former för hur tekniken ska nyttjas. Självscanning
ger exempelvis upphov till ett utbildningsbehov bland personal samt en möjlighet till avlastning i det tunga kassaarbetet.
Arbetsfördelningen förändras genom arbetsrotation
Vid informationsteknikens införande var ofta livsmedelsbutikernas kassapersonal specialiserad vilket innebar att de riskerade förslitningsskador genom
att de var tvungna att lyfta varorna för att leta en prislapp, scanna varan eller

52 Det vill säga att kunden scannar sin vara själv.
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för vägning och dylikt. Kassaarbetet sågs också som mindre värt än att arbeta
på butikens golv med påfyllning och liknande uppgifter.
Genom att se på arbetsfördelningen på ett nytt sätt och därmed införa arbetsrotation ville man både undvika arbetsskador och öka personalens helhetssyn på arbetet. Den samtidiga utvecklingen av informationstekniken inom
handeln innebar dock att mycket av kunskaperna kom att datoriseras vilket i
många fall krävde fortbildning för att klara av arbetet. Det nya redskapet, i
form av datorn, ledde till att många anställda initialt kände en oro inför framtiden och att tekniken skulle leda till nedskärningar. Den rädslan var nog befogad under 1970-talet men idag visar det sig, enligt branschen, att införandet
av exempelvis självscanning snarare leder till att personal som inte längre behövs i kassalinjen istället får andra funktioner i butiken.
Yrkesgemenskapen
Yrkesgemenskapen inom detaljhandeln övergår i och med etableringen av fler
och fler varuhus och stormarknader till att generellt sett utgöra en större
grupp anställda. På de större arbetsplatserna utgjorde de olika avdelningarna
den gemenskap inom vilken man utför sina arbetsuppgifter. De stora aktörerna är de som också kan introducera de nya innovationerna i form av exempelvis självscanning. Fortfarande finns dock små butiker kvar med manuella
arbetsrutiner och som inte har de stora kedjornas hjälp och stöd med att införa den nya tekniken. De många små företagen har inte de möjligheterna och
därför finns det en risk att det sker en polarisering när det gäller teknikanvändning inom handeln.
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Delstudie 2.
Lärlingsutbildning på handels- och administrationsprogrammet
I delstudie 2 redovisas resultaten och analyserna av fallstudierna på de fem
skolorna. Delstudien är strukturerad så att i kapitel 7 presenteras skolorna, de
medverkande aktörerna i form av lärlingselever, lärlingslärare samt de personer som fungerar som handledare på arbetsplatserna och det som benämns
utbildningens övergripande struktur. I kapitel 8 beskrivs och analyseras de
arbetsuppgifter lärlingseleverna får tillgång till och vilket yrkeskunnande de
ger upphov till. Det nionde kapitlet handlar om hur verksamhetens regler och
arbetsfördelning påverkar hur de får tillgång till arbetsuppgifterna. Kapitel 10
ägnas åt det bedömningsarbete som sker i den gymnasiala lärlingsutbildningen på handels- och administrationsprogrammet.
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7. Fallstudieskolorna och aktörerna
I det här kapitlet ges utifrån det empiriska materialet först en beskrivning av
de fem fallstudieskolorna och hur dessa strukturerar utbildningen utifrån de
förutsättningar som skapats på varje skola. Kapitlet bidrar till att ge en bild av
hur skolorna arrangerar lärlingsutbildningen och vilka förutsättningar som
därmed skapas för elevernas utbildning. Det är främst fördelningen av skolförlagd och arbetsplatsförlagd undervisning samt användandet av ALF kursplanen eller de nationella kursplanerna som står i fokus. En analys av vad skolornas sätt att arrangera utbildningen innebär för lärlingselevernas förutsättningar att utveckla ett yrkeskunnande görs i kapitel 9.
I kapitlets avslutande del presenteras de tre grupper av aktörer som bidragit till studiens empiri, nämligen yrkeslärarna, lärlingseleverna och handledarna.

Fallstudieskolorna
Studiens analysenhet är den verksamhet och det yrkeskunnande som lärlingseleverna tillägnar sig i den arbetsplatsförlagda delen av den gymnasiala
lärlingsutbildningen på HP. Dock är lärlingseleverna formellt att betrakta som
skolelever och hur deras skolor har möjlighet att organisera utbildningen har
en betydelse för den arbetsplatsförlagda verksamheten. Exempelvis antyder
såväl lärare som elever på ett flertal av skolorna att det kan innebära en del
schematekniska utmaningar att arrangera lärlingsutbildning. Vilken struktur
utbildningen får för den enskilde eleven beror på om skolan har flera yrkesprogram eller bara erbjuder handels- och administrationsprogrammet samt
om dessa program ges som lärlingsutbildning, skolförlagt eller både och.
Nedan följer en beskrivning av de fem skolor som ingår i studien och hur
dessa strukturerar utbildningen.
A-gymnasiet
Skolan ligger i en kommun i en glesbefolkad region 53. A-gymnasiet är kommunal och erbjöd under höstterminen 2013 sex yrkesprogram. Av de sex yrkesprogrammen är det endast Hotell- och restaurangprogrammet54 samt
Handels- och administrationsprogrammet som de har erbjudit som lärlingsutbildning. Till en början arrangerades utbildningen som en blandning av
dessa två program med syftet att göra eleverna anställningsbara inom hotelloch turismbranschen. År 2009 förändrades utbildningen och blev en renodlad
handels- och administrationsutbildning som erbjuds både som skolförlagd
och i lärlingsvariant. Det innebär att lärlingarnas kärnämnesklass, det vill
53 SKL:s kommungruppsindelning från 2011 (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014) har använts för definition av de fem kommuntyperna i studien.
54 I Gy 11 finns inte det programmet kvar men har ersatts av Hotell- och turismprogrammet och Restaurangoch livsmedelsprogrammet.
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säga den klass som de ingår i vid kärnämnesundervisning och viss skolförlagd
karaktärsämnesundervisning, utgörs av elever från såväl det skolförlagda
handelsprogrammet som lärlingar på handelsprogrammet.
På A-gymnasiet löser man fördelningen av skolförlagd och arbetsplatsförlagd tid genom att under det första året arbetsplatsförlägga totalt två veckor
och under det andra och tredje året tre dagar i veckan.
Vid A-gymnasiet används ALF-kursen men för att komplettera den har
också 350 poäng av de nationella karaktärsämnena erbjudits eleverna.
B-gymnasiet
B-gymnasiet som är kommunalt och ligger i en större stad, har ansvaret för
hela kommunens lärlingsutbildning och har varit med sedan starten av lärlingsförsöket 2008. Skolan bedriver lärlingsutbildning i flera yrkesprogram
och har därför kärnämnesklasser med lärlingselever från flera program. Det
finns också en lärlingssamordnare som sköter en stor del av det övergripande
och administrativa arbetet som har med skolans lärlingsutbildning att göra.
Inom handels- och administrationsprogrammet är det dock lärlingsläraren
som har hand om det mesta när det gäller kontakten med eleverna ute på arbetsplatserna.
Fördelningen av tid mellan skolförlagd undervisning och arbetsplatsförlagd
görs på så sätt att under det första året är eleverna två dagar per vecka på arbetsplatser och under det andra och tredje året tre respektive fyra och en halv
dag i veckan. B-gymnasiet tillämpar ALF-kursen för den arbetsplatsförlagda
delen av utbildningen.
C-gymnasiet
C-gymnasiet är en fristående skola ingående i en stor utbildningskoncern och
är beläget i en förortskommun till en storstad. Förutom handelsprogrammet
erbjuds elprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet samt byggprogrammet
med lärlingsutbildning på skolan. Skolan bedriver alltså endast lärlingsutbildning och kärnämnesklasserna blir således bestående av lärlingar från olika yrkesprogram.
På C-gymnasiet får eleverna vara på arbetsplatser en dag i veckan under
utbildningens första år, två dagar i veckan under det andra året och tre till fem
dagar per vecka under det avslutande utbildningsåret.
När det gäller karaktärsämnena så använder inte C-gymnasiet ALF-kursplanen utan endast de nationella kursplanerna om totalt 1450 poäng.
D-gymnasiet
D gymnasiet som finns i ett storstadsområde startade för 20 år sedan och har
aldrig tidigare haft någon form av lärlingsutbildning. Fram till och med slutet
av lärlingsförsöket ägdes skolan av en aktör inom dagligvarubranschen, med
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vilken skolan hade ett nära samarbete. D-gymnasiet har en ekonomi- och handels- och administrationsinriktning och erbjuder handelsprogrammet med
lärlingsinriktning parallellt med det skolförlagda handelsprogrammet. Kärnämnesklasserna utgörs därför av både handelslärlingar och elever från det
skolförlagda handelsprogrammet.
Tiden som eleverna får vara på arbetsplatser är fördelad så att under det
första året är de totalt fyra veckor i arbetslivet och under det andra året två till
tre dagar i veckan och i trean fyra av veckans dagar.
På D-gymnasiet erbjuder man, enligt timplanen, 550 poäng i karaktärsämnen och 900 poäng som i skolans timplan endast benämns butik. I intervjun
med lärarna från skolan säger man att ALF-kursen används men det framgår
som sagt inte i timplanen.
E-gymnasiet
Skolan, som är en del av en stor utbildningskoncern startade hösten 2010 och
är belägen i ett storstadsområde. E-gymnasiet bedriver endast lärlingsutbildning och har programmen handels- och administration, bygg och anläggning,
hantverk (frisör), el- och energi, fordons- och transport samt vård- och omsorg. Detta innebär att kärnämnesklasserna utgörs av lärlingselever från olika
yrkesprogram.
Vid tidpunkten för studien (vårterminen 2013) hade inga elever hunnit fullfölja sin utbildning vid skolan då det första intaget av elever skedde 2010. Det
faktum att skolan är ny och många rutiner inte hunnit komma på plats framkommer i intervjun med lärarna. Men successivt har skolledning och personal
försökt utveckla verksamheten under de här åren. Bland annat har en APL
samordnare anställts som skolan delar med två andra skolor i samma koncern.
E-gymnasiet är den enda av de i studien ingående skolorna som tillämpar
blockläsning, det vill säga att eleverna är exempelvis två hela veckor i skolan
följt av fyra hela veckor på arbetsplatser och så vidare. Denna lösning används
under det andra och tredje året medan eleverna under det första året är två
dagar per vecka i arbetslivet.
På skolan används ALF-kursplanen med ett tillägg på 350 poäng från de
nationella karaktärsämneskurserna.
Utbildningens övergripande struktur
Utifrån presentationen av de fem fallstudieskolorna ovan framgår att utbildningen kan få något olika struktur beroende på sammansättning av klasser,
fördelningen av skol- respektive arbetsplatsförlagd tid samt tillämpning av
ALF-kursplanen eller nationella kursplaner. För att komplettera presentationen av skolorna ovan samt för att underlätta en jämförelse mellan skolorna
har detta sammanställts nedan i tre olika tabeller.
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Tabell 4 visar vilket utbildningsutbud skolorna har och vad det betyder för
sammansättningen av klasser. För det första finns skolor som endast har lärlingsutbildningar. Dessa erbjuder då ett flertal olika yrkesprogram som exempelvis C- och E-gymnasierna. Sedan finns skolor som erbjuder endast handels- och administrationsprogrammet som lärlingsutbildning men också som
skolförlagd utbildning. Detta gäller A- och D- gymnasierna. Slutligen finns
också möjligheten, som i fallet med B-gymnasiet, att erbjuda ett flertal yrkesprogram såväl skolförlagt som i lärlingsvariant.
Tabell 4. Utbildningens övergripande struktur.

Skola

Programutbud

Kärnämnesklass

A-gymnasiet

Endast HP som lärling men
även skolförlagt

Blandat HP lärling och HP
skolförlagt

B-gymnasiet

Flera yrkesprogram som
lärling och skolförlagt

Blandat lärlingar från olika
program

C-gymnasiet

Flera yrkesprogram, endast
som lärling

Blandat lärlingar från olika
program

D-gymnasiet

Endast HP som lärling men
även skolförlagt

Blandat HP lärling och HP
skolförlagt

E-gymnasiet

Flera yrkesprogram, endast
som lärling

Blandat lärlingar från olika
program

Den övergripande strukturen på utbildningen får konsekvenser för hur eleverna sätts samman i kärnämnesklasser. Av tabellen ovan framgår hur man
på de fem skolorna i studien har gjort klassammansättningar. Eftersom lärlingseleverna oftast läser kärnämnen när de är i skolan är det denna del av
utbildningen som utgör grunden för klassammansättning. Två skolor, A- och
D-gymnasiet, har en klass med samtliga handelselever, såväl lärlingar som de
som går skolförlagt. De övriga tre skolorna har klasser med lärlingar från olika
yrkesprogram. Oavsett vilken struktur skolan tillämpar och hur klassammansättningen ser ut så upplever flera av eleverna att de känner sig splittrade och
att klassammanhållningen och klasskänslan är bristfällig. Det finns i materialet få exempel på lyckade åtgärder för att öka sammanhållningen i klasserna.
En faktor som troligen påverkar lärlingselevers klassammanhållning är att de
tillbringar en stor del av utbildningen i arbetslivet.
I tabell 5 sammanfattas hur fallstudieskolorna fördelat tiden för de i studien
medverkande lärlingseleverna. De fem fallstudieskolorna har valt att fördela
tiden mellan skolförlagd och arbetsplatsförlagd undervisning på något olika
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sätt även om man generellt sett kan säga att lärlingarna får successivt mer tid
i arbetslivet under de tre utbildningsåren.
Tabell 5. Arbetsplatsförlagd tid per år på de fem skolorna.

År 1

År 2

År 3

APU-tid
(%)55

A-gymnasiet

2 veckor

3 dgr/vecka

3 dgr/vecka

42

B-gymnasiet

2 dgr/vecka

3 dgr/vecka

4,5 dgr/vecka

63

C-gymnasiet

1 dag/vecka

2 dgr/vecka

3-5 dgr/vecka

47

D-gymnasiet

4 veckor

2-3 dgr/vecka

4 dgr/vecka

47

E-gymnasiet

2 dgr/vecka

Block56

Block57

52

För att sammanfatta tabell 5 kan sägas att tre av skolorna lägger cirka hälften
av tiden på APU medan A- och B-gymnasiet är de två skolor som sticker ut lite
när det gäller hur mycket tid eleverna spenderar på arbetsplatser. Även om
procentsatserna i tabellen inte är helt exakta (se fotnot 55) så visar det sig att
A-gymnasiet lägger minst tid och B-gymnasiet mest tid på APU.
Skolorna i studien har under de år de har haft lärlingsutbildning provat sig
fram till den nuvarande fördelningen av tid mellan skola och arbetsplats. Det
finns fördelar och nackdelar med samtliga av dessa olika varianter och det
tycks vara svårt att finna en lösning som passar alla skolor. Det är många faktorer som spelar in som exempelvis det lokala näringslivet, lärlingslärarnas
nätverk av kontakter med arbetsplatser och kommunens/ortens storlek. En
lösning som fungerar i en glesbygdskommun kanske inte passar i en storstadskontext och det omvända.
I valet mellan att tillämpa de nationella karaktärsämneskursplanerna eller
den 1250 poäng stora ALF-kursplanen har fyra av de fem fallstudieskolorna
valt det senare alternativet. Tabellen nedan sammanfattar hur de fem skolorna valt att använda sig av kursplanerna i den arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen. Två av de fem gymnasieskolorna (A- och E-gymnasiet) använde
ALF kursplanen och erbjöd därtill 350 poäng i karaktärsämnen. Genom att
erbjuda det för lärlingsutbildningen minimala antalet kurspoäng (500) i kär-

55 Här har jag för enkelhetens skull räknat på 37 skolveckor * 5 dagar vilket blir 185 skoldagar per år och således 555 skoldagar under de tre åren. Procentsatserna i tabellen blir inte helt korrekt för varje skola men de ger
en möjlighet att jämföra andelen dagar i APU mellan de fem skolorna.
56 APU 21 av 36 veckor.
57 APU 24 av 36 veckor.
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nämnen så finns det utrymme att ge ett antal 50 poängs karaktärsämneskurser utöver ALF kursen. B-gymnasiet valde att endast ge ALF kursen på 1250
poäng. Istället erbjöd man eleverna 800 poäng kärnämnen. C-gymnasiet använde sig av de nationella karaktärsämneskurserna och gav eleverna möjlighet till 1450 poäng inom dessa. Ingen av de intervjuade lärarna på den skolan
hade hört talas om ALF kursplanen. I D-gymnasiet säger de intervjuade lärarna att de använder ALF-kursplanen men det framgår inte av skolans timplan.
Tabell 6. Skolornas användande av ALF 1201 eller nationella kursplaner.

Skola

ALF eller nationella kursplaner?

A-gymnasiet

ALF 1250 p + 350 p nationella karaktärsämnen

B-gymnasiet

ALF 1250 p

C-gymnasiet

Endast nationella karaktärsämnen 1450 p

D-gymnasiet

Endast nationella karaktärsämnen 550 p + 900 p butik58

E-gymnasiet

ALF 1250 p + 350 p nationella karaktärsämnen

Det råder mycket delade meningar om ALF kursplanen. Den kritik som framkommer bland lärlingslärare handlar främst om att den är svår att bedöma på
ett rättvist sätt. En positiv aspekt med ALF som lyfts fram av några lärlingslärare är att kursen är bra för de som är så kallade slow starters genom att kursen betygsätts i slutet av utbildningen. Det gör att om en elev till exempel har
svårt att komma tillrätta på sin arbetsplats under det första året finns det tid
för honom eller henne att rätta till det som varit problematiskt.
Det framgår också i datamaterialet att lärarna använder sig av olika typer
av checklistor och bedömningsmatriser vid tillämpningen av ALF-kursplanen.
Skolförlagd kärnämnes- och karaktärsämnesundervisning
Hur skolorna strukturerar utbildningen och hur klassammansättningar görs
har i sin tur en betydelse för hur kärnämnes- och karaktärsämnesundervisning kan genomföras.
Kärnämnesundervisningen förläggs i stort sett helt till den skolförlagda delen av utbildningen. Det är ovanligt att eleverna får uppgifter i kärnämnen
som de ska arbeta med på arbetsplatserna. Eleverna beskriver undervisningen
i kärnämnena som ganska traditionell så kallad katederundervisning, ofta i
föreläsningsform, eller med karaktären genomgång – uppgiftslösning.
58 Det framgår inte av timplanen vad som ingår i dessa 900 poäng.
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Infärgning av kärnämnen och karaktärsämnen är ovanligt. Här finns det
kärnämneslärare som pekar på strukturella svårigheter med exempelvis klasser med lärlingar från flera program. Svårigheterna kan till exempel handla
om att lärarna inte alltid kan hålla reda på vilket program eleverna går. Därför
blir det svårt att ge yrkesspecifika uppgifter.
Eleverna säger sig uppleva att utbildningen är separerad i två delar, en skolförlagd som utgår från kärnämnen och en arbetsplatsförlagd utgående från
APU. Det är först i projektarbetet som karaktärsämnen och kärnämnen eventuellt möts.
Enligt styrdokumenten ska lärlingselevernas utbildning arbetsplatsförläggas till minst 50 procent. Eftersom i stort sett ingen kärnämnesutbildning sker
på arbetsplatser och eleverna ska ha mer karaktärsämnespoäng (ca 1600 p)
än kärnämnespoäng (ca 900 p) blir det så att ungefär 80 procent av karaktärsämnena arbetsplatsförläggs om 50 procentsregeln ska följas.
Med andra ord ska 900 poäng kärnämnen och den resterande delen av karaktärsämnena erbjudas i skolan. Generellt sett förläggs det mesta av kärnämnesundervisningen till det första läsåret. Svenska B, religionskunskap A, lärlingskursen i historia, projektarbetet och de valbara kurserna läggs av flera
skolor på det andra och tredje året. De flesta karaktärsämneskurser som inte
förläggs till den arbetsplatsförlagda delen får eleverna under det första året.
Kursen arbetsmiljö och säkerhet vill skolorna som regel placera tidigt i utbildningen, innan eleverna ska ut på sina arbetsplatser för första gången.
Kurserna inom det individuella valet läggs i den senare delen av utbildningen då skolorna samtidigt har lagt en större del APU. Detta medför att elever ibland får åka mellan arbetsplatsen och skolan för att delta i undervisning.
Som nämnts ovan innebär arrangerandet av lärlingsutbildning ofta schematekniska utmaningar, exempelvis om kurser ska samordnas med HP elever
som läser den skolförlagda varianten. Det betyder att det krävs individuella
lösningar för att få ihop schemat. Detta är lösningar som i många fall kan göra
eleverna splittrade (mer om detta i kapitel 9).

Aktörerna
Lärlingslärarna på fallstudieskolorna
Samtliga lärlingslärare i undersökningen är utbildade lärare och de flesta har
relativt lång erfarenhet av såväl läraryrket som av att arbeta inom handelsbranschen. De har i många fall en sådan avgörande och viktig roll i lärlingsutbildningens genomförande på sina skolor att det går att beskriva dem som
eldsjälar59 inom utbildningen. Det blir också i datamaterialet tydligt att lärare
som arbetar med lärlingsutbildning får en annorlunda och delvis ny lärarroll
59 Nationalencyklopedins (2015) definition av begreppet eldsjäl: person med brinnande entusiasm för något.
Med den betydelse jag använder begreppet ser jag det som en positiv personlig egenskap att vara en eldsjäl.
Men för organisationen där personen är eldsjäl kan detta innebära en bräcklighet.
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(Lagström, 2012) som innebär mindre traditionell undervisning och mer administrativa uppgifter som att exempelvis ordna lärlingsplatser, hålla kontakt
med handledare och att genomföra besök på arbetsplatser.
En vanligt förekommande åsikt hos lärlingslärarna är också att de upplever
ett litet eller obefintligt stöd eller en begränsad förståelse från ledning och kollegor för att den nya lärarrollen kräver mycket tid och ett delvis annorlunda
arbetssätt.
Här ges en kort presentation av de lärlingslärare som främst bidragit med empiri till studien60. Vid A-gymnasiet arbetar Anne61 som är den enda lärlingsläraren på skolan och drar således ett tungt lass när det gäller lärlingsutbildningen. Hon har även undervisning i det skolförlagda handels- och administrationsprogrammet. Bo finns på B-gymnasiet och är en lärare som sticker ut
något i datamaterialet eftersom han är den ende av lärlingslärarna som har en
specialanpassad tjänst med ansvar endast för lärlingselever. På B-gymnasiet
finns också en resurs som inte alla skolor har, nämligen en lärlingssamordnare, Birgit, som tar hand om mycket av det administrativa arbetet i utbildningen. Den lärare på C-gymnasiet som har hand om handelslärlingarna kallas Cissi. Hon har tidigare arbetat i en kommunal gymnasieskola och är den
enda av yrkeslärarna på C-gymnasiet som arbetat på skolan sedan försöket
med gymnasial lärlingsutbildning startade 2008. Doris är den av de tre handelslärarna på handels- och administrationsprogrammet på D-gymnasiet som
främst arbetar med lärlingar. Vid E-gymnasiet som endast bedriver lärlingsutbildning finns Eva som, precis som de övriga medverkande lärarna, har en
gedigen erfarenhet från handelsbranschen.
Lärlingseleverna
De flesta av de elever som ingår i fallstudierna går inriktningen handel och
service och har därför sin APU-plats i butiker av olika slag. Två elever har inriktningen turism och resor och har därför sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen på ett hotell respektive en konferensanläggning. I det här avsnittet
ges en presentation av de lärlingselever som i huvudsak har bidragit till studiens empiriska material genom de observationer, trepartssamtal och intervjuer
som genomförts inom ramarna för studien. De åtta elever som presenteras här
är de jag besökt på arbetsplatserna och utfört observationer hos 62.
Alice på Industri och fordon AB
Alice på A-gymnasiet har under hela sin utbildning haft samma APU-plats, en
järnaffär inriktad på industri- och fordonsbranschen. Hon började sina gymnasiestudier på samhällsprogrammet men hoppade av efter ett år för att hon
60 Dessa är de lärare som främst citeras i avhandlingen. Fler lärare (se tabell 2) förekommer i studien men
dessa citeras inte.
61 Samtliga lärares namn är fiktiva.
62 Övriga elever finns i tabell 2.
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ville ha en utbildning med en större andel arbetsplatsförlagt lärande. En sådan
utbildning hittade hon i handels- och administrationsprogrammet som lärling.
Benjamin på Södermode
Han har varit på Södermode under det andra och tredje året. Den första APUplatsen hade han på en stormarknad, men trivdes inte så bra där. Benjamin
hade inte handelsprogrammet på B-gymnasiet som förstahandsval när han
sökte gymnasieutbildning. Han var inte riktigt medveten om vad en lärlingsutbildning innebar när han sökte. Det enda han visste, och det var det som
lockade, var att det skulle bli mycket tid i arbetslivet.
Benny på Västra Livs
Benny har under sin utbildningstid på B-gymnasiet varit på två olika livsmedelsbutiker. Han beskrivs av sin lärlingslärare Bo som en så kallad slow starter. Detta visade sig, på den första arbetsplatsen där han hade APU, genom
blygsel, försiktighet och svårigheter att ta plats i yrkesgemenskapen. Allt eftersom skedde dock en utveckling och vid slutet av utbildningen när han har
sin APU-plats på Västra Livs är han enligt läraren en aspirant på högsta betyg.
Clara på Hotell och Konferens
Clara går på C-gymnasiet och har två APU-platser. Den arbetsplats där besöket gjordes är ekonomiavdelningen på en stor hotell- och konferensanläggning. Tidigare har hon också varit på livsmedelsbutik. Hon menar att hon
egentligen inte gjorde något eget aktivt val när hon valde lärlingsutbildning på
HP, utan följde med en kompis som skulle börja där och tyckte att det var bra.
Cecilia på Centrumhotellet
Cecilia har enligt egen utsago inte alltid fokuserat på skolan så som hon borde.
Därför hade hon ingen arbetsplatsförlagd undervisning under de första tre
terminerna, utan ägnade tiden åt att läsa kärnämnen och karaktärsämnen
som hon kommit efter i. Under den andra halvan av utbildningen var hon först
på en modebutik där hon inte trivdes och sedan på en turistshop där hon fick
upp ögonen för turismbranschen. Hon försökte hitta en resebyrå som ville ta
emot henne men lyckades inte utan det blev istället ett stort hotell som fick bli
hennes sista APU-plats i utbildningen.
Disa på Centrummode
Disa tog ett sabbatsår efter grundskolan och sökte sedan först frisör men insåg
att det inte var något för henne utan bytte till samhällsprogrammet. Hon kom
dock till insikt om att hon var skoltrött och mer motiverad till att arbeta än att
gå i skolan därför bytte hon till handelsprogrammet med lärlingsinriktning på
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D-gymnasiet. Efter att tidigare varit på tre olika livsmedelsbutiker har hon nu
sin lärlingsplats på en modebutik.
Denise på Södra Livs
Denise på D-gymnasiet började på skolans skolförlagda handels- och administrationsprogram men insåg efter APU-perioden under det första året att
hon ville vara mer i arbetslivet så hon bytte till lärlingsinriktningen. Hon har
nu sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen på en stormarknad och hade
tidigare plats på en liknande butik.
Erik på Papper och pennor
Erik som går på E-gymnasiet började sina gymnasiestudier med att gå ett år
på samhällsprogrammet. Efter att först ha undersökt om han kunde få grundläggande behörighet till högre utbildning så sökte han istället lärlingsutbildning på handelsprogrammet. Hans motiv var att både skaffa sig möjligheten
att läsa vidare samt en utbildning med möjlighet till arbete direkt efter gymnasiet. Han har innan han kom till Papper och pennor varit en APU-period på
sportaffär.
Handledarna på arbetsplatserna63
Varje lärlingselev har tillgång till en handledare som ska utgöra ett stöd i det
arbetsplatsförlagda lärandet för lärlingen. Handledaren ska ha de för uppdraget nödvändiga kunskaperna och erfarenheterna och vara allmänt lämplig för
att vara ansvarig för en lärlingselevs arbetsplatsförlagda utbildning (SFS
2007:1349). I skolornas utbildningskontrakt regleras handledarens ansvar
och det vanligaste är att handledarens namn finns i utbildningskontraktet.
De som har ansvaret för eleverna på arbetsplatserna är viktiga personer för
lärlingseleverna i deras lärande. Handledarrollen kan dock se något olika ut
beroende på vilken arbetsplats eleven finns på. En vanlig lösning i matvarubutiker är att butikschefen är den formelle handledaren och den som är kontaktperson gentemot lärlingens skola. Det är dock i dessa fall vanligt att det är
någon annan anställd som finns nära lärlingen i det dagliga arbetet och fungerar som den reelle handledaren. I större butiker förekommer det att det är
den avdelningsansvariga som tar hand om lärlingseleven. Generellt kan sägas
att ju mindre arbetsplats desto troligare är det att lärlingen och den formelle
handledaren har ett dagligt nära samarbete. En av de största utmaningarna
med den gymnasiala lärlingsutbildningen är hur läraren inhämtar information om elevens lärande på arbetsplatsen. Om den formelle handledaren är den
som sköter kontakten med läraren men inte arbetar dagligen med eleven
måste alltså denne först insamla kunskap om elevens lärande från sin personal för att sedan på något sätt informera läraren.
63 För de fiktiva namnen på var och en av handledarna se tabell 2 i kapitel 5.
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I försöket med gymnasial lärlingsutbildning hade skolorna ansvaret att erbjuda och arrangera handledarutbildning. Det är trots detta ovanligt att handledarna har en handledarutbildning. De handledare som förekommer i studien tycks dock såväl intresserade av elevernas lärande som välutbildade inom
branschen.
Handledarna har inte alltid en enkel situation. I vissa fall är informationen
om innehållet i kursplaner och stödet från skolan bristfällig och på gränsen till
obefintlig. Eftersom handledarna därför inte vet vad de förväntas lära eleverna får de i stor utsträckning utföra samma arbetsuppgifter som de anställda.

Sammanfattning
I detta kapitel har fallstudieskolorna samt de tre grupper av aktörer som i huvudsak bidragit till studiens empiriska material presenterats.
Den grundläggande möjlighet de fem fallstudieskolorna har att arrangera
lärlingsutbildningen när det gäller utformning av klasser, tillämpning av ALFkursplanen eller nationella kursplaner samt fördelningen av skol- respektive
arbetsplatsförlagd tid benämns utbildningens övergripande struktur.
När det gäller fördelningen av skolförlagd och arbetsplatsförlagd undervisning över de tre utbildningsåren så är mönstret för de fem skolorna liknande.
Under det första året är tiden i APU minst, allt från totalt två veckor till två
dagar i veckan. Det andra året har skolorna förlagt cirka halva tiden på arbetsplatser för att i trean låta eleverna spendera den mesta tiden i arbetslivet.
Detta betyder också att eleverna får läsa de flesta kärnämnes- och eventuella
skolförlagda karaktärsämneskurser under den första halvan av utbildningen.
Fyra av de fem fallstudieskolorna har valt att erbjuda den 1250 poäng stora
ALF kursen till sina lärlingselever vilket innebär att läraren ska betygsätta
halva utbildningen vid ett tillfälle. En sådan stor kurs som sveper över alla tre
utbildningsåren kan också innebära att lärlingselever som av en eller annan
anledning får en svår eller mindre lyckad start på sin lärlingsutbildning har
tid att komma på rätt köl och trots allt få ett bra betyg.
Lärlingslärarna i studien upplever att de har en ny typ av lärarroll som ställer andra krav än den traditionella och de kan i det närmaste betraktas som
eldsjälar för lärlingsutbildningen inom programmet. Lärlingseleverna har i
många fall inte valt lärlingsutbildning på HP i första hand och har ofta justerat
sin gymnasieutbildning genom byten av studieväg. Handledarna, som kan
vara den formelle enligt utbildningskontraktet eller den reelle som möter eleven i det dagliga arbetet, har sällan gått handledarutbildning men visar sig
oftast vara engagerade i elevens lärande. Detta trots att de inte alltid vet vad
som förväntas av dem.
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8. Arbetsuppgifterna formar yrkeskunnandet
Detta kapitel berör de arbetsuppgifter som lärlingseleverna får tillgång till i
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen och det yrkeskunnande dessa
ger upphov till. Kapitlet syftar till att, med hjälp av första generationens verksamhetsteori (Engeström, 1987; Vygotsky, 1978), beskriva och analysera vilket yrkeskunnande som utvecklas genom de olika arbetsuppgifterna.
De arbetsuppgifter som lärlingseleverna får tillgång till på arbetsplatserna
betraktas som bärare av yrkeskunnandet. Genom att identifiera och analysera
de konkreta arbetsuppgifterna och vad de lett till för kunskaper börjar en bild
av vad som åstadkoms på arbetsplatserna under APU-perioderna ta form.
De aktuella arbetsuppgifterna presenteras i den ordning som eleverna i huvudsak får genomföra dem på arbetsplatserna. På så sätt ger kapitlet också en
bild av den övergripande progressionen i yrkeskunnandet.

Fronta - att lära sig sortimentet
En grundläggande och central uppgift, framförallt i livsmedelsbutiker, är att
se till att hyllorna ser välfyllda ut och att varorna därför står längst fram vid
hyllkanten. Att kontinuerligt se till att produkterna flyttas fram från den bakre
delen av hyllorna så att de blir synliga för kunderna kallas inom handelsbranschen för frontning.
Detta är en arbetsuppgift som lärlingselever i livsmedelsbutiker genomför i
stort sett varje dag. Enligt lärlingsläraren Bo är det också en bra uppgift att
börja med för att lära sig sortimentet i en butik:
Många, när dom börjar jobba ute, praktisera, så får dom ju jobba mycket med
varor. Jag menar det här med att fronta fram varorna till hyllkanten, fylla på,
prismärka för att lära sig vad finns det för grejer i den här butiken och var
finns dom och så vidare (Lärlingsläraren Bo, B-gymnasiet).

Benny på Västra livs beskriver i sin loggbok hur han i början av perioden på
Västra Livs ofta började arbetsdagarna med en stunds frontning. Allt eftersom
tiden gick lärde han sig att nyttja stunderna, då det inte fanns annat att göra,
till att fronta.
Även handledaren Agneta menar att frontning är en lämplig initial arbetsuppgift för lärlingarna:
När man kommer hit får man först fronta så att det ser snyggt och fint ut dels
för att lära sig att hitta själv och det förklarar vi eftersom kunderna kommer
att fråga. De ser ingen skillnad på mig och Albert64 till exempel (Handledaren
Agneta, A-gymnasiet).

64 En lärlingselev på A-gymnasiet som jag inte träffat.
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Agneta menar att frontningen även fungerar som ett sätt att ge lärlingarna
kunskaper om butikens logistik.

Uppackning och påfyllning – att lära sig logistiken
En viktig och vanlig uppgift inom detaljhandeln är att se till att det hela tiden
finns produkter på butikens hyllor. Att packa upp och fylla på varor och med
det utveckla kunskaper om butikens logistik är något som de flesta lärlingselever får börja att göra tidigt. Benny, exempelvis, har under året på Västra Livs
i stort sett dagligen packat upp och fyllt på varor. I den loggbok som han skrivit
reflekterar han ibland över hur han själv utvecklats i sitt arbete:
Jag minns första dagen på Östra Livs då jag fick som uppgift att packa upp en
vagn varor. Jag minns hur rädd jag var att det skulle gå helt åt pipsvängen.
Det gick sakta men jag lärde mig fort hur man gjorde. Nu idag brukar jag få
mig ett skratt när jag packar upp varor. Hur snabbt och enkelt det känns. Man
inser nog inte hur mycket man lärt sig. Det känns bra i dagsläget att inse att
man faktiskt lärt sig nödvändiga saker som man har nytta av i framtiden (Lärlingseleven Benny, B-gymnasiet).

Även på Eriks lärlingsplats, Papper och Pennor, får man börja med att lära sig
att hitta i butiken genom att packa upp varor. Det gick till så att Erik fick en
vagn med produkter som skulle till olika ställen i butiken. På så sätt lärde han
sig att hitta bland butikens cirka 7 000 artiklar. Det var en medveten strategi
från handledaren att han skulle få börja med att lära sig sortimentet och var
varorna finns för att sedan växa med uppgifterna. Som på flera andra arbetsplatser som tagit emot lärlingar så anser man på Papper och pennor att det
egentligen inte är någon skillnad mellan att utbilda en lärlingselev eller att
introducera en nyanställd.
Per:

Vad får man börja med när man kommer hit? Hur introduceras
man i arbetet?

Edvin:

Från början tänkte vi att han skulle lära sig sortimentet och att
hitta i butiken och rutiner och så. Så det blev uppackning av varor
och prismärka, enkla uppgifter för att sedan växa med uppgifterna. Han hade ju ingen specifik branschkunskap. Om man inte
har varit i branschen innan så är det ju ganska unika grejer. Så
han fick lära upp sig (Handledaren Edvin, E-gymnasiet).

Alice som har varit på Industri och fordon AB under hela utbildningen har
utvecklat goda kunskaper om butikens logistik. Nedan framgår också att hon
tillägnat sig mer specifika kunskaper om sortimentet.
Alice:

Sen har vi ju för att det ska vara lätt att hitta. Ser du där, det står
på 107 A sidan där hittar du vinkeljärnen.

Per:

Du kan precis var alla grejer finns?
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Alice:

Ja, inte på skryt, men dom flesta ja. Så jag har ganska strikt koll.

Per:

Om jag ska ha en skiftnyckel?

Alice:

110 (…) nej 111 ska du till. 111 A2.

Per:

Hur lång tid tar det att lära sig sånt då?

Alice:

Oj, det har nog tagit, vissa saker lär du dig jättefort, typ oljorna
där nere det tog nån månad. Men under dom här tre åren jag har
varit här så lär man sig ju var allt är. Jag vet exakt var man hittar
släpvagnskulkopplingarna liksom. Men man springer ju (…) folk
frågar saker och då springer man och lär sig.

Per:

Hur var det i början då man inte hittade när folk kom och frågade?

Alice:

Tre alternativ, antingen sprang man runt själv och letade som en
yr höna eller så frågade man kompanjonen eller så gick man till
datorn och sökte t ex en spärrnyckel. Om man söker där så står
det exakt vilken avdelning och hylla den är på. Om det står 110 A1
så vet jag att där ska den vara (Lärlingseleven Alice, A-gymnasiet).

Att lära sig logistiken genom uppackning och varupåfyllning på en livsmedelsbutik innebär att man måste ta hänsyn till exempelvis varornas datummärkning. Vikten av detta skiljer sig också åt mellan olika avdelningar inom en och
samma butik. När det gäller kolonialvaror så finns det mindre ofta anledning
att ta hänsyn till datum än på exempelvis mejeriavdelningen.
Benny på Västra Livs menar att även förpackningarnas utformning och vilken typ av vara det är har en betydelse när man ska packa upp och fylla på.
Fyrkantiga kartonger som är enkla att stapla är att föredra framför till exempel
små kryddburkar i glas som med viss fingerfärdighet ska staplas i speciella
ställ. Att arbeta med uppackning av frysta varor kan innebära problem i form
av genomfrusna händer och tunga varor innebär att ryggen får arbeta lite extra. Benny har dock utvecklat en strategi för att undvika tunga lyft. När han
packar en vagn med varor på lagret för att ta ut i butiken placerar han varor
som ska vara långt ner på hyllorna långt ner på vagnen och det omvända för
varor som ska placeras högre upp på hyllorna. På så sätt slipper han lyfta varorna så lång väg. Detta arbetssätt kräver en ganska väl utvecklad kännedom
om hur varorna är placerade i butiken.
Normalt sett är uppackning och påfyllning i hyllorna inte en särskilt komplicerad arbetsuppgift. Det viktigaste är, när datummärkta varor fylls på, att
de nya hamnar längst in eller underst. Vid frukt och grönt fick Benny lära sig
att på den avdelningen måste man använda en särskild strategi när man fyller
på:
Sen delen med att fylla på kan vara jobbigt. Då måste man göra en så kallad
”varvning” då man lyfter ner alla frukter som redan ligger på plats ner i andra
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kartonger för att sedan lägga de nya frukterna längst ner så de hinner bli
mogna tills de andra är slut. Det brukar ta lite tid men man känner att man
gjort ett bra arbete efter (Lärlingseleven Benny, B-gymnasiet).

Om varor ska reas ut kan det ibland krävas att de ska prismärkas innan de
placeras ut i butiken. Benny berättar att han ibland arbetar med detta:
… därefter tänkte jag hjälpa min kollega Billy med att sätta priser på ett stort
antal varor som vi skulle rea ut. Jag fick en slags handdosa där man ställde in
priset och sedan tryckte in handtaget så for det ut en röd etikett med priset
som varan skulle få (Lärlingseleven Benny, B-gymnasiet).

När det gäller hur prissättningen av varor går till har dock inte Benny fått särskilt stor insyn. Enligt handledaren Bertil är det endast ett fåtal anställda som
arbetar med det. I utdraget nedan framgår att hur-frågan, det vill säga hur
saker görs, tycks prioriteras framför varför-frågan.
Det är ju så här att Benny har ju varit med och hämtat hem varor och satt
priser och så men vi har inte gett honom det här varför vi gör så här. Vårt mål
har varit att Benny ska fungera som helhet i det praktiska. Det är inte så många
som sitter med prissättning och prisändring, det är några få utvalda (Handledaren Bertil, B-gymnasiet).

De allra flesta varor är dock redan prissatta och färdiga för att packas upp och
fyllas på i hyllorna. Det är en arbetsuppgift som lärlingarna i studien med tiden lärt sig att arbeta med helt självständigt. Ibland får lärlingseleverna även
uppgifter som går ut på att göra speciella exponeringar av exempelvis kampanjvaror.

Exponering - att synliggöra varor och att lära sig hyllekonomi
En viktig förutsättning för att få varor sålda är att de är väl synliga och väl
kombinerade med varandra, exempelvis färgmässigt, för att locka till försäljning och eventuell merförsäljning (Wästlund, Shams, & Gustafsson, 2015). Av
yttersta vikt är också hur man kommunicerar med kunderna genom produkternas placering i butiken. Det finns mycket forskning kring detta och det kan
anses vara en viktig branschkunskap (Nordfält, 2007).
För att visa upp och öka försäljningen av exempelvis utvalda kampanjvaror
görs ibland särskilda exponeringar av varor på olika platser i lärlingarnas butiker. När det gäller förutsättningarna för att tillägna sig dessa kunskaper så
finns det skillnader beroende på i vilken typ av butik lärlingen befinner sig i.
Den främsta skillnaden som framstår handlar om graden av självständighet
och frihet som lärlingseleverna kan röra sig inom när det gäller exponeringen
av varor. Benny har exempelvis haft stor frihet. Han gillar att få prova själv
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och utveckla sina egna strategier utifrån de erfarenheter som han får med tiden. Ett exempel på hur Benny tar egna initiativ är när han en dag frågade om
han fick göra en egen exponering av tortillabröd:
Jag packade upp dessa bröd så det vart som tre trappsteg. En undre rad, en i
mitten och en ovanför. Kartongerna som brödet låg i var svarta och det var
riktigt många av dem. Så jag insåg efter ett tag att jag var kolsvart om händerna. Dessa kartonger släppte av sig nåt fruktansvärt med färg. Lite roligt
faktiskt. Arbetet gick prima och jag vart ytterst stolt över det. Jag gick efteråt
och bad Börje titta och ge mig en bedömning. Han tyckte jag gjorde ett bra
arbete och berömde mig […]. Det var roligt att höra. Det är bra att man själv
får tänka ut en arbetssituation och pröva på olika lösningar och se vad man
kommer fram till (Lärlingseleven Benny, B-gymnasiet).

Nedanstående citat ur loggboken säger något om hur Benny tänker om en arbetsuppgift som exempelvis exponering av en vara. Man kan utläsa att han
gillar att arbeta självständigt och att han utvecklat ett visst självförtroende. I
arbetet med att exponera varor försöker han skapa sig en föreställning om hur
slutresultatet ska bli innan han börjar med arbetet.
Alltid innan jag börjar med mitt arbete så försöker jag tänka mig hur arbetet
ser ut i slutänden. Jag försöker alltid finna minst en annan variant för att få
det så snyggt som möjligt. Det är alltid bra att prova ibland som man själv vill
att det ska se ut. Det är inte alltid som mina kollegor vet hur det blir som bäst.
Men det är bra att ta råd. Jag försöker som sagt alltid att ta egna initiativ och
hitta lösningar som blir bra (Lärlingseleven Benny, B-gymnasiet).

Disa på Centrummode har också fått arbeta med exponering av butikens produkter, men på ett betydligt mer styrt sätt vilket följande intervjuutdrag visar.
Vi får ju planogram för hur allt ska se ut och hur saker ska hänga så då är det
så här att dom här byxorna och den här tröjan ska vara på dockan. Då sätter
man på det och sen kan jag själv gå och hämta smycken eller om den ska ha
nån sjal eller nåt sånt. Och man nålar in plaggen
så att det ser bra ut på dockan och så så att det
är ju bestämt vad som ska vara på men sen kan
man göra mer utöver det (Lärlingseleven Disa,
D-gymnasiet).

Bild 6. Ett exempel på en exponering
gjord utifrån ett planogram.

Centrummode ingår i en butikskedja och när
det kommer nyheter till butiken har personalen alltså inte full frihet att placera och kombinera produkterna hur som helst. Redskapet
planogram är centralt i detta sammanhang.
Planogram är ett verktyg som visar hur varor
ska placeras och exponeras i butiker. Bild 6 visar ett exempel på hur en färdig exponering
kan se ut. Disa får vid leveransen av varor en
139

skiss att följa där det framgår vilka kombinationer av plagg och färger som ska
exponeras tillsammans. Planogrammen bygger på branschkunskap och forskning inom marknadsföring (Nordfält, 2007).
Nedan förklarar Disa hur arbetet med planogram går till.
Disa:

Det är ju sektioner överallt så om jag ska göra om den här väggen
så får vi ett planogram eller en ritning ungefär på hur den här ser
ut och sen visar dom då vilka plagg som ska dit. Ser man då kanske
då några helt framifrån som de rosa och shortsen kanske då syns
dom på sidan. Och sen har vi färggrupper som ska vara med bredvid färgerna och så helt enkelt artikelnumret på varorna som ska
vara på väggen. Och då är det ett papper som man har att gå efter
så man kan hänga in så.

(…)
Per:

Ni är ganska styrda då?

Disa:

Ja, särskilt efter … färggrupperna är jätteviktigt. Där går vi efter
färgblocken. Borta på leksaker65 särskilt, man ser ganska markanta skillnader på att vissa är blå och vissa är rosa det är liksom
pojk – flick. Och här har vi då vilka färggrupper som går ihop så
att man blandar då grönt och rosa och grått liksom. Så att det är
oftast ganska styrt (Lärlingseleven Disa, D-gymnasiet).

Disa har alltså inte samma frihet att självständigt skapa exponeringar som
Benny förefaller ha på Västra livs.
Det vanligaste tycks vara att lärlingseleverna får tillgång till samma arbetsuppgifter som den ordinarie personalen. När det gäller exempelvis exponering
finns det endast ett fåtal exempel i datamaterialet på att det sker någon reflektion eller uppföljning i anslutning till de utförda uppgifterna. Men på Industri och Fordon sker ett undantag från detta. Handledaren Anton och lärlingseleven Alice har tillsammans tagit ut statistik för att följa försäljningen av
varor och jämföra med hur de exponeras och placeras i butiken. Alice har därmed fått tillgång till arbetsuppgifter som kan bidra till att öka hennes förståelse för produkters eller varugruppers placering såväl i hyllorna som i butiken.
Ett exempel som kommer upp vid ett trepartssamtal handlar om hyllekonomi
och varuplacering:
Anton:

På 1, 20 till höger på en hylla det är ju den optimala placeringen
av en produkt förutsatt att alla kunder är högerhänta. Och spännbandshyllan är 90 bred. 45 centimeter fullt med spännband och
45 centimeter helt tomt. Det är verkligen så här att alla plockar
med höger hand och hur mycket man kan påverka med enkla medel som att kundvarvet ska gå åt rätt håll och så där. Så vi försöker

65 Butiken har även en leksaksavdelning.
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börja jobba mycket mer med sånt nu och även om det kanske inte
ger maximal utdelning på en gång men det är ju en liten grej. Att
hitta dom där sakerna man kan göra i butiken utan att det kostar
pengar.
Anne:

Ja, det är ju bara att tänka före innan man gör det helt enkelt.

Anton:

Ja, vi skriver ut en del statistik och försöker använda oss av det
även om vi har ett tungrott system när det gäller det men att hitta
dom varor som vi tjänar pengar på.

Anne:

Det är ju superbra.

Anton:

Vi säljer batterier för en halv miljon per år men vi tjänar mest
pengar på moraknivar (Handledaren Anton och Lärlingsläraren
Anne, A-gymnasiet).

Denna möjlighet att koppla exponering till försäljningsstatistik ger upphov till
kunskaper om de bakomliggande orsakerna till varför varor exponeras som de
gör. I följande utdrag ur ett trepartssamtal belyses detta av lärlingsläraren
Anne och handledaren Anton:
Anne:

Och det blir ju också en särskild exponering här för det är ju inte
så mycket, det är ju inte så att man är ute och promenerar och
tittar i skyltfönstret och … 66

Anton:

Nej det är ju så och inne i butiken så vet ju dom flesta kunder vad
dom ska ha. Men det gäller ju att få dom att gå ett extra varv i
butiken. (…) Och sen är det ju få saker egentligen som vi kan exponera, det gäller att hitta sånt. Vi kan ju inte stjälpa upp bilbatterier på en pall, det är ju ingen som köper det för det. Så det gäller
att få dom att plocka en vara till. Så det jobbar vi extremt mycket
med. (…)(Handledaren Anton och Lärlingsläraren Anne, A-gymnasiet).

Något som ibland förekommer i det dagliga arbetet på lärlingselevernas arbetsplatser är att flytta om varor och varugrupper i butiken för att på så sätt
försöka öka försäljningen. Fokus i det arbete Benny har genomfört på Västra
Livs har legat på arbetet med varuhantering. När det gäller exempelvis omflyttning av varor så handlar det till stor del om hyllekonomi. Något som
Benny och hans handledare Bertil reflekterar så här om:
Bertil

Hyllekonomi är du också införstådd i om du kommer ihåg vad jag
har berättat i butiken? Annars kan vi ta det fler vändor för det
brukar vara (…)

66 Butiken har ett avsides läge.
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Benny

Hyllekonomi, hur dom ligger för bästa försäljning?

Bertil

Precis. Det är sånt man går igenom ute i butiken. Varför har man
varorna placerat på det sättet? Varför står den där nere till vänster
och den där uppe till höger? Det är spetskompetens egentligen
(Handledaren Bertil och Lärlingseleven Benny, B-gymnasiet).

Här antyder Bennys handledare att hyllekonomi är spetskompetens och kunskap som normalt sett inte vem som helst i butiken får tillgång till. Detta innebär att ett avsteg från arbetsplatsens läroplan (Billett, 2002, 2006) görs för
att tillgodose ett mål från lärarens checklista (skolans kursplan).
Det finns också exempel på hur elever fått ansvar för att strukturera om en
hel avdelning. Alice, exempelvis, fick möjlighet att självständigt utforma hyllorna med bilvårdsprodukter, för när hon kom till företaget var det enligt
henne lite här och där liksom. Det hon gjorde var att skapa en struktur där
produkterna exponeras i hyllan i samma ordning som man använder dem när
man tvättar, städar och vaxar bilen. I bild 7 nedan ser vi bland annat bilschampo, svampar och sämskskinn i den avdelning som Alice strukturerade.

Bild 7. Den hyllexponering av bilvårdsprodukter som Alice genomförde.

Per:

Så hur tänkte du när du gjorde det här?

Alice:

Ja, här är det om du ska tvätta bilen, glansschampo, supervaxet,
både och här flytande rubbing det ska vara så här att man börjar
med det där sen tar du det här. En logisk följd.

Per:

Är det någon som har lärt dig det här?

Alice:

Nej, det är mitt lilla logiska tänk där. Och jag tycker att sånt här
är kul. Allt på samma ställe (Lärlingseleven Alice, A-gymnasiet).

Omstruktureringen av bilvårdsprodukterna gjorde Alice helt självständigt.
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En annan variant av exponering är skyltfönster. Detta är en arbetsuppgift
som oftast inte är aktuell i livsmedelsbutiker men oftare i exempelvis modebutiker. Benjamin är en av de lärlingar som fått göra en exponering i skyltfönstret på sin arbetsplats. I följande intervjuutdrag säger Benjamin att han
ganska fritt fick kombinera ihop ett skyltfönster varpå handledarna justerade
i efterhand.
Per:

Hur lär man sig att göra skyltfönster? Det är ju en viktig arbetsuppgift.

Benjamin: Ja det är ju en viktig del av försäljningen på något vis. Man visar
ju vad som ska vara ihop och så där, det är ju inspiration. Det är
ganska svårt men dom har ju hjälpt mig och så med det. Och sen
kan man ju alltid fråga om hjälp om man kör fast.
Per:

Hur fick du träna på det? Sa dom att den där delen av skyltfönstret
kan du fixa eller hade du ansvar för hela skyltfönstret?

Benjamin: Jag hade … det var väl som att jag skulle göra ett skyltfönster först.
Då fick jag göra hela och då frågade jag dom om det blev bra och
då fixade dom till lite mer.
Per

Du fick göra själv?

Benjamin: Ja, jag fick göra grunden och sen fixade dom till några smågrejer
och så där så att det skulle bli bättre (Lärlingseleven Benjamin, Bgymnasiet).

En ytterligare variant av exponering är att göra skyltar som visar erbjudanden
eller kampanjer och dylikt. Alice på Industri och fordon AB har fått som sin
egen uppgift att göra butikens skyltar. Detta görs med ett layoutprogram i en
av butikens datorer. Programmet, som enligt Alice inte är särskilt avancerat
lärde hon sig ganska snabbt, och har ersatt den typ av kunskap som representeras i det mellersta fotot i bild 8 nedan. Ingen av lärlingseleverna i studien
arbetar med textning av skyltar med penna. Om inte skyltarna skickas till butikerna inför kampanjer och liknande så framställs de i butiken.

Bild 8. Layoutmallen i programmet, skolmaterial om textning av ord från Alice skola samt exempel på färdig
skylt.
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I den vänstra delen av bilden ovan ser vi hur layouten ser ut på bildskärmen.
Alice visar snabbt hur programmet fungerar och vi diskuterar under tiden att
det är viktigt att man på skyltarna uttrycker sig tydligt och stavar rätt. Till höger i bild 8 ovan finns ett exempel på en färdig skylt som hänger i butiken.
Det som krävs för att framställa en informativ skylt är att man har information om produkten och priset samt att kunna hantera programmet. Att kunna
stava rätt på skylten är också viktigt, som framkommer i utdraget från ett arbetsplatsbesök nedan.
Per:

Det är färdiga mallar då?

Alice:

Ja. Så här ser det ut. Om man klickar på den här så kommer alla
dom här siffrorna upp. Man ändrar bara på det och skriver in det
du ska försöka få fram, till exempel snöbjörn67, skriver man in då.

Per:

Då är det bra att undvika stavfel?

Alice:

Precis, man får alltid rådfråga, du hur stavas det där nu igen?
Google translate.

Per:

Det kan ju vara lite skämmigt om det blir fel?

Alice:

Ibland blir det så. (Lärlingseleven Alice, A-gymnasiet).

Den butik där Alice har sin APU plats är den enda i butikskedjan som tillverkar
egna skyltar. Skylttillverkningen är en viktig arbetsuppgift som Alice har fått
eget ansvar för vilket har bidragit till att ge henne en ganska betydelsefull position på arbetsplatsen.
Även Disa från D-gymnasiet har på sin arbetsplats Centrummode fått möjligheten att lära sig butikens rutiner för att skapa skyltar på digital väg.
Alltså vi går in i datorn på vårt intranät så finns det prisskylt och så väljer man
om man ska ha A5, A6 eller A4. Och så skriver man bara in det som vanligt
Word liksom (Lärlingseleven Disa, D-gymnasiet).

Såväl Benny som Alice har som vi sett fått ganska fria händer att göra exponeringar och till och med omflyttningar av produkter på sina respektive lärlingsplatser.

Kundkontakt och försäljning
Att vara utåtriktad och behärska socialt samspel anses vara en mycket viktig
egenskap inom handelsbranschen. Tsagalidis (2008) använder begreppet den
sociala och interaktiva dimensionen inom vilken det inryms fyra nyckelkvalifikationer; samarbete, kundkontakt, kommunikation och initiativkraft. I det
67 Ett verktyg för snöröjning.
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följande används den sociala och interaktiva dimensionen när sådant beskrivs
som har med dessa nyckelkvalifikationer att göra.
I tabellen nedan som bygger på en enkätstudie i Berglund m.fl. (2014) framgår vikten av de egenskaper och färdigheter som har med den sociala och interaktiva dimensionen att göra. Tabellen bygger på de betydelsebärande begreppen från svaren på en enkätfråga till arbetsgivare om vad som krävs för
att få en anställning inom detaljhandelsbranschen 68. Det blir i tabellen tydligt
att det som har med kundkontakt att göra är det som flest arbetsgivare betonar
som viktigt att lärlingarna lär sig i utbildningen för att kunna få ett jobb inom
branschen. Värt att notera är också att de kategorier som mer direkt har med
yrkets specifika arbetsuppgifter att göra, exempelvis kassa, varuhantering och
exponering, inte tycks vara av lika avgörande betydelse som kundkontakten.
Tabell 7. De mest frekvent använda begreppen av arbetsgivare när de ska beskriva vad som är viktigast att kunna
för att få ett arbete inom handelsbranschen (Berglund m.fl., 2014).

Kategori i enkätsvaren

Antal förekomster

Kategori i enkätsvaren

Antal förekomster

Kundkontakt

30

Ordning

2

Helhet

8

Positiv

2

Engagemang

8

Prova

2

Samarbete

7

Ansvar

2

Arbetet

6

Produktkunskap

2

Kassa

6

Uppackning

2

Intresse

5

Lager

2

Tider

5

Kommunikation

2

Grunderna

4

Företagspolicy

1

Rutiner

3

Företagskoncept

1

Flexibilitet

3

Färskvaror

1

Noggrannhet

3

Leveransmottagning

1

Varuhantering

3

Komplexitet

1

Försäljning

3

Beställningar

1

Exponering

3

Lyssna

1

Stresstålighet

2

Delaktighet

1

Attityd

2

Etik och moral

1

Arbetslivet

2

Personkännedom

1

68 Tabellen är en omarbetning av det ordmoln som finns på sidan 56 i rapporten Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning och deras erfarenheter av att ta emot gymnasiala
lärlingselever (Berglund m.fl., 2014).
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Många av de begrepp som finns i tabell 7 kan klassificeras som nyckelkvalifikationer inom den sociala eller interaktiva dimensionen som Tsagalidis
(2008) beskriver. Dessa nyckelkvalifikationer beskriver ett generellt kunnande som till exempel att kunna behärska det talade språket såväl som
kroppsspråket som verktyg i kommunikationen med kunder (Tsagalidis,
2008).
Flera lärlingslärare och handledare framhåller att de begrepp som förekommer i tabellen ovan är viktiga inom handeln. För elever som inte har de sociala
och interaktiva förmågorna och inte har vad man skulle kunna kalla en säljande personlighet blir det svårare att utvecklas inom branschen. En elev som
tillsammans med sina handledare kämpade med detta under slutet av sin utbildning är Benjamin på B-gymnasiet. Han beskrivs av sina handledare på
modebutiken som duktig, nyfiken och arbetsam men alltför tillbakadragen när
det gäller den så viktiga kundkontakten. Detta är han medveten om själv och
säger att:
… det är det jag ska träna på mest nu. Att (…) kallpratet och det där, och att
inte få det att kännas så stelt (Lärlingseleven Benjamin, B-gymnasiet).

Benjamins handledare beskriver det som ett ganska stort problem som han
verkligen måste ta tag i för att bli anställningsbar. Handledarna pratar om att
man måste ha ett språk, att vara verbal, social och gilla att umgås med folk.
Med Benjamin har de därför fått en utmaning eftersom de anser att han inte
hade dessa egenskaper och förmågor när han kom till dem. Vissa saker som
har med kommunikation och interaktion att göra har de kunnat lära honom.
Som exempelvis att ringa och göra beställningar. De har också, tillsammans
med lärlingsläraren, försökt få honom att skriva lite fylligare i loggboken för
att på så vis utveckla språket.
Vid ett trepartssamtal 69 med lärlingsläraren Bo och Benjamins två handledare Britt och Britta kom frågan om kundkontakten upp:
Britt:

… det är det här pratet och kommunikationen han behöver träna
jättemycket på.

Britta:

Och jag tror inte att han (…) jag vet inte hur det ska bli om det går
så här.

Bo:

Men hur ser ni om man ser utvecklingsmässigt? Du sa går det så
här (…) kan man se att det är någon förbättring eller är det ganska
status quo eller (…) ?

Britt:

Alltså han är ju en jätte jättefin kille men just det här att träna på
(…) och är man inte van att kommunicera överhuvudtaget. Man
märker ju att (…) vi var tvungna att ta in honom i rummet här och

69 Benjamin var sjuk och deltog inte i samtalet. Jag väljer ändå att kalla det för trepartssamtal.
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bara ”hallå!”. Nu är det allvarligt sa han. Ja, det känns lite så också
sa vi. Alltså man blir lite så här [Britt går nära mig och gör en min
av extrem osäkerhet]. Vad ska jag göra nu då? Och du vet det blir
(…) det faller sig inte så naturligt. Dom ställer en fråga och då blir
det så här, nästan en känsla av utvecklingsstörd. Det blir helt (…)
han ser verkligen ut så här [gör återigen minen av osäkerhet]. Se
skillnad på mitt ansiktsuttryck då jag ser ut så här [minen av osäkerhet] eller då jag ser ut så här [en naturlig avslappnad min] sa
jag till honom. Alltså känn bara skillnaden. Vad känns mer (…)
vem vill man prata med av de här två ansiktsuttrycken?
Bo:

Hur reagerade han då?

Britt:

Ja men då fattar han! Alltså jag tror han fattar då. Men det där är
ju samma sak om man är van. Och det är ju jobbigt att behöva
säga till. Men samtidigt är det ju för din egen utveckling. Han tar
det faktiskt inte dåligt.

Britta:

Han blir inte stött.

Britt:

Jag tror att han känner att man gör det här härifrån (pekar på
hjärtat) inte för att kritisera. Och så om man visar med hela
kroppsspråket själv så tror jag att han känner igen sig själv. Alltså
hur man (…) Han kom en lördag, alltså han skulle få jobba en lördag, och så stod han på herravdelningen så här [minen av osäkerhet]. Och då hade han sagt till dig [pekar på Britta] att det var så
himla mycket folk. Och då blir det som att det låser sig helt och
hållet nästan (Lärlingsläraren Bo och Handledarna Britt och
Britta, B-gymnasiet).

Här tydliggör Benjamins handledare hur de diskuterar problemet med honom. Det blir också tydligt att det inte finns någon enkel lösning att tillgå när
det till stor del tycks handla om självförtroende och personlighet.
Att sätta ord på hur man tillägnar sig kunskaper om hur man knyter kundkontakter kan alltså vara svårt. Följande citat från ett besök på Disas arbetsplats pekar på detta:
Per:

När det gäller kundkontakt. Hur lär man sig när det är dags att gå
fram och fråga om man kan hjälpa till? Hur gör man den bedömningen och hur lär man sig det?

Disa:

Ja, alltså oftast om jag har kunder i kassan och jag ser att folk går
runt då har jag inte direkt tid att gå runt och fråga om de vill ha
hjälp utan det gör man i mån av tid. Men samtidigt om jag står
som nu och bara plockar upp varor och jag ser en kund som går
och letar lite då känner jag av läget och då kan jag gå och fråga om
kunden vill ha hjälp med något, ”letar du något särskilt”? Sen brukar våra kunder vara ganska bra på att hojta till när dom är i provrummet. Att dom behöver hjälp med något och att dom ska ha
nåt. Då får man gå dit och se vad det är dom behöver och vara
smakråd och kolla lite hur det sitter om dom ska ha en storlek
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mindre eller större. Men annars är det nog ingenting som man
riktigt lär sig, jag tror att det är lite magkänsla på det. Jag går inte
fram till varje kund och frågar om de behöver hjälp med nåt. Utan
man ser oftast om det är nån som går och letar.
Per:

Det är lite sunt förnuft?

Disa:

Precis (Lärlingseleven Disa, D-gymnasiet).

Flera av lärlingseleverna säger att den sociala och interaktiva dimensionen är
viktig och att de kan ha nytta av den inom flera delar av handeln, men även
inom andra yrken där man har mycket mänsklig kontakt. Den sociala och interaktiva delen av yrket ter sig som en gemensam nämnare såväl ur arbetsplatsernas (tabell 7 ovan) som ur elevernas synpunkt. De sociala aspekterna
av nyckelkvalifikationerna har mycket med personlighet att göra och således
har eleverna det delvis med sig in i utbildningen. Det kan med andra ord anses
fördelaktigt att ha ett utåtriktat och säljande sätt inom handelsbranschen.
Utvecklandet av nyckelkunskaper kan sägas vävas in i arbetsuppgifterna.
Genom att kombinera den sociala och interaktiva dimensionen och relevanta
produktkunskaper lyckas lärlingseleven Erik skapa förutsättningar för att formas mot yrket. Erik tycks ha ett brinnande intresse för kundkontakt och försäljning och enligt handledaren så har han nästan sporrat den ordinarie personalen när det gäller merförsäljning. Att han utvecklat goda kunskaper när
det gäller försäljning, och framför allt merförsäljning, visade han vid en säljtävling i februari 2013. Tävlingen, som var mot andra butiker i kedjan men
också internt, gick ut på att sälja kulspetspennor vars text är raderbar. Den
säljare som sålde flest pennor under en månad skulle få en ledig dag. Erik
sålde 600 pennor och vann hela tävlingen.
Erik på Papper och pennor visar något som är ovanligt i datamaterialet,
nämligen att återknyta till kunskaper förvärvade i skolan, och menar att han
utvecklat sina kunskaper om merförsäljning både i skolan och på arbetsplatsen och säger att det är viktigt att hela tiden ställa rätt frågor och att identifiera
kundens behov för att lyckas med merförsäljning.
Erik:

Min lärare gick igenom det ganska tydligt i ettan. Hur det funkar
med merförsäljning. Vi hade ett kapitel vi hade prov på om merförsäljning. Vi hade säljsamtal i klassen nu och gick igenom. Jag
har ju också utvecklats mycket här. Min handledare har också gått
igenom rätt mycket och berättat att det kan vara smart att om nån
köper en skrivare så kan man sälja bläckpatroner och papper. Det
skadar aldrig att fråga. Batterier kan också vara bra att tipsa om.

Per:

Det gäller att ha en kunskap om sortimentet så man kan koppla
ihop produkterna?

Erik:

Ja, brevvågen t.ex. finns det inget batteri i så det måste man
nämna annars kanske kunden köper det på någon annan affär.
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Det måste man känna till. Men det är ganska basalt egentligen.
Som det här med pennan, vi klarade budgeten med 17 000 bara
på grund av merförsäljning av pennan. Man måste hela tiden ligga
i. Om någon står med en träningsväska så kanske man kan sälja
en träningskalender till exempel. Man måste hela tiden tänka
(Lärlingseleven Erik, E-gymnasiet).

Erik berättar vidare om säljtävlingen att det gick lite trögt i början. Han sålde
bara 10 pennor första veckan och utvärderade då sin insats och bestämde sig
för att ge allt för att utvecklas. Sedan började försäljningen gå bättre med
uppåt 20 pennor per dag för att bli 60 pennor de två sista dagarna.
Benjamin och Erik har sin lärlingsplats på en modebutik respektive en pappershandel med ganska täta kundkontakter och inslag av merförsäljning.
Inom livsmedel, där Benny under hela sista gymnasieåret haft sin praktikplats, ter sig inte behovet av den sociala och interaktiva dimensionen lika viktig genom att det är färre inslag av aktiv försäljning. Genom effektiv exponering och dylikt ska varorna mer eller mindre sälja sig själva. Men den sociala
och interaktiva dimensionen kan ändå vara viktig gentemot sina kollegor på
arbetsplatsen. Detta var något som Benny under en tid hade problem med. Till
en början var han mycket för sig själv och läraren såg detta som bekymmersamt för hans möjlighet att tillgodogöra sig den arbetsplatsförlagda utbildningen.
Under ettan och tvåan hade Benny sin APU i en mindre livsmedelsbutik.
Bytet från den mindre butiken till Västra Livs och något om Bennys utveckling
beskriver läraren Bo och lärlingssamordnaren Birgit så här:
Bo:

Jag har en kille i trean som var på en livsmedelsbutik i ettan och
tvåan. Han jobbade och slet men det hände inte så mycket och
varje gång vi träffades så var det det här med att han var på gränsen till icke social. Han satt och fikade själv och pratade aldrig
med dom som jobbar där men han gjorde det som han blev tillsagd. Det var bekymmersamt, men han var där och han försökte.
Han måste ha varit en bra lyssnare. Sen i slutet av ettan ville han
byta men jag sa att jag vill att du absolut ska vara kvar. För jag
kände att han behövde den här tryggheten som han började få lite
av. Så han var kvar i tvåan och då hade han blivit så trygg så då
ville han vara kvar men då sa jag att ny tycker jag tvärtom att du
absolut ska byta för nu behöver du nya utmaningar. Då hade han
kommit upp till godkändnivå i alla fall. Nu tredje, jag var på sista
besöket nu för ungefär en vecka sedan, och jag fick en klump i
halsen (…) och jag får det fortfarande.

Birgit:

Ja den utveckling han har gått igenom, bara med honom som person, det är som en helt ny kille. Och nu kanske det leder till ett
MVG.

Bo:

Ja, han kommer med största sannolikhet att få ett MVG i betyg
för han kommer att få jobb där (Lärlingsläraren Bo och Lärlingssamordnaren Birgit, B-gymnasiet).
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Benny har alltså gått från att vara en ganska tillbakadragen gymnasielärling
som inte tagit plats till att vara en kandidat till högsta betyg. Han har utvecklat
sin sociala förmåga på den sista APU-platsen och Bennys handledare Bertil
säger så här om hans kundbemötande:
… det ser jag då du har jobbat i butiken att då det kommer kunder så flyttar
du på dig och tittar på kunden och söker ögonkontakt. … Kom så ska jag visa
säger Benny och följer kunden till hyllan. Helt orädd, det är hundraprocentigt
att kunden blir jättenöjd och glad och blir trevligt bemött med ett leende. Så
där är det bra (Handledaren Bertil, B-gymnasiet).

Initialt kretsar det mesta i Bennys loggbok runt praktiska butiksgöromål som
har med varuhantering att göra. Men efter en tid börjar han också beskriva
kundkontakt som ett vanligt och, enligt honom själv, trevligt inslag i vardagen.
Han säger att de allra flesta kunderna är vänliga och att han ganska snart började känna igen stamkunder. Generellt sett kan man säga att i en livsmedelsbutik behöver man mer sällan vara en aktiv säljare utan mer finnas till hands
för att visa var man hittar varor. Vid ett tillfälle visar dock Benny att det går
att jobba aktivt med merförsäljning även i en livsmedelsbutik:
För första gången på en månad så inledde jag en merförsäljning idag. Det var
mycket av sånt förut men nu den sista månaden har det minskat då jag haft
massor av annat att göra. Det började med en kund som frågade var vi hade
kakao. Jag visade ett snällt leende och följde den äldre damen till hyllan. Hon
tackade så mycket och berättade att hon skulle baka men hon visste inte vad.
Då berättade jag själv om ett mycket gott julbak som min pappa och jag brukar
göra. Det är i princip samma sak som att göra chokladbollar, men istället för
att det endast är vanliga chokladbollar så beskrev jag hur man kunde hälla ner
kanel i smeten innan man börjar rulla dem, och så doppar du chokladbollarna
i vit choklad för att sedan rulla dessa i strösocker. På toppen av varje boll lägger man ett russin och sätter en pincett [sic!]70 med en jultomte på. Det blir
ett riktigt frestande verk. Damen blev förvånad och ville genast göra detta. Så
vi gick igenom butiken för att hämta ingredienser som vit choklad, russin, kanel och strösocker. Ett stort glatt leende och en kram gav hon mig (Lärlingseleven Benny, B-gymnasiet).

Kassan – att kvalificera sig för extraarbete
I alla butiker avslutas kundens köp med betalningen i kassan. Kassaarbetet är
en arbetsuppgift som prioriteras något olika inom olika delar av detaljhandelsbranschen. Synen på åldersgräns förefaller också variera inom branschen.
Arbetsmiljöverkets regler säger att kassaarbete får ske det år man fyller 16 om
man efter en riskbedömning kan anse det lämpligt (Klint, 2012a, 2012b).
Inom livsmedel får lärlingarna sällan tillgång till kassaarbete tidigt men
många är nyfikna på arbetsuppgiften och vill tidigt lära sig den medan den

70 Möjligen menar han en tandpetare eller liknande.
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tycks vara mindre populär bland de mer erfarna. Eller som en lärlingshandledare uttrycker det i följande citat:
Målet, det är ju ganska kul när man väl har börjat jobba på en sån här butik,
så är målet att ta sig ifrån kassan. När man börjar jobba här så är målet att ta
sig till kassan. Det är där man inser streetsmartheten att här behövs jag. Och
det utnyttjar vi att ha som motivationsfaktor. Sen upptäcker dom att det var
ju fan så mycket roligare att beställa 20 000 ägg istället (Handledare, A-gymnasiet).

I mindre butiker som exempelvis den modebutik där Benjamin har sin lärlingsplats är det mer ett måste att tidigt lära sig kassan för att kunna bidra till
det dagliga arbetet i butiken:
… det är ju den som står vid kassan när det kommer någon som tar kassan
(Lärlingseleven Benjamin, B-gymnasiet).

Benny hade varit länge på Västra livs innan han själv frågade efter att få lära
sig kassan. Snabbt kände han igen de flesta funktioner och rutiner från kassaarbetet på hans tidigare lärlingsplats, Östra livs. Han började med att stå bredvid och observera en van och erfaren anställd för att snart börja sitta där själv.
Något som Benny poängterar är att det inte endast handlar om att ta betalt av
kunden utan det är även annat som ingår i arbetsuppgiften. Exempelvis att se
till att kunden får sitt köp registrerat på sitt medlemskort samt att behandla
kundens varor på ett sådant sätt att de inte förstörs av rullbandet. Han beskriver att det är viktigt att mjuka och ömtåliga varor som tidningar och bröd läggs
på sidan om rullbandet.
Det som framstår som det främsta syftet med att Benny lär sig kassan är att
han ska få möjlighet att arbeta extra på kvällar och helger. Kassakunskaperna
ter sig i datamaterialet som den sista pusselbiten för att kunna arbeta och bli
en resurs på Västra livs. Det gäller nämligen för de som arbetar med varor ute
i butiken att kunna avlasta kassapersonalen när köerna blir för långa.
Kassakunskaperna har alltså inte prioriterats tidigt för Benny. Det har det
däremot för Alice och Erik som hade sina lärlingsplatser på en järnaffär respektive en pappershandel. På dessa arbetsplatser är varuflödet långsammare
än inom livsmedel. Som Björn Ramse från Svensk Handel uttrycker det:
… livs har sån logistik och det är sånt flöde och en stor del av branschen (Björn
Ramse, Svensk Handel).

Att använda exempelvis frontning eller påfyllning för att tillägna sig produktkunskap inom de delar av detaljhandeln där varuflödet är lågt är förmodligen
mindre effektivt. Istället används kassaarbetet som ett sätt att förmedla kunskaper om butikens produkter eftersom kassan är den sluss genom vilken alla
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produkter ska passera. Erik ger exempel på detta när han pratar om hur kassaarbetet var i början:
Men jag fick testa på kassan, och det var väldigt svårt i början för vissa grejer
går inte in på artikelnumret så då måste man leta i en telefolder och då måste
man veta vad produkten heter (Lärlingseleven Erik, E-gymnasiet).

Genom arbetet i kassan fick Erik tidigt kontakt med butikens alla produkter
och lärde sig samtidigt vilka som sålde bra. Han poängterar också att med
kunskaperna om produkterna kommer även insikten om att merförsäljning är
en viktig del av yrket. Om någon exempelvis köper en skrivare så bör man
fråga om kunden behöver papper. Således utvecklas även kundkontakterna
genom kassaarbetet.

Inköp och beställningar
När det gäller att få tillgång till arbetsuppgifter som har med beställningar att
göra kan det vara problematiskt för de elever som har sin APU på kedjebundna
arbetsplatser. Detta gäller exempelvis inom mode/klädbranschen där inköpen
ofta sker centralt och de enskilda butikerna inte har så mycket att säga till om
när det gäller sortimentet. Även Alice på Industri och fordon AB har begränsade möjligheter när det gäller inköp och beställningar. Företaget har en central funktion för inköp och det som går att göra lokalt i butiken för att påverka
sortimentet är att ta bort eller lägga upp nya artiklar och diskutera vad dessa
tillför. Direkta inköp kan de inte göra i butiken. Det handlar, enligt handledaren Anton, mest om att successivt strömlinjeforma sortimentet.
Följande utdrag ur ett trepartssamtal med läraren Bo och handledaren Bertil visar hur de mer administrativa uppgifterna som exempelvis beställningar
är omgärdade av system och rutiner som tycks svårare att erbjuda lärlingarna
i utbildningen:
Bo:

När det gäller beställningsrutiner?

Bertil:

Där har jag inte idag (…) jag har visat Benny hur vi beställer varor
men därifrån till att göra, dit har vi inte kommit.

Bo:

Kan Östra livs stå kvar? Jag skrev så här: rutinbeställningar, mest
tillsammans med handledare. Viss insikt i datorbeställningar vid
kampanjer.

Bertil:

Ja, det är ungefär samma. Här kommer det att bli så att ju mer tid
du kommer att jobba desto närmare det här hamnar du, för att då
krävs det ganska mycket. Vi har ett system idag som kallas AOB automatisk orderbehandling som köper 92 % av butikens varor. I
det systemet har Benny fått jobba med inventeringar för det är så
vi sköter det här. Vi inventerar varor helt enkelt och han köper
därefter varor också. Sen har vi säsong och dylikt det sitter vi manuellt och köper. Men det gör vi i regel, jag har köpt julvaror redan
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till exempel, glögg och julnötter. Det gör jag i februari. På säsong
ligger vi ganska långt i förväg.
…
Bertil:

Det är ju rutin för mig och det kommer upp på skärmen, nu är det
dags att köpa det här, och jag planerar ordern. men där har jag
inte visat Benny vad vi gör (Lärlingsläraren Bo och Handledaren
Bertil, B-gymnasiet).

Det kan med andra ord vara en fördel att ha sin lärlingsplats i en mindre, icke
kedjebunden butik, för att få en chans att tillgodogöra sig kunskaper om bakgrunden till vilka varor som finns i butiken.
Benjamin som har sin praktikplats på en liten fristående modebutik har fått
ansvar för herrjeansavdelningen. Så här säger hans handledare:
Sen är det mycket rutingrejer som gör att Benjamin kan få sitta och göra kompletteringar på jeans tex som vi gör varje vecka. Då får han gå igenom alla
jeans och så får han göra beställningar på det som fattas (Handledaren Britta,
B-gymnasiet).

Benjamin har också fått chansen att påverka vilka varor som ska beställas hem
till butiken genom att tycka till om kollektioner:
Solid har varit och visat sin kollektion för hösten 2013 och jag fick vara med
och kolla på grejerna och säga vad jag tyckte och vara med och bestämma lite,
men det är lite knepigt för man vet ju aldrig hur modet ändras tills nästa höst
men det är riktigt kul att se grejerna innan man får dom (Lärlingseleven Benjamin, B-gymnasiet).

Sammanfattande analys
Detta kapitel har syftat till att ge en bild av det yrkeskunnande som lärlingseleverna har möjlighet att utveckla under sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen. Arbetsuppgifterna synliggör vilket yrkeskunnande eleverna ges tillgång till. Lärlingselevernas lärande sker genom att arbeta med uppgifter som
medierar yrkeskunnande. Arbetsuppgifterna betraktas med andra ord som
övergripande medierande redskap (Vygotsky, 1978) genom vilka lärlingarna
får kontakt med yrkeskunskaperna. Frågan som står i fokus är alltså vad som
ligger bakom det som görs, det vill säga vilket yrkeskunnande som via arbetsuppgifterna förmedlas på arbetsplatserna?
Progressionen i lärandet - yrkets läroplan?
Det yrkeskunnande som lärlingarna har möjlighet att utveckla är beroende av
arbetsplats och handledarens eventuella fördjupade kunskaper och specialintressen. Eleverna erbjuds med andra ord olika slags yrkeskunnande beroende
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på olika typer av möjligheter och begränsningar som kan knytas till arbetsplatsens förutsättningar. Billett (2001) har identifierat ett antal begränsningar
som är relevanta i detta sammanhang. För det första menar han att kvantiteten och kvaliteten i tillgången till autentiska arbetsuppgifter under handledning är viktig, främst när det gäller variationen i rutinmässiga och icke rutinmässiga uppgifter. För det andra är det bra om de lärande får möjlighet att
utveckla mål med sitt arbete. För att kunna göra det krävs att den lärande kan
visualisera och förstå vad arbetet ska leda till och varför man gör det som görs.
En tredje faktor som kan begränsa utvecklandet av yrkeskunnande är om det
inte finns någon som kan handleda den lärande mot vissa kunskaper (Billett,
2001). Det sistnämnda blir särskilt aktuellt när det gäller inköp och beställningar som ibland endast butikschefen eller avdelningschefen utför och det är
inte alltid lärlingseleven i det dagliga arbetet har kontakt med personal med
dessa funktioner.
Det som framstår som centralt att initialt lära sig på alla arbetsplatser i studien är butikens produkter och logistik. Detta sker framförallt genom arbetsuppgifter som frontning, uppackning och påfyllning. Lärlingseleverna får
alltså tidigt arbeta nära produkterna och på så sätt lära känna dem och utveckla en känsla för dem genom att ta i dem, flytta dem och kombinera dem
tillsammans på hyllorna. Genom dessa arbetsuppgifter medieras också varuspecifika kunskaper som till exempel varvning av frukt.
I mindre butiker inom exempelvis mode är det också vanligt att eleverna
får lära sig kassan på ett tidigt stadium. Detta är en arbetsuppgift som alltid
funnits inom detaljhandeln. Före självbetjäningsbutikernas genombrott
skedde såväl vägning, mätning, räkning, inslagning och överlämning av varorna som betalning vid köpmansdisken. Även om varorna numer oftast hämtas av kunden själv så finns funktionen med kassaapparat kvar även om självutcheckning blir alltmer vanligt.
Inom livsmedel prioriteras kassaarbetet senare i utbildningen. Detta har
troligen att göra med att i mindre butiker krävs det oftare att personalen har
kunskaper om, och en helhetssyn på, hela verksamheten. Så att den som befinner sig närmast kassan när en kund kommer dit tar hand om den. I större
livsmedelsbutiker och stormarknader är det ofta så att personalen är något
mer specialiserad, även om arbetsrotation förekommer (Klint, 2014a, 2014b).
Det handlar alltså till viss del om en fråga om det som med ett verksamhetsteoretiskt begrepp benämns arbetsfördelning (Engeström, 1987). Att få tillgång till kassaarbete eller inte kan också vara en åldersfråga då det är upp till
varje arbetsplats att göra en riskbedömning av om det är lämpligt att ha minderåriga i kassan (Klint, 2012b). Detta kan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv innebära motsättningar då det inte finns givna regler eller riktlinjer
som gäller för hela branschen angående ålder och kassaarbete.
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När lärlingseleverna behärskar produkter och logistik kan de få möjlighet
att arbeta med exponering av varor på olika sätt. Detta sker genom att exempelvis göra hyllexponeringar, montrar, skyltar eller bygga upp skyltfönster. I
dessa arbetsuppgifter används inom vissa kedjebundna butiker så kallade
planogram som ett medierande redskap för att exempelvis visa en kollektion
med kläder.
Ett arbetsområde inom detaljhandeln som de flesta av lärlingarna i studien
berört är hyllekonomi, eller optimal varuplacering. Graden av fördjupning
inom detta varierar dock. Några av lärlingarna har fått flytta om och exponera
varor i butiken utan att reflektera över effekterna medan exempelvis Alice har
fått tillgång till detaljerade kunskaper om hur placering av varor påverkar försäljningen. Detta har betydelse för vilket yrkeskunnande som medieras. Om
lärlingen endast får flytta om varor utan att en uppföljning sker kan man fråga
sig vilket lärande som blir resultatet.
Kundkontakten är precis som kunskap om produkterna som ska säljas av
avgörande betydelse, framförallt inom den del av detaljhandeln som har ett
lägre varuflöde (jfr. Aarkrog, 2003a). Det framgår av datamaterialet att den
sociala och interaktiva dimensionen är viktig och de elever som inte har detta
med sig kan få svårigheter.
Det är främst arbetsuppgifter av rutinmässigt slag som dominerar, vilket
enligt Billett (2001) kan innebära svårigheter att utveckla fördjupat yrkeskunnande. Billett menar att förutom de viktiga rutinuppgifterna måste den lärande få möjlighet att utveckla en beredskap att även hantera uppgifter som
inte rutinmässigt genomförs i butiken. Musaeus (2003) diskuterar i vilken
grad man kan betrakta olika typer av rutinartade arbetsuppgifter som inte direkt har med yrket att göra som exempelvis städning och posthantering som
utnyttjande eller en del av utbildningen. Viktigt, enligt Musaeus, är att den
lärande får tillgång till en variation av arbetsuppgifter, stora som små såväl
som enkla och svåra med stort ansvarsinnehåll. Det finns inga exempel i
denna studie på att lärlingseleverna i någon omfattande utsträckning får utföra arbetsuppgifter som är av alltför enkelt och okvalificerat slag. De i studien
ingående arbetsplatsernas fokus ligger på att erbjuda lärlingseleverna möjligheter att utveckla kunskaper om produkterna, butikens logistik, exponering
och försäljning. Uppgifter som medierar ett mer komplext yrkeskunnande är
inte lika frekvent förekommande. Inköp och beställningar är exempel på arbetsuppgifter som inte tycks prioriteras på arbetsplatserna. Dessa uppgifter är
förbehållna de mer rutinerade och i vissa fall, främst i kedjebundna butiker,
sker inköp och beställningar centralt och kan inte påverkas i den enskilda butiken. I detta sammanhang aktualiseras Fuller och Unwins (2003) teori om att
arbetsplatser har mer eller mindre restriktiva respektive expansiva attribut
som underlättar lärandet. När det gäller tillgången till kunskapsinnehåll som
har med inköp och beställningar att göra så kan man säga att arbetsplatserna
generellt sett har dominerande restriktiva attribut. Elevernas möjligheter att
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utveckla kunskaper om produkternas väg till butiken kan därför sägas vara
begränsade och därmed begränsas även möjligheten att utveckla en helhetsförståelse för verksamheten.
Att placera produkter snyggt på hyllor och hålla ordning på dessa och fylla
på när det behövs kan betraktas som arbetsuppgifter som inte är särskilt avancerade vare sig gällande ansvarsnivå eller svårighetsgrad. Men genom att utveckla kunskap om de bakomliggande orsakerna till varför varorna placeras
som de gör i en butik får lärlingarna så att säga ett komplement till det kunnande de tillägnat sig. Både Alice och Benny fick möjligheten att utveckla fördjupade kunskaper om hyllekonomi vilket kan betraktas som ett avsteg från
vad som i studien kan betraktas som arbetsplatsens, eller kanske snarare yrkets, läroplan (Billett, 2001, 2006) och det som normalt erbjuds exempelvis
nyanställda.
Det yrkeskunnande lärlingseleverna får tillgång till kan betraktas som snävt och arbetsplatsspecifikt
Det kunnande lärlingseleverna i studien utvecklat kan betraktas som snävt
och specifikt för den aktuella arbetsplatsen eller branschen. Detta är i enlighet
med Berglund och Henning Loeb (2013) och European Commission (2012).
Benny har exempelvis haft möjlighet att självständigt exponera varor på
Västra Livs. Det yrkeskunnande han tillägnat sig genom dessa arbetsuppgifter
är specifikt för livsmedelsbranschen. Han kan med säkerhet använda sina
kunskaper i andra livsmedelsbutiker, men om han ska byta bransch blir dessa
kunskaper svårare att tillämpa. Inom modebranschen exempelvis, är det inte
givet att det finns samma frihet att exponera produkterna efter eget huvud. I
kedjebundna butiker är det vanligt att exponering görs utifrån det medierande
redskapet planogram. I planogrammet finns samlade branschkunskaper om
hur såväl plagg som färger ska kombineras för att på effektivaste sätt locka till
köp. De kunskaper om exponering som lärlingseleverna kan tillägna sig genom arbetet med planogram är således specifika för arbetsplatsen och andra
arbetsplatser som använder planogram för att visa sina produkter.
Benjamins arbete med att göra ett skyltfönster i den lilla, fristående, modebutiken Södermode är ett exempel på exponering som mer självständig arbetsuppgift. Skillnaden mellan Benjamins arbete med exponering och de som
använder planogram är den att han fick fria händer att försöka skapa ett skyltfönster som skulle inspirera kunderna och utgick inte från en given mall. Olika
slags butiker ger alltså skilda möjligheter att utveckla yrkeskunnande.
På några arbetsplatser får lärlingarna arbeta med att göra skyltar. Detta
görs med hjälp av butikernas egna layoutprogram där de skapar en skylt på
digital väg och sedan skriver ut den. För att behärska dessa uppgifter krävs att
lärlingarna är insatta i butikens layoutprogram för skyltar samt att de vet vilken information som ska finnas på skylten. Det yrkeskunnande som lärlingseleverna har möjlighet att utveckla genom att skriva ut skyltar med hjälp av
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butikens egna datorprogram riskerar att bli snävt och specifikt för arbetsplatsen.
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9. Tillgång till arbetsuppgifterna och lärlingarnas vägar in i yrket
Det här kapitlet handlar om hur de medierande förhållandena mellan lärlingselev, arbetsfördelning, regler och gemenskap kan påverka hur lärlingseleverna får tillgång till de i kapitel 8 beskrivna arbetsuppgifterna och vad som
driver progressionen, det vill säga vad som bidrar till att de får gå vidare med
andra uppgifter. Med andra ord riktas fokus i det här kapitlet mot verksamhetens strukturer och hur handledarna, lärlingslärarna och eleverna själva påverkar vägen mot ett fullvärdigt deltagande i yrkesgemenskapen (Lave &
Wenger, 1991).
I kapitlet används andra generationens verksamhetsteori (Engeström,
1987) för att analysera hur arbetsplatsens regler och arbetsfördelning begränsar eller möjliggör lärlingselevernas utvecklande av yrkeskunnande.

Handledningen och dess betydelse för utvecklingen av yrkeskunnande
Handledarrollen kan sägas vara av två slag, dels den formelle handledaren och
dels den reelle handledaren. Den formelle handledaren är den person som enligt lärlingskontraktet är ansvarig för elevens lärande på arbetsplatsen. Den
personen är inte alltid den som arbetar närmast lärlingen. I exempelvis större
livsmedelsbutiker med olika avdelningar där lärlingen roterar mellan dessa
får olika personer ansvaret för handledaruppdraget. Det finns också exempel
på att specialkompetens bland personalen leder till att de får ansvar för vissa
delar av lärlingens utbildning. Dessa personer som i det dagliga arbetet finns
nära lärlingen kan benämnas reell handledare, det vill säga den som i själva
verket handleder (jfr. Berglund m.fl., 2013). Nedan framkommer att det ofta
är butikschefen som är den formelle handledaren medan den som i realiteten
handleder är någon annan.
Per:

Vem är handledare, butikschefen eller någon annan?

Anne:

Det är oftast butikschefen. Men om jag går och besöker så kanske
jag hamnar hos chefen, och det kanske är någon annan som är
handledare, men det brukar de skriva in på våra dokument. Jag
har också gjort uppföljningssamtal med handledaren och inte
med chefen, och det är bra för det är så det ska vara. Men sen beror det på storleken på företaget, vi har inte så där jättestora här
så att (…) det är Centrala Livs71 som är stort och då hamnar jag
hos handledaren och då hamnar jag hos rätt person inte hos chefen. Så de har en utsedd handledare och då tar dom ju dialogen
med sin personal om de är intresserade av att bli handledare. Det
är ju inte alla (Lärlingsläraren Anne, A-gymnasiet).

71 Fingerat butiksnamn.
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Denise som har sin lärlingsplats på stormarknaden Södra Livs berättar om
hur handledningen fungerar i många fall. Hon betonar att det är viktigt med
en resurs som man alltid kan vända sig till, men de kollegor som finns i närheten i det dagliga arbetet är minst lika viktiga när det gäller handledningen.
Denise:

Jag tycker inte riktigt att jag haft någon specifik handledare utan
det har varit på dom platser man har varit så har det funnits en
som har ansvarat för en.

Per

På dom olika avdelningarna?

Denise:

Ja precis. Men jag vet att jag kan vända mig till Dorotea när det är
något riktigt viktigt och jag pratar med den på den avdelningen
jag är. Men jag tar det med Dorotea också. Men att dom frågar hur
det går och att dom checkar upp då och då hur allting går och liksom att dom visar att dom finns där det är jätteviktigt. Då finns
det ett förtroende för dom man jobbar med (Lärlingseleven Denise, D-gymnasiet).

En av de lärlingselever som betonar handledningens betydelse för utvecklingen av yrkeskunnande och därmed vägen in i yrkesgemenskapen är Alice på
Industri och fordon AB. Det råder inget tvivel om att hon utvecklat ett yrkeskunnande under sin utbildning och i den processen har handledningen varit
mycket viktig påpekar hon. Det som framkommer vid samtalen med henne är
att hon föredrar att handledaren eller den i butiken som ska lära henne ett nytt
moment visar först. Så här beskriver Alice hur hon vill att en handledare ska
vara och agera.
Alice:

Och visa att det här gjorde du fel men det här ska du göra istället.
Liksom visa det där (…) det tycker jag är jätteviktigt att dom faktiskt visar, och inte bara säger att det där gjorde du jättefel och så
där får man inte göra. Då står man där och: hur ska man göra då
egentligen? Utan att dom går igenom och så där: så här ska du
göra istället.

Per:

Alltså feedback? Och gärna direkt eller?

Alice:

Ja, och även säga vad som är bra också.

…
Alice:

Dom ska ha tid för en också. Att dom går igenom saker och visar,
att dom inte är feg och ta tag i sakerna och visar och förklarar och
ger nästan lite order. I början i alla fall så att man kommer in på
rätt spår. Så tycker jag dom ska vara, och så väldigt trevliga.

…
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Alice:

På min arbetsplats visar han. Om dom inte visar så ber jag om att
dom ska visa (Lärlingseleven Alice, A-gymnasiet).

Lärlingseleven Erik från E-gymnasiet beskriver ett bra handledarskap på följande sätt:
Erik:

Ja först ska han ju finnas till hands och hjälpa till hela tiden. Vara
med och sen liksom gå igenom sortimentet, det var så min handledare gjorde i början när jag kom hit. Han började med att gå
igenom varje sektion. Och sen hade jag mycket uppgifter och han
hjälpte mig där också. Så vi hade möten ständigt för att se hur det
gick, om något går fel eller om det var något jag behövde extra
hjälp med. Att man hela tiden pushar och hjälper till. Se till att
man trivs.

Per:

Du har en utsedd handledare. Men han sa att det var någon annan
också.

Erik:

Ja exakt, han har också varit med och följt mig men det har varit
Edvin som har varit min handledare. Från början var det Eskil
men sen blev han chef och då hade han inte tid. Men så blev det
Edvin och det går bra. Han går igenom (…) och är väldigt snäll och
så (Lärlingseleven Erik, E-gymnasiet).

Även Denise på D-gymnasiet som har sin APU-plats på Södra Livs beskriver
vikten av bra handledning:
Per:

Hade du lärt dig lika mycket utan en handledare?

Denise:

Nej det tror jag inte. Jag tror man behöver det stödet i den här
pedagogiska delen liksom att visa och vara tydlig, jag tror att man
behöver det. Läxa upp lite (skratt). Nej men att man tar de här
viktiga delarna och (…) ja jag tycker det är jätteviktigt. Jag tror
inte jag hade varit lika bra som jag är nu om jag inte haft Dorotea
och dom andra.

Per

Tycker du att dom är pedagogiska?

Denise:

Det tycker jag att dom är. Jag tycker att dom är jätteduktiga. Man
känner sig välkommen direkt när man kommer in.

Per:

Hur går det till när du ska lära dig ett nytt arbetsmoment?

Denise:

Här var det lite annorlunda än på min förra APU-plats, där var
det att dom slängde in en liksom, och sa att där är det och där är
det. Och sen var det inget mer och vi fick ju fråga så klart men
dom slängde in en direkt. Men här är det mer att man tar bit för
bit. Man går till ett ställe och är där och så lär man sig successivt
allting. Jag gillar den här butikens arbetssätt och nivå mycket
bättre.
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Per:

När du lär dig något nytt, går du bredvid först eller får du börja
göra själv och dom rättar till eller hur går det oftast till?

Denise:

Oftast så går vi med och dom visar och förklarar och så och det
tycker jag är ganska skönt framförallt första dagen. Men sen får
man ju prova på och sen så är det ju skönt att få ställa frågor.

Per:

Det är inte bara handledarna som lär dig saker?

Denise:

I början är det ju så men sen så är det ju övriga också (Lärlingseleven Denise, D-gymnasiet).

Lärlingselevernas väg in i yrkesgemenskapen sker i huvudsak via handledningen. Det är handledaren som ger dem tillgång till arbetsuppgifter som leder dem närmare en yrkesgemenskap. Lärlingarna betonar vikten av att handledaren visar hur arbetet ska genomföras, att de är pedagogiska och tar sig tid
för uppgiften. Handledarna fungerar också som en trygghet för lärlingarna på
arbetsplatsen. Den som är handledare måste också förhålla sig till regler och
normer, i vissa fall såväl skolans som arbetsplatsens. Det som i huvudsak
framstår som begränsande och reglerande är hur skolorna strukturerar utbildningen vad gäller fördelningen av tid i skolan respektive i arbetslivet (se
mer om hur utbildningens struktur nedan). Den arbetsplatsförlagda delen av
utbildningen ska också bygga på kursplaner vilket gör att handledaren, åtminstone hypotetiskt, måste ta hänsyn till dessa i samråd med lärlingsläraren.
Men i brist på samarbete mellan skola och arbetsplats och därmed en bristfällig insyn i vad som krävs i kursplanerna får arbetsplatsens läroplan ta överhanden när det gäller handledningen av lärlingseleverna mot ett deltagande i
yrkesgemenskapen. Handledaren måste även förhålla sig till den arbetsfördelning som är inbyggd i systemet med gymnasial lärlingsutbildning, det vill säga
att det är i huvudsak handledaren som utbildar och läraren som bedömer och
betygsätter.
Handledarens specialkompetens kan leda till fördjupat yrkeskunnande
Alice handledare Anton har en butiksledarutbildning och hög kompetens
inom försäljning och det är det område som hennes utbildning i huvudsak
handlar om under slutet av utbildningen. Vid ett trepartssamtal diskuteras inköp som vid ett tidigare samtal hade noterats som ett utvecklingsområde för
Alice att fokusera mot. Eftersom Alice APU-plats Industri och fordon AB inte
mer än marginellt kan påverka de lokala inköpen har hon inte kunnat arbeta
med sådana arbetsuppgifter i någon större utsträckning, förutom att göra
smärre justeringar i sortimentet. Istället leder samtalet in på försäljning. Så
här säger Anton om vårterminens arbete tillsammans med Alice:
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Det här är vad jag hade tänkt att vi skulle jobba med nu när det börjar bli vår.
Vi försöker jobba mycket nu med att öka försäljning på befintliga varor också.
Och inte bara hela tiden hålla på och byta och köpa in nytt utan (…) (Handledaren Anton, A-gymnasiet).

Bilden nedan visar den planering som Anton påtalar i utdraget ovan. Den innehåller aspekter av yrkeskunnande som kan rubriceras som försäljning.

Bild 9. Antons planering för Alice sista termin som lärlingselev på Industri och fordon AB.

I detta fall är det handledarens specialkompetens som leder till att Alice får gå
vidare med mer avancerade arbetsuppgifter som ska bidra till att utveckla
hennes yrkeskunnande.
Även i nedanstående exempel är det handledaren som skapar en planering
utifrån vad arbetsplatsen kan ge tillgång till. I detta fall tillsammans med lärlingen. I följande utdrag från en gruppintervju med lärlingslärare från D-gymnasiet diskuteras detta.
Lärlingslärare 1: Där har varje elev en individuell plan. Vad som ska hända
under året och handledarna och eleverna sätter sig och planerar
månadsvis vad som ska ske under följande månad.
Intervjuare72: Vad sa du, har ni fått hjälp med det?
Lärlingslärare 2: Det är det här med Svensk Handel. Det blir ju lite hjälp för
handledarna. För dom kan alltid gå in och titta, är det nånting
som eleven bör göra som den inte har gjort, då kan dom kika (…)
jag brukar begära att dom ska ha med sig dom till skolan så jag får
se att dom (…) att handledarna (…) för då kan jag peka också och
så där. Du har inte fått vara med vid inköp. Nu får vi trycka på det,
och då kan man prata med handledarna om varför. Hur tänkte ni
då? Ni måste låta Disa få vara med på de bitarna (Lärlingslärare,
D-gymnasiet).

72 En av de övriga deltagarna i Skolverksprojekten.

163

Lärarens betydelse för tillgången till arbetsuppgifter
Ovan framgår även lärarens betydelse när det gäller att ge eleverna tillgång till
uppgifter som inte ingår i planen eller som av andra anledningar inte berörts.
Som nämnts tidigare utgör inköp och beställningar exempel på sådana arbetsuppgifter. Flera av lärlingslärarna har vid trepartssamtal påtalat att det vore
bra om lärlingseleven får prova på att arbeta med beställningar. I exemplet
nedan är det Bennys handledare och lärlingslärare som diskuterar detta:
Bo:

När det gäller beställningsrutiner?

Bertil:

Där har jag inte idag (…) jag har visat Magnus hur vi beställer varor men därifrån till att göra, dit har vi inte kommit (Lärlingsläraren Bo och Handledaren Bertil, B-gymnasiet).

Det finns också exempel på att läraren kan ha en betydelse för vilka uppgifter
lärlingen får tillgång till genom tillhandahållandet av checklistor. Nedan uppmanar lärlingsläraren elev och handledare att gå igenom det som lärlingen
gjort under utbildningen och markera i en checklista.
Ja, men alltså det kan ju vara andra saker som inte finns i checklistan som ni
tycker att han har gjort så det får ju vara ett komplement. Men det bästa är ju
tycker jag om han själv funderar igenom vad har jag gjort? Och finns det mer
på bilagan redan eller inte? Men sen tror jag att det är bra om ni också är med
för jag inbillar mig att han inte alltid kanske tänker på allt han har gjort (Lärlingsläraren Bo, B-gymnasiet).

Det som inte är avcheckat i den 11 huvudrubriker långa listan finns det tid kvar
att arbeta med under utbildningens sista månader. Checklistan som lärlingsläraren Bo använder sig av består av följande huvudrubriker: varuhantering,
varumottagning, varuexponering, personlig försäljning, kassaarbete, beställningsrutiner, marknadsföring, ekonomi, administration, personalfrågor och
arbetsmiljö och säkerhet.

Lärlingens självständighet och egna initiativ leder till möjligheten att få gå vidare med nya arbetsuppgifter
Det kan också vara lärlingen själv som tar initiativ till att gå vidare med andra
uppgifter genom att vara drivande och initiativrik. Detta påtalar handledaren
Edvin på Eriks lärlingsplats Papper och pennor.
Per:

Hur avgörs det när man får gå vidare med andra uppgifter?

Edvin:

… när han känner sig bekväm med arbetsuppgiften och man märker att han vill gå vidare. Han har varit ”på” ganska mycket, att
han vill lära sig saker och så. Så vi har haft jättebra kommunikation (Handledaren Edvin, E-gymnasiet).
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Ett annat exempel som visar hur lärlingseleverna själva kan bidra till att
komma vidare med nya arbetsuppgifter är Bennys initiativ att lära sig kassan
för att öka möjligheten till extrajobb på kvällar och helger på Västra livs.
Även Alice visar upp initiativförmåga som en förutsättning för att få tillgång
till nya arbetsuppgifter vilket följande samtal mellan lärlingsläraren och Alice
visar.
Anne:

Har du blivit bättre på att ta initiativ nu när du blivit trygg, för det
är ganska omfattande grejer ni har?

Alice:

Ja, jag försöker ta initiativ och försöker göra nya saker, andra saker än att gå in i det här dagliga. Så jag försöker (…) jag tycker
ändå att jag har blivit bättre än när du var här senast (Lärlingsläraren Anne och Lärlingseleven Alice, A-gymnasiet).

En viktig aspekt som många handledare i utbildningen pekar på är att göra
lärlingarna självständiga i arbetet. När lärlingen behärskar och kan utföra arbetsuppgifter på ett självständigt sätt kan handledaren också ta ett steg tillbaka.
I nedanstående intervjuutdrag framgår att handledningen tar mycket tid i
anspråk, framförallt innan lärlingen börjat bli självständig i arbetet.
Per:

Hur tycker ni att ert eget arbete har påverkats av att ni är handledare för en lärling?

Christer:

Det kräver en hel del planering. Man vill inte att hon ska komma
hit och så sitter man i panik och skickar henne mellan oss eller
upp på vinden för att rensa arkivet. Man vill ju kunna erbjuda
henne nåt bra. Och sen krockar det ibland med bokslut och så då
finns det inte alltid tid att sitta ner och lära henne nya saker utan
jag måste få det klart. Nu har hon ju blivit mer och mer självständig och kan göra mer och mer egna uppgifter. I början var man
tvungen att sitta med i åtta timmar mer eller mindre. Då tar allt
dubbelt så lång tid och på en sån här liten avdelning så kräver det
att tiden tas igen någon annan gång för att komma i kapp (Handledaren Christer, C-gymnasiet).

Här menar handledaren Christer att i takt med att lärlingens grad av självständighet i arbetsuppgifterna ökar kan handledningsinsatsen minskas. Arbetsplatsen i exemplet ovan är en ekonomiavdelning på en konferensanläggning och eleven i fråga, Clara från C-gymnasiet, har alltså valt inriktningen
turism och resor. Möjligheten för handledarna att ge henne uppgifter med en
hög grad av självständighet på en liten ekonomiavdelning är begränsad då
mycket handlar om exempelvis bokföring, leverantörsreskontra, fakturering
och lönesystem. Många av dessa uppgifter är avancerade och i några fall känsliga och får inte bli fel. Därför har Clara inte kommit lika långt in i yrkesgemenskapen som de elever som har sin APU inom detaljhandeln.
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Det finns i datamaterialet ett flertal exempel på att lärlingar fått ta egna
initiativ och genomföra arbetsuppgifter självständigt i de butiker där de har
sin arbetsplatsförlagda del av utbildningen (se kapitel 8 ovan). Ett exempel är
Alice omstrukturering av bilvårdsprodukter som hon genomförde självständigt och på eget initiativ. Även Bennys vilja att lära sig kassan (se kapitel 8
ovan) kan betraktas som ett steg mot ökad självständighet och ett steg in i
yrkesgemenskapen.
Det framstår som tydligt att med ökad självständighet i arbetet för lärlingseleverna blir det också en annan karaktär på handledningen. Handledaren kan ta ett steg tillbaka och lita till att lärlingseleverna tar egna initiativ i
arbetet.

Produktkunskapernas och den sociala- och interaktiva dimensionens betydelse för vägen in i yrket
Det som på arbetsplatserna främst betonas som viktiga aspekter att få med sig
i utbildningen är goda kunskaper om butikens produkter samt den sociala och
interaktiva dimensionen, det vill säga hur man ska vara och agera inom detaljhandeln.
Så här säger eleven Erik på Papper och pennor när han får frågan om han
känner sig som en skolelev eller yrkesarbetare:
I början kände jag lite att det var mer praktikant men nu sa ju till och med
chefen att (…) du är ju nästan anställd här. Så jag känner mig som vem som
helst här. I början var det jobbigt när man hade praktikantbrickan. Då var det:
”Oj är du praktikant, förlåt!” Nu har vi tagit bort det så nu har jag haft mitt
namn det här året och då känner man sig självsäkrare och självförtroendet (…)
och man vågar prata med kunder och nu känner jag mig så pass säker på sortimentet att jag kan rekommendera produkter. ”Den här gramstorleken skulle
fungera bra om du ska göra ett inbjudningskort” till exempel. Så jag känner
mig säkrare och nu när jag har gått igenom alla områden i butiken, även om
jag inte kan allt, det kan ingen, men jag känner mig säkrare. Och även om jag
inte kan så frågar jag en kollega och då lär jag mig det till nästa gång. Jag känner mig som en anställd (Lärlingseleven Erik, E-gymnasiet).

Erik pekar här på den bekräftelse som han fått från handledaren såväl verbalt
som symboliskt genom borttagandet av attributet praktikantbrickan. Det
framgår också att kunskap om butikens sortiment är av vikt när det gäller
känslan av identitet på arbetsplatsen. Kunskaper om sortimentet är något som
prioriteras genom de flesta av de arbetsuppgifter som lärlingarna får tillgång
till på samtliga arbetsplatser i studien.
God kännedom om de produkter som säljs på arbetsplatsen kan alltså betraktas som ett slags minimikrav för att bli deltagare i en butiks arbetsgemenskap. Det tycks i studien inte heller innebära några egentliga svårigheter för
lärlingarna att tillägna sig sådana kunskaper. En annan avgörande aspekt är,
som vi sett tidigare, att lärlingseleven är utåtriktad och agerar på ett sätt som

166

passar in i handeln. För de som inte är sociala och interaktiva blir det svårt att
ta en plats i en bransch där så mycket handlar om kontakt med människor. I
följande utdrag från ett trepartssamtal73 diskuterar lärlingsläraren Bo och
handledarna Britt och Britta lärlingseleven Benjamins svårigheter med kundkontakter och hans möjlighet till anställning på lärlingsplatsen eller inom
branschen.
Britt:

Man måste lära sig bjuda in kunden också och inte bara (…)

Britta:

För det spelar ingen roll vilken typ av försäljare, om man jobbar
på Teliabutiken eller charken på … det här med att kunna kommunicera och läsa av och visa lite (…) jag tror ni förstår vad jag
menar.

Bo:

Om jag förstår er rätt så är han ju definitivt inte anställningsbar
här i nuläget?

Britt:

Nej.

Bo:

Om han skulle söka ett annat jobb där det är mindre personlig
försäljning, alltså mera livsmedel och en del andra branscher vad
skulle ni säga då om han skulle fråga om jag kan ha er som referens för det här jobbet? Hur skulle ni se på det då?

Britta:

Han är ju duktig på att jobba, allting han ska göra, han gör ju grejerna jättebra.

Britt:

Och han har blivit jättebra på att se saker själv, alltså alla de här
grejerna så skulle jag nog lyfta fram de här positiva egenskaperna
och det gör vi även med honom.

Britta:

Men trots allt så måste man kunna kommunicera. Alltså oavsett
om du står på ICA (…) jag menar det finns ju inget värre än om
man har någon som jobbar på en ICA affär och så ska man fråga
nånting och så får man nästan inget svar. Det finns ju ganska
många av dom där också, det är ju inte trevligt (Lärlingsläraren
Bo och Handledarna Britt och Britta, B-gymnasiet).

Handledarna Britt och Britta har på grund av Benjamins svårigheter att agera
på ett utåtriktat sätt svårt att se honom som anställd i butiken efter utbildningen trots att han är ganska självgående i det dagliga butiksarbetet. Handledarna Britt och Britta betonar vidare vikten av att vara utåtriktad och kommunikativ i handelsbranschen oavsett butiksform.
Många av eleverna i studien upplever sig själva, i slutet av utbildningen,
som yrkesarbetare. Ett flertal får också, utanför sin lärlingstid, lönearbeta extra på arbetsplatserna på kvällar och helger. En förutsättning för detta är att
73 Benjamin var på grund av sjukdom inte närvarande vid trepartssamtalet.
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lärlingen har utvecklat goda produktkunskaper och har en förmåga att knyta
och hålla goda kontakter med kunderna. Om det sistnämnda inte är fallet blir
utbildningen problematisk för lärlingseleven.

Hur skolorna strukturerar utbildningen kan påverka möjligheten att ta plats i yrkesgemenskapen
De skolor som ingår i studien har valt att organisera utbildningen på en rad
olika sätt när det gäller fördelningen av arbetsplatsförlagd tid. I tabell 5 i kapitel 7 framgår att generellt lägger skolorna ut minst tid på arbetsplatsen under det första året för att öka tiden under år två och tre. Under det sista året i
utbildningen är eleverna på arbetsplatsen mellan tre och fem dagar per vecka.
Skolorna i studien arrangerar detta på två olika sätt. Det ena, vilket är det
vanligaste, går ut på att låta eleverna varje vecka tillbringa till exempel fyra
dagar på arbetsplatsen och en dag i skolan. Den andra lösningen, som används
av en av skolorna i studien, går ut på att tillämpa en blocklösning där eleverna
är exempelvis fyra hela veckor på arbetsplatsen följt av fyra hela veckor i skolan.
Fördelen med det systemet är att eleverna får chansen att uppleva hela
veckor i butikerna. Beroende på vilken typ av arbetsplats man är på så kan det
finnas betydande skillnader mellan exempelvis en måndag och en fredag inom
handeln. En nackdel med blockläsning som såväl elever som lärare pekar på
är att eleverna under de perioder de är på arbetsplatsen hinner tappa fokus på
skolarbetet och att det tar en tid att komma in i det efter en APU-period. De
pekar också på det omvända förhållandet att det efter en skolperiod tar en tid
att komma in i arbetet på arbetsplatsen igen.
Handledaren Edvin ser dock att fördelarna med blockläsning överväger för
både butiken och lärlingen:
Per:

Erik har varit här länge nu. Hur ser du på organiseringen av utbildningen? Fördelningen av tid mellan skola och arbetsplats?

Edvin:

Den här terminen har han jobbat i flera veckor, kanske 5-6 veckor
i en period och sen har han varit i en period i skolan och det tycker
jag har fungerat mycket bättre. Innan så hade han några dagar
skola och några dagar praktik och det blev väldigt hattigt tyckte
vi. Man såg på honom att han inte kom in i arbetet riktigt så det
är bättre både för oss och för Erik med en sammanhängande period (Handledaren Edvin, E-gymnasiet).

Björn Ramse som arbetar med Lärling i butik på uppdrag av Svensk Handel
säger att frågan om tidfördelningen mellan skola och arbetsplats är komplex,
men han menar att det finns upplägg som är mindre bra och de som är bättre.
Björn:

Det är komplext. Och vissa är sämre än andra t ex att när man
släpper ut elever en dag i veckan så är det slöseri med tid. Dom
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kommer aldrig in i arbetslaget, det blir aldrig några vettiga uppgifter, dom blir bara (…) ensamma. Det föder inget positivt. Det
blir varken hackat eller malet. Det är väl en av dom sämre tycker
jag.
Intervjuare74:Vad tycker du är ett bra upplägg?
Björn

Jag har sett flera bra och det beror mycket på hur skolan fungerar.
Jag har sett skolor som kör i block. Vilket ju för en del fungerar
bra och för andra inte. Det beror på skilda lokala förutsättningar.
Men dom flesta kör 2-3 dar i veckan vilket kanske är det optimala
förutsatt att det är olika dagar. För handeln ser inte likadan ut på
måndag som på söndag. Vi vill ju att dom ska prova på att göra
lördagar och söndagar för det är en annan handel. Så ska man lära
sig så räcker inte bara måndag till torsdag utan man måste vara
med då det är lite action. Dom måste också vara med och öppna
och stänga för annars ser dom ju inte butikens hela liv. Så det
krävs en flexibilitet över veckan och det är svårt för skolor (Björn
Ramse, Svensk Handel).

Ramse lyfter här fram vikten av att eleverna får uppleva veckans samtliga dagar eftersom intensiteten och flödet när det gäller såväl kunder som varor varierar starkt mellan veckodagarna. Detta trycker också en av lärlingseleverna
på B-gymnasiet på i följande intervjuutdrag:
Med två dagar i veckan på en arbetsplats får man bara lära sig de rutiner som
gäller för de dagarna och man missar det som händer de övriga dagarna (Lärlingselev, B-gymnasiet).

Möjligheten för lärlingseleverna att ta plats i yrkesgemenskapen och utveckla
en förståelse för verksamhetens helhet påverkas alltså av hur skolorna löser
fördelningen av APU-tid och skoltid Följande diskussion utspelar sig under en
gruppintervju med elever från A-gymnasiet:
Per:

Hur ser fördelningen av tid ut mellan skola och arbetsplats?

Amanda:

Hade vi praktik i ettan?

Alice:

I ettan hade vi bara vanlig praktik i två veckor. Och så i tvåan då
då kommer vi in med det veckovis. Vi börjar med att vara där på
veckorna, dagar alltså. Och i trean då blev det mer för min del i
alla fall, då blev det mer dar. Då blev det hela dar.

Amanda:

Jag tyckte det var bättre i tvåan för då var det så här att då hade
vi tre dar men nu i trean så har dom ändrat vårt schema så att i
alla fall jag kan bara ha praktik två dar i veckan. Och det tycker

74 En av de övriga deltagarna i Skolverksprojekten.
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jag är sämre än (…) och så blir det ändå att jag måste till skolan
dom dagar jag har praktik.
Per:

I alla fall du. Det är alltså olika?

Amanda:

Ja alltså det beror på, Alice har ju en del ämnen som jag inte har
till exempel.

Adam:

Några har i individuella valet valt vissa ämnen. Så jag går två dar
i skolan och tre dagar på praktik, nu i trean och även i tvåan var
det samma för mig.

Alice:

Det som är jobbigt är att man måste pendla från praktiken till skolan och tillbaka till praktiken och så. Det är lite (…)

Amanda:

Ja, det tyckte jag var skönt i tvåan för då var det ändå torsdag,
fredag i alla fall. Och det tycker jag är bättre då det är två dagar
efter varann i slutet av veckan i stället för tisdag och fredag som
jag har nu för det blir bara gormigt.

Alice:

Det blir ju det att man hoppar mellan skola och praktiken, det är
två olika världar liksom. Då ska man sätta sig in i världen och så
åker man ut därifrån och åker till skolan, alltså det blir så stötvis,
ganska frustrerande och psykiskt jobbigt faktiskt när det är så
(Lärlingseleverna Adam, Amanda och Alice, A-gymnasiet).

Dessa elever upplever att de känner sig splittrade när de måste pendla mellan
skolan och arbetsplatsen, i vissa fall till och med under samma dag. Det blir
då svårare att hålla en kontinuitet i utbildningen och det ställs höga krav på
att eleverna snabbt kan ställa om till sina olika roller som skolelev och lärling.
Att låta eleverna byta mellan skola och arbetsplats under en och samma dag
kan rent logistiskt fungera på mindre orter, som i fallet med A-gymnasiet, där
avståndet mellan skolan och arbetsplatserna möjligen är mindre än i storstadsområden.
Om lärlingseleverna har sin APU på en och samma arbetsplats under alla
tre år eller på olika är också av betydelse för vägen in i yrkesgemenskapen. Att
vara på en och samma arbetsplats kan vara en fördel för eleven om han eller
hon får en anställning där efter utbildningen. De elever som istället byter APU
plats under utbildningen kan få en bredare utbildning och därmed bli attraktiva på en större del av arbetsmarknaden. Det handlar till stor del om att välja
djup eller bredd i utbildningen. Detta belyses nedan av lärlingseleverna Alice
och Amanda.
Per:

Har du bytt plats?

Amanda:

Ja, i början av tvåan så var jag på … en klädaffär. Sen var jag på
Mode och så nu i trean har jag varit på Workwear. Jag har bytt tre
gånger.
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Per:

Du har inte bytt?

Alice:

Nej, jag har haft samma i tre år.

Per:

Hade du gärna bytt och provat nåt annat eller tycker du att det är
bra att vara på samma?

Alice:

Visst, det är både för- och nackdelar. Nog hade man velat testa nåt
nytt och få mer erfarenhet men nu är det ju så att jag trivs så himla
bra där. Och jag känner att jag ångrar inte att jag stannat i alla fall.
Jag trivs jättebra där och jag lär mig nåt nytt hela tiden och jag
tror aldrig jag blir färdiglärd där. Och det känns ju skönt att veta.

Per

Hade ni gärna varit på samma plats?

Adam:

Nej

Amanda:

Nej, men jag ångrar att jag inte har varit på t ex mataffär typ.

Per:

Varför då?

Amanda:

Ja men att prova olika saker. Lära sig olika och inte bara samma
hela tiden. Det har ändå varit bra (Lärlingseleverna Adam,
Amanda och Alice, A-gymnasiet).

Alice pekar på att det nog hade varit en fördel för att få en större erfarenhet
och bredd men menar ändå att trivseln och möjligheten att hela tiden lära sig
nya saker på den aktuella arbetsplatsen är viktig. Amanda säger å andra sidan
att trots att hon varit på olika typer av butiker så ångrar hon att hon inte varit
i livsmedelsbutik för att få en bredare utbildning och omväxling.
Det är olika hur man resonerar på de fem olika fallstudieskolorna när det
gäller om man ska vara på en och samma plats hela utbildningen eller byta en
eller flera gånger. En av skolorna har som policy att eleverna ska vara i en liten
butik under det första året, i en större i tvåan för att under det avslutande året
vara på en stormarknad. En vanlig lösning, som exempelvis tillämpas på Bgymnasiet är att lärlingselev och arbetsplats matchas av läraren som också avgör när det är dags att byta arbetsplats för att få andra utmaningar.

Sammanfattande analys
I föregående kapitel gjordes en analys av de arbetsuppgifter som lärlingseleverna får tillgång till och vilket yrkeskunnande som medieras via dessa uppgifter. Det här kapitlet har med hjälp av andra generationens verksamhetsteori (Engeström, 1987)beskrivit och analyserat hur lärlingseleverna får tillgång
till dessa arbetsuppgifter. I den andra generationens verksamhetsteori läggs
tonvikten på de kollektiva medierande förhållanden som råder i verksam-
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heten. Med andra ord inriktas analysen i det här kapitlet på den arbetsfördelning och de regler eller normer som råder i utbildningen samt hur dessa påverkar lärlingselevernas väg in i yrket.
Arbetsfördelning – lärlingslärarens roll underordnad jämfört
med handledarens
Arbetsplatsens förutsättningar och den arbetsfördelning som sker i APU-verksamheten möjliggör eller begränsar lärlingselevernas tillgång till arbetsuppgifter. Det handlar om vem eller vilka som gör vad i verksamheten, och varför
dessa gör som de gör. De aktörer som det främst rör sig om i detta sammanhang är lärlingsläraren och handledaren. Det finns en mycket tydlig arbetsfördelning mellan lärlingsläraren och handledaren men, precis som Berglund
och Lindberg (2012a) kommer fram till, även mellan olika typer av handledarroller som den formelle och den reelle handledaren. Frågan är vilken betydelse
denna arbetsfördelning har för lärlingselevens tillgång till arbetsuppgifter.
Handledaren har en stor och avgörande betydelse för hur lärlingarna introduceras på arbetsplatsen och får tillgång till arbetsuppgifter som initialt är
enkla och orienterade mot att lära känna såväl butik som sortiment. Vilken
roll handledaren har i lärlingens utbildning har alltså, precis som Berglund
m.fl. (2013) kommer fram till, en betydelse för utvecklingen av ett yrkeskunnande. De arbetsuppgifter som förväntas utveckla kunskaper om butikens
sortiment och logistik får samtliga lärlingselever i studien tillgång till via sin
handledare. Om handledaren har speciella intressen eller kunskaper kan detta
leda till att lärlingen får tillgång till att utveckla fördjupade kunskaper inom
vissa områden. Ett exempel på detta är Alice möjlighet att, tillsammans med
sin handledare Anton, i detalj följa upp sambandet mellan försäljningen av
vissa varugrupper och deras placering i butiken.
Den formelle handledaren, vilken inte sällan är en butikschef, har inte alltid
möjlighet att följa eleven i det dagliga arbetet. Detta görs i förekommande fall
av den reelle handledaren, som kan vara den som för tillfället arbetar närmast
lärlingen. Det kan innebära att den formelle handledaren kan få svårt att
skapa en helhetssyn på lärlingens lärande vilket kan visa sig vid bedömningssamtal (mer om bedömning i kapitel 10).
När det gäller att själv påverka möjligheten att få gå vidare med mer avancerade arbetsuppgifter som inte ingår i det dagliga arbetet på arbetsplatsen så
visar det sig att lärlingen bör vara intresserad, nyfiken och initiativrik för att
få tillgång till uppgifter som exempelvis beställningar eller att sitta i kassan.
Kunskaper om hur butikens kassa fungerar kan vara viktiga att behärska för
att få möjlighet till arbete mot lön. Detta gäller främst i mindre butiker där
personalen förväntas kunna alla delar av verksamheten.
När läraren, oftast vid trepartssamtal och utifrån checklistor, kontrollerar
vad lärlingen arbetat med på arbetsplatsen påtalas ibland uppgifter som av en
eller annan anledning inte varit aktuella för lärlingen att arbeta med vid den
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aktuella arbetsplatsen. Detta ger upphov till att handledaren ibland ger tillgång till arbetsuppgifter som kan betraktas som något mer avancerade, som
exempelvis beställningar och inköp. Det är dock inte självklart att detta leder
till att lärlingseleverna självständigt får arbeta med dessa uppgifter utan det
handlar ibland snarare om att handledaren visar hur man beställer varor,
utan att lärlingen själv får utföra det. Ibland använder handledarna uttrycket
att prova på för att beskriva hur lärlingarna har fått närma sig dessa typer av
uppgifter. Detta antyder att beställningar och inköp är mer kvalificerade uppgifter som kräver en högre grad av ansvarstagande och att man kommit lägre
in i yrkesgemenskapen.
Arbetsfördelningen mellan lärlingslärare och handledare visar ganska tydligt att lärlingsläraren har en passiv eller underordnad funktion när det gäller
lärlingarnas arbetsuppgifter på arbetsplatserna. Det visar sig i det empiriska
materialet att lärlingslärarna endast i mycket begränsad omfattning påverkar
vad lärlingseleverna får tillgång till för arbetsuppgifter på arbetsplatserna.
Detta sker sällan genom planering utan snarare via uppföljande kontroller av
vad lärlingseleverna fått göra på arbetsplatsen. Lärlingsläraren är oftast den
som ordnar och håller kontakten med arbetsplatser men kan sällan vara kravställare gentemot handledare och arbetsplats. Det framgår i studien att lärlingslärarna måste värna om de arbetsplatser de har tillgång till och kan inte
ställa alltför höga krav på arbetsuppgifternas innehåll. Detta, tillsammans
med en generellt sett bristfällig samverkan mellan skola och arbetsplats leder
till att det är arbetsplatsens läroplan som avgör lärlingselevernas utbildningsinnehåll i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen snarare än kursplaner.
En annan aspekt av arbetsfördelning som har betydelse i sammanhanget är
att handledaren har ansvaret för lärlingselevens lärande på arbetsplatsen medan lärlingsläraren ska göra den summativa bedömningen och sätta betyg.
Hur bedömningsarbetet bedrivs berörs mer utförligt i kapitel 10.
Självständighet och initiativförmåga som norm
De förhållanden mellan lärlingseleven och yrkeskunnandet som medieras via
regler eller normer har främst att göra med lärlingens förmåga att upparbeta
självständighet och initiativförmåga. Att kunna ta egna initiativ och utveckla
självständighet ger, som även Hansen (2003) kommer fram till, ett ökat tillträde till yrkesgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). Det framstår som en tydlig målsättning för handledarna att göra lärlingarna självständiga i det dagliga
arbetet på arbetsplatsen. På så sätt förändras handledningen över tid i takt
med att lärlingen blir mer självständig och handledarna kan successivt släppa
på handledningen. Detta kan tolkas på olika sätt. Dels som att självständighet
är en viktig aspekt i yrkeskunnandet och dels som att handledaren i och med
lärlingens utveckling av självständighet och initiativförmåga blir friställd från
den tidskrävande handledningsuppgiften. En självständig lärlingselev som tar
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egna initiativ kan bidra till arbetsplatsens verksamhet (produktion) samtidigt
som handledaren inte längre behövs för handledning i lika stor utsträckning.
Detta tangerar Hansens (2003) slutsatser om att handledningsresurser frigörs
när lärlingarna utvecklar självständighet och utför allt fler arbetsuppgifter.
Den sociala och interaktiva dimensionen som norm
Studien visar att utvecklandet av grundläggande produktkunskaper prioriteras på lärlingselevernas arbetsplatser. Likaså betraktas den sociala och interaktiva dimensionen som avgörande för lärlingarnas möjlighet att betraktas
som anställningsbara på arbetsplatsen. Tsagalidis (2008) menar att kombinationen av det yrkesspecifika kunskapsinnehållet som exempelvis produktkunskap och den sociala och interaktiva dimensionen via exempelvis ett säljande samtal om produkterna kan utveckla det generella kunnandet till yrkeskunnande. Även Aarkrog (2003a) och Hastwell m.fl. (2013) visar att produktkunskap och en social och interaktiv förmåga hör ihop där den senare menar
att produktkunskap erbjuder kontexten för kommunikation med kunderna
(s. 84). Man kan med andra ord säga att legitimiteten i deltagandet i yrkesgemenskapen (Lave & Wenger, 1991) ligger i den sociala och interaktiva dimensionen. Det spelar ingen roll hur mycket man kan om produkterna om man inte
kan sälja dem via kundkontakter. Analysen visar alltså att i den sociala och
interaktiva dimensionen ligger mycket av det som leder in till yrkesgemenskapen. Om inte lärlingseleven har ett säljande sätt blir vägen in i yrkesgemenskapen längre och krokigare.
Den struktur skolorna ger utbildningen påverkar möjligheten att
utveckla yrkeskunnande
Även det sätt på vilket skolorna väljer att strukturera och reglera den arbetsplatsförlagda utbildningen kan ha en betydelse för lärlingarnas väg in i yrkesgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). Det är exempelvis viktigt för elevernas
helhetsbild av detaljhandeln att de får möjlighet att vara på arbetsplatsen under veckans alla dagar eftersom det är olika högt varuflöde olika dagar. Den
lösning med blockläsning som E-gymnasiet använder sig av kan vara ett bra
sätt att ge lärlingseleverna tillgång till hela veckor på arbetsplatserna. På så
sätt blir det lättare att följa upp exempelvis kampanjer och hur särskilda exponeringar av varor påverkar försäljningen. A- och D-gymnasiet som i sina
kärnämnesklasser blandat lärlingar och elever som går den skolförlagda varianten av HP har möjligen svårare att arrangera blockläsning rent schemamässigt. I datamaterialet finns exempel på att elever under samma dag får gå
emellan skola och arbetsplats.
Hur många olika arbetsplatser som lärlingseleverna får vara på under utbildningen är också av betydelse. Detta främst för möjligheten att få en bred
eller smal utbildning. Det finns inte reglerat i några styrdokument att lärlingseleverna måste vara på flera olika arbetsplatser under sin utbildning. I
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Gymnasieförordningen (SFS 2010:2039) definieras exempelvis gymnasial
lärlingsutbildning så här: utbildning inom ett yrkesprogram som till mer än
hälften genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan (s. 2).
De flesta av eleverna i studien har bytt arbetsplats minst en gång och detta
oftast på grund av att de inte trivts. Det vanligaste är att lärlingseleverna är på
en och samma arbetsplats under hela det sista skolåret vilket på vissa skolor
motsvarar minst hälften av den arbetsplatsförlagda tiden. Detta gör att lärlingarna utvecklar ett arbetsplatsspecifikt yrkeskunnande som formar dem
mot anställningsbarhet på den aktuella arbetsplatsen men ger dem knappast
en bred utbildning.
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10. Fallstudieskolornas bedömningsarbete
Det här kapitlet handlar om hur bedömning görs av det kunnande lärlingseleverna tillägnar sig på arbetsplatserna. Lärarna är inte direkt inblandade i lärandeprocessen men ska i samråd med handledaren ändå göra en bedömning
av, och betygsätta, det yrkeskunnande lärlingen utvecklat på arbetsplatsen.
Kapitlet behandlar främst den summativa bedömning lärlingslärarna ska göra
i syfte att betygssätta lärlingseleverna men berör också den mer formativa bedömning som handledare gör i det dagliga arbetet.
Först ges ett antal exempel på hur lärlingslärarna på fallstudieskolorna arbetar med att bedöma de kunskaper som lärlingseleverna med hjälp av handledning utvecklar på arbetsplatserna. Kapitlet avslutas så med en sammanfattande analys med utgångspunkt i andra generationens verksamhetsteori
(Engeström, 1987). Utgångspunkten i kapitlet är att vad som prioriteras i bedömningen också kan säga något om vad som anses viktigt i utbildningen. Syftet med analysen är således att belysa vad som prioriteras i fallstudieskolornas
bedömningsarbete och på så vis klarlägga vad som anses vara viktigt att lära
sig i utbildningen.

ALF kursplanen kompletteras för att bli hanterbar
Fyra av de fem fallstudieskolorna tillämpar ALF kursplanen för sin APU-verksamhet. De lärare som ska betygsätta lärlingseleverna med utgångspunkt i
ALF-kursen ska alltså sätta ett betyg på halva gymnasieutbildningen.
Lärlingsläraren Anne på A-gymnasiet tycker att det är svårt att sätta betyg
i ALF kursen. Hon löser utmaningen med att kursen är så vid genom att även
försöka använda sig av de nationella karaktärsämneskurserna. Sedan prickar
hon av elevens uppnådda kursmål på en checklista. Men det går, enligt henne,
inte att gå helt strikt efter det eftersom alla företag inte har möjlighet att erbjuda arbetsuppgifter som kan uppfylla alla kursmål. Därför måste ibland
vissa moment göras i skolan. Detta kan för lärlingseleven innebära att han eller hon under APU-perioden ibland får ta sig till skolan för att delta i undervisning som behandlar kursmål som inte kan uppfyllas på arbetsplatsen. Skolor, som exempelvis A-gymnasiet, som även har den skolförlagda varianten av
handelsprogrammet kan erbjuda denna möjlighet genom att lärlingselever
kan delta i den skolförlagda handelsklassens undervisning i karaktärsämneskurser som lärlingen behöver. Detta arrangemang gör att lärlingseleven under
sin APU-period kan behöva pendla mellan skola och arbetsplats. Förutsättningarna för lärlingseleverna att uppnå kursmålen blir alltså olika beroende
på vilken arbetsplats de är på.
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Ett annat exempel på att ALF kursen på olika sätt kompletteras för att göras
mer tillämpbar hittar vi på E-gymnasiet. I intervjuutdraget nedan är det lärlingsläraren Eva som beskriver hur hon jobbar med ALF kursen. Även hon
kompletterar med moment från de nationella karaktärsämneskurserna.
Jag kan visa ett exempel. Jag har då ALFen här och då har jag tagit ut olika
kursmoment från olika kurser, alltså inte heltäckande utan olika moment,
som dom får göra och sen har man så kallade trepartssamtal med handledaren
och diskuterar (Lärlingsläraren Eva, E-gymnasiet).

Men lärlingsläraren Eva menar att det krävs något mer för att göra ALF-kursen tillämpbar. Hennes fortsatta resonemang nedan visar att hon även lägger
till ett antal kompetenser som hon tycker att lärlingen bör uppfylla.
Men sen måste man ju komplettera ALFen med de här kompetenserna som
krävs, initiativförmåga, problemlösning, vilja att våga, attityd, instruktioner,
ansvarstagande etc. så då får man skicka ut en förfrågan, hur uppfyller dom
de här olika kraven då. Då får handledaren kryssa i hur dom tycker att det går
(Lärlingsläraren Eva, E-gymnasiet).

Den omdömesblankett som avses ovan bygger på åtta olika förmågor eller
kompetenser med tillhörande svarsalternativ som handledaren ska ta ställning till. De åtta förmågorna eller kompetenserna är: initiativförmåga, problemlösning, att vilja och våga, konsekvensbedömning, samarbetsförmåga,
ansvarstagande, instruktioner, service- och kommunikationsförmåga. Exempelvis för bedömningen av initiativförmåga finns svarsalternativen: Eleven
måste alltid ges uppgifter och kommer aldrig med egna idéer, Eleven måste
oftast ges uppgifter och kommer sällan med egna idéer, Eleven behöver sällan
ges uppgifter utan kommer oftast med egna idéer samt Eleven föreslår och
kommer med egna idéer.
Dessa kompetenser och förmågor är mycket lika de nyckelkompetenser
som branschen tagit fram och delvis bygger sitt koncept Lärling i butik på.
Lärling i butik och branschens sju kompetenser
Några av fallstudieskolorna är i sitt bedömnings- och uppföljningsarbete inspirerade av Svensk Handels utbildningskoncept Lärling i butik. Konceptet,
som Svensk Handel säljer till skolorna, innehåller ett material där de olika karaktärsämneskurserna är nedbrutna i olika mer eller mindre konkreta moment och hur dessa kan bedömas. Detta material används inte i särskilt stor
utsträckning i fallstudieskolorna eftersom det är väldigt stort och svåröverskådligt. Birgit och Bo från B-gymnasiet säger så här om Lärling i Butik:
Birgit:

Sedan har vi skrivit avtal med Svensk Handel.
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Intervjuare75:Ni använder deras material? Är det något ni börjat med nu?
Birgit:

Förra året. Det är ju en kostnadsfråga egentligen. Så vi fick okej
ifjol att köra det. Det är ju egentligen ett alldeles för omfattande
material. Men dom håller på att revidera det.

Bo:

Jag har inte jobbat så mycket med det materialet som jag trodde.
För när jag gör besöken får det inte bli någon pappersexercis, men
delar av det har jag använt (Lärlingsläraren Bo och Lärlingssamordnaren Birgit, B-gymnasiet).

Lärlingsläraren Bo antyder att det blir alldeles för mycket dokumentation och
pappershantering om han skulle anamma hela konceptet. Därför har han precis som andra lärare i studien använt delar av det.
Även lärlingsläraren Doris på D-gymnasiet anser att Lärling i butik utgörs
av ett alltför omfattande material:
… den är alldeles för, det är liksom sida upp och sida ner med olika (…) vi vill
att dom ska försöka slå ihop så att det blir kanske lite mer komprimerat. Så
det ska dom göra. Dom ska försöka jobba om den nu så att det inte blir tio
sidor med en kurs då (Lärlingsläraren Doris, D-gymnasiet).

Istället för att anamma hela branschkonceptet har ett flertal lärlingslärare valt
att använda de sju kompetenserna som betonas som viktiga för att arbeta
inom handeln; säljkompetens, servicekompetens, initiativkompetens, samarbetskompetens, kommunikationskompetens, etikkompetens och strukturkompetens. Dessa används ofta som ett bedömningsunderlag i utbildningen.
Dock sker inte alltid bedömningen av dessa kompetenser så som Svensk Handel avsett.
På E-gymnasiet har man förutom de förmågor och kompetenser som omnämnts tidigare kompletterat ALF kursplanen med Svensk Handels sju nyckelkompetenser när det gäller vad man lägger in i bedömningen. Vissa av de
ovan beskrivna förmågorna eller kompetenserna är väldigt lika dessa nyckelkompetenser. Bedömningen görs med hjälp av en blankett som är utformad
så att varje delkompetens beskrivs med någon eller några meningar och sedan
får handledaren ta ställning till i vilken grad detta stämmer in på lärlingen
utifrån skalan mycket bra, ganska bra, varken eller, ganska dåligt eller dåligt.
Lärlingsläraren på D-gymnasiet använder sig också av ALF kursen och även
där kompletterar man med Svensk Handels material i form av de sju nyckelkompetenserna. Det framkommer också i intervjuutdraget nedan att förutom
att komplettera med de sju kompetenserna har man i skolan erbjudit kurser
för att stödja APU-verksamheten.

75 En av de övriga deltagarna i Skolverksprojekten.
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Jag har ju ALF kursen då. Så att den skiljer sig ju mycket från det som kom
sen76. Och där har jag använt Svensk Handels material. Dom har ett material
om de sju kompetenserna som är dom som man anser att man ska vara duktig
på om man ska bli framgångsrik inom det här. Och dom sju kompetenserna
har jag använt som underlag vid betygssättning så att handledarna har fått
bedöma eleverna utefter de här sju kompetenserna. Och så har vi haft ett samtal med eleven, handledaren och mig kring vad dom har sett och eleven får ge
sin syn och handledaren sin syn. Så att det har varit väldigt tungt vägande när
det gäller betygssättning. Sen har vi ju en del i skolan då vi har gjort saker här
som också naturligtvis väger in. Där vi har gått igenom kurser av olika slag för
att stödja verksamheten där ute. Så har jag gjort. Men det är ALF kursen, det
är helt annorlunda nu (Lärlingsläraren Doris, D-gymnasiet).

På D-gymnasiet låter man handledarna skatta i vilken grad lärlingen uppfyller
de sju kompetenserna på en tiogradig skala. Skalan som används, där 1 är novis och 10 är expert, kan härledas ur Dreyfus och Dreyfus (2000) modell av
färdighetstillägnelse med den skillnaden att Dreyfus och Dreyfus använde fem
stadier. Det finns en risk att lärarna fokuserar för mycket på dessa sju kompetenser vid bedömning och missar kunskapsbegreppet som mer än kompetensbegreppet fokuseras i kursplanerna. Vid ett sådant förfarande förhåller man
sig inte till kursmålen utan bedömningen utgår mer från de utifrån arbetslivets villkor formulerade kompetenserna.

Bedömningsmatriser och checklistor
Gemensamt för fallstudieskolorna är att de har skapat och använder sig av
olika typer av checklistor och bedömningsmatriser för sitt bedömningsarbete
(jfr. Berglund m.fl., 2013; Berglund & Lindberg, 2012a, 2012b; Krusa, 1952).
C-gymnasiet, som inte använder ALF-kursplanen utan de nationella kursplanerna, använder ett eget bedömningsmaterial som är utvecklat inom skolkoncernen (mer om detta i kapitlet Bedömning på distans).
ALF-kursen kan, som tidigare poängterats, vara bra för de elever som har
en lång startsträcka, men den kan också betraktas som alltför vid i sin omfattning. Lärlingsläraren Bo på B-gymnasiet, som använder ALF-kursplanen, säger att han tycker den är lätt att betygsätta. Så här resonerar Bo om ALF kursplanen och hur han använder en allmänt hållen omdömesblankett för en
social uppföljning:
Intervjuare77: Vad är det som avgör om man får godkänt på en ALF kurs?
Bo:

Det är ju en helhetsbedömning. Men om eleven varit där och gjort
det den blir tillsagd att göra är väl G. För högre betyg krävs ett
högre mått av självständighet och initiativförmåga. I trean ska du
känna dig och betraktas som en anställd.

76 Läraren syftar här på GY11 där ALF kursen inte finns.
77 En av de övriga deltagarna i Skolverksprojekten.
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Intervjuare: Om arbetsplatsen vill anställa en elev så är det ett MVG?
Bo:

Ja, i alla fall en överbetygshistoria.

Intervjuare: Har du något underlag när du går ut?
Bo:

Ja, det bästa underlaget är regelbundna besök i form av trepartssamtal. Man sitter ju oftast trekvart – en timme varje gång och går
igenom vad som gjorts. Sen har jag ju en omdömesblankett av mer
allmänt slag, initiativförmåga, samarbetsförmåga, ansvar och dylikt.

Intervjuare: En slags social uppföljning?
Bo:

Ja precis (Lärlingsläraren Bo, B-gymnasiet).

Den omdömesblankett som omtalas ovan visas i figur 13 nedan och består av
nio teman att bedöma eleven utifrån. De nio temana behandlar elevens inställning till arbetet, initiativ, samarbete, försäljning, service, etik, punktlighet, arbetsinsats och struktur. Temana stämmer i stort sett helt överens med handelns sju kompetenser som diskuterats ovan vilket innebär att branschen har
en påtaglig inverkan på vad som betraktas som viktigt att lära sig. Det blir enligt blankettens innehåll även än mer tydligt att den sociala och interaktiva
dimensionen är viktig i utbildningen och kan anses som en förutsättning för
att arbeta i branschen. De nio temana ska samtliga bedömas genom att markera på en skala var lärlingseleven befinner sig inom aktuellt tema.
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Figur 13. Omdömesblankett från B-gymnasiet.

Diskussionen om betygssättningen på B-gymnasiet går vidare:
Intervjuare: För betygssättningen då?
Per:

Är det den? (Visar upp en lista som vi tidigare fått)

Bo:

Nej det där är en checklista över moment som bör ingå.

Intervjuare: Med en sorts progression?
Bo:

Ja, men det är inget krav på att alla moment ska kryssas i. Det kan
ses som riktlinjer. Man ska jobba med listan utifrån eleven. För
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vissa elever är många saker överkurs men man kan säga att sidan
ett bör man kunna och ha gått igenom.
Intervjuare: Har du med dig den här ut och kollar om det är gjort vid trepartssamtalen?
Bo:

Ja eleven har huvudansvar över att den fylls i men måste kommunicera det med handledaren. Ibland är eleven inte medveten om
att vissa moment berörts i arbetet (Lärlingsläraren Bo, B-gymnasiet).

Vid slutet av ALF kursen (dvs. vid slutet av utbildningen) krävs det alltså att
lärlingsläraren samlar ihop all information om eleven som under de tre åren
kan ha varit på ett flertal arbetsplatser. Vid de trepartssamtal som sker under
åren bockas det av på checklistan vilka arbetsuppgifter eleven har genomfört.
Det vill säga ett fokus på vad eleven har gjort men också på hur lärlingseleven
fungerar i arbetet med utgångspunkt i den sociala och interaktiva dimensionen. Vid de sista samtalen säkerställs att eleven arbetat med de punkter på
listan som han eller hon rimligen kan genomföra på den aktuella arbetsplatsen.
Figur 14 visar sida ett av checklistan som lärlingsläraren Bo talar om ovan.
Enligt honom är det innehållet på denna sida som är minimikravet i utbildningen. Som vi ser i checklistan stämmer dessa punkter väl överens med de
arbetsuppgifter som lärlingseleverna i studien i huvudsak fått arbeta med. Det
vill säga uppgifter som utvecklar kunskap om produkterna. De övriga sidorna
i checklistan innehåller punkter som ska utveckla kunskaper inom kassaarbete, beställningsrutiner, marknadsföring, ekonomi, administration, personalfrågor och arbetsmiljö och säkerhet. Det vill säga arbetsuppgifter som
det är betydligt mer ovanligt att lärlingseleverna i studien fått tillgång till.
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Figur 14. Checklista för lärlingsutbildning från B-gymnasiet.

Till ALF betyget ska också en bilaga finnas på vilken det ska preciseras vilka
arbetsuppgifter eleven har arbetat med. Denna bilaga kan för lärlingarna vara
ett viktigt dokument när han eller hon ska söka arbete. Följande utdrag ur ett
trepartssamtal med lärlingsläraren Bo, handledaren Bertil och eleven Benny
ger ett exempel på hur denna process kan gå till. I diskussionen framgår att
checklistan är ett viktigt dokument när det gäller att sammanställa en betygsbilaga.
Bo:

Nu ska vi inte skryta upp dig nåt mer för då kan du bli kaxig. Det
vi måste ägna mest tid åt idag är den så kallade bilagan till betyget.
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Alltså betyget säger ju hur bra man har lyckats med utbildningen.
Men bilagan ska säga vilka arbetsuppgifter man har genomfört
och då har jag gjort så att jag, om ni inte har något annat förslag,
har utgått från den så kallade checklistan. Gått igenom den och
skrivit (…) men den säger ju inte allt utan det som ska komma
med på bilagan är ju dom arbetsuppgifter som Benny har jobbat
med. Det han kan och (…) är det så att vissa saker kan man ju inte
lära sig som elev. Och då skriver jag har viss insyn i, viss inblick i
eller har viss kännedom om om det är saker som man har varit
och nosat på och som man har ett hum om men inte (…). Till exempel på ekonomibiten där kan det ju vara hyllekonomi och prissättningsfrågor och lönsamhetsfrågor om man har touchat det [en
telefon ringer och det går inte att höra vad som sägs] … och behärskar. Men däremot så kan det ju vara att man har en viss inblick och kännedom om det. Visst hade du fått en kopia på fjolårets?
Bertil:

Det beror på vilken du vill ha av dom här nu då? Jag har ju (…)

Bo:

Bilagan är den där.

Bertil:

Sen är det ju så att det jag har gjort med Benny är att jag eftersom
har samtal och gått igenom vad han har lärt sig och vad han kan.
Och (räknar upp punkter från listan) vilket vi jobbar med dagligen
i butiken. Och jag vet inte om du vill ha det här i punktform för
som det är nu så har jag ju bara bockat av dom där. Och sen har
jag eftersom fyllt i och visat Benny vad han har gjort.

Bo:

Ja, du har i princip prickat av allt (…) det här är ju från Östra
Livs78.

Bertil:

Ja, det där fick jag ju av dig men dom där uppgifterna är väl
samma?

Bo:

Ja, det blir ju så. Men vad är det då som har tillkommit? Som inte
finns med här.

Bertil:

Ja just det, det är ju naturligtvis mer.

Bo:

Då föreslår jag att vi går igenom checklistan, dom här olika punkterna och ser vad som finns på checklistan som inte finns med där.
Och är det sånt som inte är gjort (…) men som sagt den här checklistan är ju inte komplett utan det kan ju vara saker som Benny
har gjort som inte finns med här. Det ska ju också med. För den
bilagan kan ju vara ett viktigt papper när man ska söka jobb, för
att visa att dom här momenten har jag gjort.

Bertil:

Just det, så långt har jag faktiskt inte tänkt. Alltså det här har ju
jag gått igenom från kolonial sida sett. Sedan har ju Benny fått
vara på frukten i x antal veckor, mejeriet och då är man ju nere på

78 Bennys förra APU-plats.
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avdelningsnivå och då är rutinerna olika. Där hanterar vi saker
och ting olika, allt från leverans tills det står i butik.
Bo:

Men om du har tid kan vi ju gå igenom det här?

Bertil:

Men man kan ju faktiskt skriva vad han har varit på för avdelningar. För dom här rutinerna finns ju på alla avdelningar. Men
dom görs på olika sätt. För Bennys del är det ju så om han hamnar
på en annan butik i framtiden så kan han tala om att i sin utbildning har jag gjort praktik på mejeriavdelningen på Västra Livs då
som exempel, han har varit på kolonialavdelningen, han har varit
på frukten och så vidare. Så kan han räkna upp dom avdelningarna han har varit på för det är det som är intressant för oss i butiken.

Bo:

Vad sa ni för avdelningar nu?

Bertil:

Frukt och grönt (…)

Bo:

För det kan man ju skriva in som en allmän historia och sen
kanske detaljer. Frukt och grönt (…)

Bertil:

(…) kolonial, mejeri och frys, kassalinjen, lite drickavdelningen,
inklusive returrummet. På dom avdelningarna har han goda
grundkunskaper idag. Sen jobbar man ju olika på olika avdelningar. På kolonial t ex har man ju sällanköpsvaror och ett varulager som ligger längre än på mejerisidan på grund av datum och
så vidare. När det finns ett datum jobbar man ju först in först ut
men det är ju olika omsättningshastigheter och dylikt.

Bo:

Så varumottagning, varuhantering och det det är ju mer eller
mindre komplett som jag ser det. Varuexponering, vi ska se vad
det står här, standard och enklare special, men du har ju gjort lite
egna påfyllningar och så vidare. Personlig försäljning, där skrev
jag ifrån Östra Livs: på servicenivå, i viss mån fördjupad kundkontakt. Kan man formulera det på något annat sätt utifrån den
här platsen?

Bertil:

Nej, det är ganska bra formulerat, därför att det ser jag då du har
jobbat i butiken att då det kommer kunder så flyttar du på dig och
tittar på kunden och söker ögonkontakt. Kom så ska jag visa säger
Benny och följer kunden till hyllan. Helt orädd, det är hundraprocentigt att kunden blir jättenöjd och glad och blir trevligt bemött
med ett leende. Så där är det bra.

Bo:

Och kassabiten där sitter du själv nu och har fått jobba med det så
det kan man också säga är komplett.

Benny:

Ja (Lärlingsläraren Bo, Handledaren Bertil och Lärlingseleven
Benny, B-gymnasiet).
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Det som i huvudsak fokuseras på i diskussionen ovan är betygsbilagan där
checklistan från såväl Östra som Västra Livs gås igenom och jämförs. En komplikation som kommer fram är att arbetsuppgifter som exempelvis påfyllning
sker med olika rutiner på olika avdelningar. En annan aspekt med betygsbilagan som är värt att notera är att den endast blir en spegling av checklistan om
inga kvalitetsaspekter av lärlingens yrkeskunnande nedtecknas. I diskussionen ovan förekommer endast något enstaka exempel på kvalitativa formuleringar. Ett exempel är när lärlingsläraren Bo beskriver Bennys kunnande
inom personlig försäljning som på servicenivå, i viss mån fördjupad kundkontakt. Bennys handledare Bertil tycks dock ha en relativt god helhetsbild av
Bennys lärande på arbetsplatsen, men frågan är hur väl detta kan synliggöras
i betygsbilagan.
Det förekommer inte några betygskriterier i diskussionerna förutom att
(som vi sett ovan) lärlingsläraren Bo anser att om en elev enligt handledaren
anses anställningsbar på arbetsplatsen är det en indikator på högsta betyg.
Det finns dock inget i betygskriterierna för ALF 1201 som kräver anställningsbarhet för högsta betyg. Inget tyder heller på att handledarna har informerats
om vilka betygskriterier som gäller för APU.

Handledarnas roll i bedömningen
I kapitel 9 behandlades bland annat handledarnas roll i hur lärlingseleverna
får tillgång till nya arbetsuppgifter på arbetsplatserna. För att leda eleverna
mot ett yrkeskunnande genom att ge dem tillgång till nya uppgifter gör handledarna kontinuerligt en formativ bedömning av det arbete som utförs. Det
finns dock inget i datamaterialet som tyder på att handledarna har kunskap
om vad som, enligt kursplaner, krävs av lärlingseleverna på arbetsplatserna.
Lärarna på fallstudieskolorna menar att den bedömning som handledarna
gör är mycket viktig. Det är ju den bild av lärandeprocessen och vilket kunnande den gett upphov till hos lärlingen som lärlingsläraren måste tillägna sig
med hjälp av handledaren. Som vi sett ovan skapas i lärlingsutbildningen ett
antal redskap för att övervinna distansen mellan lärare och arbetsplats. I arbetet med dessa har handledaren en viktig roll. Anne på A-gymnasiet är en av
de lärare som menar att handledarna har en viktig roll i bedömningen av lärlingselevernas yrkeskunnande. Så här säger hon om handledarnas roll i bedömningen:
Den är jätteviktig för det är ju dom som är på plats. Det är ju inte jag som är
där. Utan jag måste ju lyssna på handledarna vad dom säger. Sen är det ju jag
som sätter betyget och måste ta en dialog med eleven om den inte skulle vara
nöjd med det vi (…) jag sätter ju inte ett betyg utan att prata med eleven. Oftast
är ju eleven medveten om vad de har gjort och är de besvikna så måste vi
kanske ta en ny diskussion och se om det går att nå det här högre betyget. Vad
krävs och vad saknas (Lärlingsläraren Anne, A-gymnasiet)?
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När diskussionen går vidare och vi kommer in på vad handledarna vet om
vilka mål och kriterier som krävs från skolan kommer Anne in på hur hon ser
att hennes roll som lärare har förändrats.
Per:

Vilken koll har handledarna på vad som krävs från skolan, mål
och kriterier t ex?

…
Anne:

Ja, men de flesta är ändå väldigt nyfikna, ibland kan det vara så
att dom, nu har jag inte varit med om det på lärling, men att dom
urskuldar sig att man inte kan det här med skolan och så vidare.
Men då försöker jag förklara att det är ju därför vi är (…) vi hjälper
ju till, vi är mellanhanden. Och det är väl där skillnaden är när du
frågade mig om vad man har för roll, vad har lärlingsutbildningen
fört med sig för annorlunda lärarroll, ja det är ju för att jag är den
här mellanhanden som måste anpassa (…) skolan
är inte så flexibel, normalt sett. Men vi måste anpassa oss. Ska vi
ha lärlingar så måste vi anpassa oss till företagen för dom har ju
en annan verklighet än vad vi har. Så vi får ju vara tacksamma
över att dom tar emot våra elever. Jag är någon sorts brobyggare
mellan skolan och företaget, näringslivet (Lärlingsläraren Anne,
A-gymnasiet).

Handledarna har som framgår ovan en stor och viktig roll såväl när det gäller
att ge tillgång till arbetsuppgifter som i bedömningen i lärlingsförsöket. Men
det är läraren som ska sätta betygen oavsett om man använder sig av ALF
kursplanen eller inte. Detta är dock inte helt självklart för eleverna vilket följande konversation från A-gymnasiet visar.
Per:

Hur blir ni bedömda egentligen? Hur bedöms ert kunnande på
arbetsplatserna?

Alice:

Av lärarna eller av handledarna?

Per:

Ja, båda. Alltså det är en stor fråga. Om jag säger så här. Vem bedömer er?

Amanda:

Handledaren

Adam:

Handledaren

Alice:

Läraren

Per:

Åh, kul. Två olika svar, nu blir jag intresserad.

Amanda:

(…) det är ju handledaren som säger, alltså som typ (…) lärarna är
ju inte där och ser vad man gör.
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Alice:

Nej, det är ju just det att dom (…) det är ju som inte samma alltså
(…) hur ska jag förklara? Det jag gör där borta (…) handledaren
bedömer mig inte på samma sätt som läraren gör. Så jag vet inte
hur jag ska förklara.

Per:

Begreppet bedöma kanske ställer till det lite. Men om jag säger så
här då: Vem sätter betyg på er?

Adam:

Läraren

Amanda:

Nej, inte på praktiken. Det kan ju inte bli lärarna, eller ja i slutändan, man får ju betyg från praktiken och sen lägger läraren ihop
det.

Alice:

Det är handledaren som säger vilket betyg man ska ha och läraren
sätter det betyget som handledaren säger. För det är ju dom som
är med en, dom är ju ens lärare där borta. Så det är dom som sätter betygen (Lärlingseleverna Adam, Amanda och Alice, A-gymnasiet).

Till en början råder det i diskussionen ovan en viss förvirring när det gäller
begreppet bedöma. Denna förvirring beror nog delvis på mina frågor för det
är ju trots allt så att en bedömning görs av såväl läraren som handledaren fast
på olika nivåer och med delvis olika syften. När jag så leder in diskussionen
på betygsättning så är det Alice som oemotsagd får sista ordet när hon säger
att det är handledaren som sätter betyget.

Bedömning på distans
C-gymnasiet är den skola som inte använder ALF kursplanen eller Svensk
Handels material på något sätt. Man förlitar sig på de nationella kursplanerna
i karaktärsämnena vilket ställer krav på att de olika kurserna bryts ner till moment som kan göras i skolan respektive på arbetsplatsen. Detta ska enligt skolans dokumentation om lärlingsutbildningen göras av lärlingsläraren och
handledaren på arbetsplatsen med rektor som ytterst ansvarig och den som
skriver under dokumentet. På så sätt ska det inte finnas några frågetecken om
vad som ska eller kan göras på arbetsplatsen respektive i skolan inom varje
karaktärsämneskurs.
Det som sedan läraren i huvudsak bygger sin bedömning på är det material
med beskrivningar av vad eleven gjort som han eller hon ska skicka till läraren
varje vecka. Detta material utgör sedan underlag för en uppföljningsmatris
som läraren fyller på utifrån de veckovisa rapporterna. En bedömningsmatris
i form av en tabell ska också fyllas i där ett mål åt gången ska bedömas.
Clara, som går på C-gymnasiet och har sin APU på en konferensanläggning,
berättar att hon fyller i vad hon gör i en veckoredovisning. I den fyller också
handledaren i hur Clara arbetat med uppgifterna utifrån en skala som löper
från en låg grad av självständighet till att eleven arbetar med svårare och
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ibland nya uppgifter, på ett professionellt sätt. Trots detta upplägg upplever
varken Clara eller hennes handledare på arbetsplatsen att dom vet vad hon
förväntas lära sig.
Per:

Vet du vad det är som bedöms på arbetsplatsen? Vad det är din
lärare sätter betyg på?

Clara:

Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag bryr mig inte så mycket heller. Eller jag tycker att erfarenheten för mig är det bästa.

Per:

Du är ganska obekymrad över betyget?

Clara:

Alltså jag vet att hon tycker att jag är bra och jobbar på flitigt så
jag vet att hon ger mig bra betyg för att hon tycker jag är en bra
elev. Så jag oroar mig inte så mycket över det där. Jag vet att hon
tycker att jag sköter mig bra.

Per:

Vad ska man göra för att få minst G om man har den här praktikplatsen?

Clara:

Oj, jag vet inte hur dom tittar på vad jag gör. Det enda hon kan gå
på är ju hur dom tycker att jag jobbar och vad jag gör. Jag tror inte
heller att min arbetsplats finns så bra uppskriven (…) alltså jag vet
inte om hon vet vad hon ska titta på för jag tror inte att det är så
vanligt att man jobbar med det jag jobbar med. Jag tror inte det
finns någon mall riktigt på vad man ska klara av här.

Per:

Då är det ännu svårare att svara på vad man ska göra för att få ett
riktigt högt betyg?

Clara:

Ja, jag kommer nog att få ett riktigt högt betyg för dom (handledarna, min anmärkn.) tycker att jag är bra och dom säger bra saker om mig. Jag tror att det räcker men jag vet faktiskt inte.

Per:

Så du har inget underlag för bedömningen, exempelvis kursplaner? Har du sett dom?

Clara:

Nej bara kursplanerna för vad jag måste göra i skolan. Men inte
för vad jag måste göra här. Jag tror att hon vet vad jag gör och är
det något som hon märker att jag inte gör så kanske hon ger mig
arbetsuppgifter på det (Lärlingseleven Clara, C-gymnasiet).

I intervjuutdraget ovan framgår att Clara inte vet vad hon förväntas lära sig
eller hur hon bedöms. Hon säger att hon sköter sig och hoppas att det räcker
till ett bra betyg, vilket verkar vara ett vanligt informellt kriterium i lärlingsförsöket för att bli åtminstone godkänd. Hon antyder också att betyget inte är
det viktigaste utan för henne är den erfarenhet hon får minst lika viktig.
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Claras handledare Christer och Carola har inte heller någon vetskap om vad
som krävs av dem när det gäller hennes utbildning vilket antyder att det inte
finns någon egentlig koppling mellan skolans och arbetsplatsens uppdrag.
Christer:

Jag förväntar mig att skolan tar bättre kontakt och gör uppföljning och inte ett möte på två terminer och noll förinformation.

Carola:

Jag skulle vilja ha kursplaner och att dom kom hit ut och gick igenom vad vi har täckt. Diskuterat med oss, inte betyg kanske men
hur långt hon har kommit och hur bra det har gått. Så att dom får
ett underlag.

Christer:

Att upprätta en gemensam plan i början för vad hon ska göra. Och
att vi får möjlighet att säga: ”Nu har hon gjort det här och det gick
inte så bra. Det kanske inte är hennes starka sida, eller nu har hon
gjort det här och det gick på två dagar sen kunde hon det som ett
rinnande vatten och hon gjorde det perfekt.” Hur ska dom kunna
sätta betyg annars (Handledarna Christer och Carola, C-gymnasiet)?

Även Cecilia på C-gymnasiet har en ganska vag kunskap om vad hon förväntas
lära sig samt hur bedömningen sker. I intervjuutdraget nedan diskuteras
detta.
Per:

Hur bedöms du och av vem?

Cecilia:

Dom som lärt upp mig ser väl hur jag utvecklas. Handledarna 79 i
skolan som frågar mig hur det går och hur jag tycker att jag utvecklas. Och det är väl skolan och handledaren som sätter betyg.
Det kan ju inte vara någon utanför för de vet ju inte hur det var
från början. Som du, du vet ju bara nu när jag berättar och när
hon (handledaren) berättar men du har ju ändå inte sett steg för
steg. Så det är ju de som har sett processen.

Per:

Din lärare från skolan är ju inte här varje dag och ser vad som
händer. Hur sker den här överföringen? Träffas ni?

Cecilia:

Ja, när jag väl är i skolan. Men alltså nu skriver jag ju rapport varje
dag. Nu har jag inte varit i skolan och hämtat såna men det kan
jag fylla i sen. Så för varje dag som går ska jag fylla i en sån och
berätta vad jag gör och vad jag lärt mig. På det sättet så vet hon.
Hon ska komma hit på fredag förresten. Men hon håller kanske
kontakt med nån, men man skriver i alla fall rapport varje dag vad
man gör och lärt sig. Det är fyra dagar på en sån här blankett och
på baksidan skriver också handledaren hur det har gått och så.
Och så kryssar man i lite, bra, mycket bra och så där. Och sen skriver hon under den och så lämnar man den till skolan och då
hänger dom också med.

79 Hon menar nog lärarna.
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Per:

Hur ofta har du, läraren och handledaren träffats öga mot öga?

Cecilia:

Noll gånger. På fredag blir första gången som hon kommer hit. På
modebutiken och på turistbutiken var det en gång på varje.

Per:

Hur länge var du på dom ställena?

Cecilia:

Ungefär en termin på varje.

Per:

Skulle du vilja att ni träffades mer?

Cecilia:

Jag vet inte. Om det påverkar mina betyg så självklart men annars
spelar det ingen roll. Om det inte har någon effekt så är det inte
så himla viktigt att läraren i skolan får veta, jag och praktikplatsen
vet ju själv hur det går.

Per:

Vet du vad som bedöms? Vad du förväntas lära dig?

Cecilia:

Nej, faktiskt inte exakt. Jag gissar väl att det är hur jag sköter mig.
Det jag har lärt mig i skolan, alltså det är ju fortfarande skola så
genom (…) jag vet inte (Lärlingseleven Cecilia, C-gymnasiet).

Eleverna antyder att de inte vet vad som bedöms men de betonar erfarenheten
och lärandet på arbetsplatsen som viktigt oavsett vad som bedöms. De menar
vidare att det yrkeskunnande de tillägnat sig, och med det den plats de fått i
yrkesgemenskapen på arbetsplatsen, kommer de att få användning av efter
utbildningen och då spelar det mindre roll vilket betyg de fått.

Sammanfattande analys
Det här kapitlet syftar till att beskriva och analysera bedömningsarbetet i den
arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. För att få syn på vad som prioriteras i bedömningsverksamheten används andra generationens verksamhetsteori (Engeström, 1987).
Mycket av det som görs när det gäller bedömningen handlar om att försöka
övervinna dilemmat med att lärarna ska bedöma ett yrkeskunnande som lärlingseleverna utvecklat på en eller flera arbetsplatser. Lärlingslärarna på fallstudieskolorna använder ett antal olika verktyg i form av checklistor och bedömningsmatriser i sitt arbete med bedömning och betygsättning.
Samtliga skolor i studien använder sig också i varierande grad av trepartssamtal som ett redskap vid uppföljnings och bedömningsdiskussioner. Vid
dessa betonas ofta checklistor och bedömningsmatriser och det framstår som
tydligt att dessa typer av samtal och dokumentation kan betraktas som ett försök att skapa fungerande gränsobjekt (Leigh Star, 2010; Star & Griesemer,
1989; Tanggaard, 2007) med syfte att hålla ihop de två verksamheterna skola
och arbetsplats.
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Dock kan en övertro på användandet av denna typ av dokument leda till en
bedömning på distans, det vill säga att lärlingsläraren inte regelbundet besöker arbetsplatsen för att skapa en bild av lärlingens kunskapsutveckling.
Checklistorna tenderar också att bidra till att man i stor utsträckning betraktar arbetsmoment i termer av har gjort och lägger mindre tonvikt på hur
och med vilken kvalitet uppgifterna är genomförda. Bedömningen riskerar
därmed att få en kvantitativ betoning där en rad arbetsuppgifter checkas av.
APU-verksamheten ska regleras av de nationella kursplanerna i karaktärsämnena eller ALF-kursplanen, vilken fyra av fem fallstudieskolor använder.
Alla de lärare som använder sig av ALF-kursen har på ett eller annat sätt kompletterat den. Flera av skolorna har köpt in konceptet Lärling i butik vilket
gjort att de sju kompetenserna framtagna av handelsbranschen fått stort utrymme i skolornas bedömningsarbete. Dessa kompetenser är anpassade efter
arbetslivets syn på kunskap och utmynnar, som även Berglund och Lindberg
(2012a) och Berglund m.fl. (2013) också visar, framförallt i en social bedömning av lärlingseleverna. Detta säger något om vad som framstår som viktigt i
utbildningen - om inte lärlingarna har de sociala och interaktiva förmågorna
får de svårt att hävda sig i branschen.
Den verksamhetsteoretiska analysen visar att arbetsfördelningen som sker
i verksamheten är det som ligger till grund för det bedömningsdilemma som
råder i den gymnasiala lärlingsutbildningen. Men det handlar inte enbart om
det uppenbara, det vill säga att handledarna i det dagliga arbetet bidrar med
en formativ bedömning och lärlingslärarna gör den summativa bedömningen
i form av betygsättning. Arbetsfördelningen i bedömningsverksamheten
handlar också om den otydlighet som råder om vem som egentligen ska göra
vad. Det är exempelvis inte självklart bland lärlingseleverna hur rollfördelningen ser ut när det gäller bedömningen av deras APU. Lärlingseleverna har
inte heller alltid kunskap om vad de egentligen förväntas lära sig på arbetsplatserna, och därmed vet de inte heller vad som ska bedömas. Handledarna,
som det visat sig tidigare har en viktig funktion när det gäller elevernas progression i arbetsuppgifter, vet inte heller de vad de förväntas lära lärlingseleverna. Med handledarnas bristande kunskap om de formella bedömningskraven enligt kursplanerna blir innehållet i den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen en spegling av handledarens arbetsuppgifter. Det vill säga att de
arbetsuppgifter som utförs av handledaren i det dagliga arbetet är de som även
erbjuds lärlingseleven. Exempel på sådana arbetsuppgifter är, som vi tidigare
sett, sådant som ligger nära produkterna som exempelvis frontning, påfyllning och exponering. Det framstår som svårt för eleverna att komma åt ett
djupare abstrakt eller teoretiskt yrkeskunnande och lärlingseleverna riskerar
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att stanna vid att göra uppgifter som prickas av i checklistor. I detta sammanhang blir Billetts (2006) begrepp avsedd och utförd läroplan 80 aktuella genom
att det som är avsett att bedömas och det som i realiteten blir det som bedöms
inte helt överensstämmer. Den rådande arbetsfördelningen bottnar till stor
del i en brist på kommunikation mellan de två verksamheterna skola och arbetsplats.
Det som framstår som viktigt i utbildningen är att lärlingen agerar på ett
inom detaljhandeln acceptabelt sätt när det gäller den sociala och interaktiva
dimensionen. Vidare visar studien att det krävs kunskap om de för arbetsplatsen relevanta produkterna samt rutiner om dessa när det gäller exempelvis
logistik och exponering.
Sammanfattningsvis kan sägas att det som i datamaterialet framstår som
möjligt att bedöma för lärlingslärarna är om lärlingseleven har tillägnat sig
sådana kunskaper på arbetsplatsen och i övrigt agerat på ett sådant sätt att det
kan leda till en anställning. Det framgår också i studien att den gymnasiala
lärlingsutbildningen på handels- och administrationsprogrammet kan betraktas som två separata verksamheter, en skolverksamhet och en arbetsplatsverksamhet.

80 Billett (2006) använder begreppen intended och enacted curriculum. Han använder också begreppet experienced curriculum för att beskriva hur den lärande tolkar och skapar mening som är mer eller mindre överensstämmande med det som avsetts.
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11. Metod- och teorireflektion
I detta kapitel görs en reflektion över de teorier och metoder som använts för
att komma fram till avhandlingens slutsatser. Vissa delar av avhandlingsarbetet kan självklart ha gjorts annorlunda, vilket torde gälla de flesta avhandlingar. Under avhandlingsarbetets slutskede har tankar väckts beträffande alternativa vägval för avhandlingen.
För det första, hade litteraturstudien kunnat kompletteras med intervjuer
av äldre detaljhandelspersonal för att erhålla så kallade förstahandskällor
(Statens medieråd, u. å.). Kapitlet som behandlar detaljhandelns historia kom
till relativt sent i processen och tiden tillät helt enkelt inte att leta upp personer
villiga att ge intervjuer. Istället finns några källor som kan betraktas som nära
förstahandskällor. Dessa är återgivelser av intervjuer med äldre detaljhandelsanställda utförda och sammanställda av historiker som exempelvis
Rehnberg (1961) och Hjelm (2006).
För det andra, kan det faktum att min dataproduktion skedde inom ramarna för de två uppföljningsprojekten 81 innebära att jag möjligen blev teoretiskt färgad eftersom materialet i rapporterna analyserades med delvis
andra teoretiska verktyg än de i avhandlingen använda. Men jag väljer dock
att betrakta detta som en fördel genom att jag inom ramarna för projekten
kunde genomföra en första bearbetning och analys av materialet. Arbetet i
projekten har varit givande och bidragit med styrka i tolkningen av resultaten.
För det tredje, finns det andra teorier som hade kunnat användas. Fuller
och Unwins (2003) teori om restriktiva respektive expansiva attribut för lärande på arbetsplatser hade möjligen kunnat berika avhandlingen. Dock insåg
jag att det hade krävts ett något annorlunda datamaterial för att teorin skulle
kunna gjort något för avhandlingen. Det hade krävts ett än mer gediget
material om de enskilda arbetsplatserna för att kunna identifiera de restriktiva och/eller expansiva attributen.
För det fjärde, saknas i avhandlingen ett genusperspektiv - det är ett medvetet val som gjorts. Initialt fanns tanken på att studera ett pojkdominerat, ett
flickdominerat och ett program med jämn könsfördelning med utgångspunkt
i lärandefrågor. Ganska snabbt landade jag dock i den något mer avskalade
designen att endast studera ett program med jämn könsfördelning. Valet föll
på handels- och administrationsprogrammet som förutom att det sällan förekommer i forskning har den jämnaste könsfördelningen av yrkesprogrammen
(Skolverket, 2016b). Men under resans gång har jag insett att många frågor
går att ställa som har med genus att göra, exempelvis vilka förutsättningar för

81 Dessa resulterade i de två rapporterna Försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv (Berglund m.fl., 2013) och Arbetsgivarnas användning av statsbidraget för
gymnasial lärlingsutbildning och deras erfarenheter av att ta emot gymnasiala lärlingselever (Berglund
m.fl., 2014).
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lärande kvinnor/flickor erbjuds i den mansdominerade delen av detaljhandeln.

Studiens vetenskapliga giltighet
Avslutningsvis ska jag beröra frågan om i vilken grad denna studie kan säga
något om lärlings- eller yrkesutbildning på andra program än handels- och
administrationsprogrammet eller om andra handelslärlingar än de som ingår
i denna studie. Den inom forskningen traditionella uppfattningen har länge
varit att forskningsresultat som inte är allmängiltiga på ett eller annat sätt är
mindre värda (Fritzell, 2009; Larsson, 2009). Det förekommer ibland uttryck
som att det inte går att dra några slutsatser om andra situationer och kontexter än den studerade (Larsson, 2009). Om detta skulle gälla vore många studier i stort sett intetsägande och dess slutsatser endast giltiga i det sammanhang studierna genomfördes. Forskning måste bädda för att kunna säga något
om studieobjektet även i en annan tid och kontext samt med andra aktörer
inblandade.
Avsikten med detta avsnitt är att peka på några faktorer som gör att studiens resultat skulle kunna bidra med kunskap utanför den i studien givna kontexten. Larsson (2009) menar att man bland annat kan diskutera generalisering inom kvalitativ forskning med utgångspunkt i, för det första, liknande
kontexter och, för det andra, genom igenkännande av mönster.
Förhoppningsvis kan den som läser denna bok känna att den tillför någon
form av kunskap, oavsett vem läsaren är och från vilken kontext han eller hon
kommer. De resultat och slutsatser som jag kommer fram till ska kunna bidra
med kunskap om lärlingsutbildning i en mer generell mening. Detta för att,
oavsett vilket gymnasieprogram som avses, har skolorna samma ramar att förhålla sig till. I försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning fanns
den stora ALF-kursen som enligt intentionerna med utbildningen kunde tilllämpas på samtliga yrkesprogram. Det finns, enligt min mening, ingen anledning att tro att vissa av de resultat och slutsatser som exempelvis tillämpningen av ALF-kursen ger upphov till inte skulle kunna vara giltiga även på
andra gymnasieprogram.
Även om alla yrken har sin egen yrkeskultur och sina egna genom historien
utvecklade metoder och medierande redskap kan en studie om vad det innebär att utbilda sig som lärling i handelsbranschen säga något om detsamma i
andra branscher. Oavsett yrke handlar det om att via de regler och den arbetsfördelning som finns på arbetsplatsen ta del av arbetsuppgifter som leder djupare in i yrkesgemenskapen. Hur denna process ser ut skiljer sig dock åt mellan yrken och arbetsplatser.
Larsson (2009) menar att kvalitativa studier ofta resulterar i
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… teoretiska konstruktioner, begrepp eller beskrivningar, till exempel mönster eller gestaltningar, som kan kännas igen i den empiriska världen. Läsarna
är inbjudna att lägga märke till något som de inte sett förut (s. 33).

I sammanhanget blir begreppet dold läroplan relevant (Larsson, 2009). Dock
används i studien ett besläktat begrepp i form av arbetsplatsens läroplan
(Billett, 1996, 2002, 2006). Arbetsplatsens läroplan kan ses som ett mönster
av en arbetsplats pedagogiska struktur för hur nya medarbetare lär sig yrket.
Dessa arbetsplatsernas läroplaner är oftast unika för varje arbetsplats eller
bransch och det är sannolikt att liknande pedagogiska strukturer spelar en
viktig roll även i andra lärlingsutbildningar och inom andra yrkesprogram.
Det handlar med andra ord om att forskningsresultat ska ses som potentiellt
brukbara för att förstå fenomen, situationer eller processer med hjälp av tolkningar och slutsatser som gjorts i forskningstexter (Larsson, 2009).
Ett konkret exempel från avhandlingen är det arbete som sker i utbildningen när det gäller bedömning och betygsättning. Det är sannolikt att de
svårigheter och utmaningar som lärlingslärarna upplever i dessa situationer
också upplevs i andra utbildningsprogram eller till och med i helt andra utbildningar än gymnasial lärlingsutbildning.
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12. Slutsatser och diskussion
Det övergripande syftet med avhandlingen är att bidra med förståelse av, och
kunskap om, hur gymnasial lärlingsutbildning realiseras på Handels- och administrationsprogrammet och hur lärlingselever utvecklar yrkeskunnande i
den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (APU). Avhandlingen syftar
även till att synliggöra yrkeskunnande i detaljhandelsbranschen i ett historiskt
och nutida perspektiv. Fallstudierna vid fem olika gymnasieskolor sätts således även i ett historiskt perspektiv.
I detta kapitel presenteras och diskuteras de slutsatser som dragits från studien med utgångspunkt i avhandlingens frågeställningar. Kapitlet är uppbyggt
så att de fyra frågeställningarna utgör grunden för tre avsnitt där de huvudsakliga slutsatserna beskrivs i en ingress följt av en diskussion. De två frågeställningarna (3-4) som berör yrkeskunnandet och progressionen i utvecklingen av yrkeskunnandet diskuteras under en gemensam rubrik. Detta för att
det finns aspekter av yrkeskunnandet och progressionen som överlappar
varandra och därför vinner på att diskuteras tillsammans. Avhandlingens fyra
frågeställningar är:
1. Hur har handelsbranschen utvecklats historiskt och vilka konsekvenser har det haft för utvecklingen av yrkeskunnandet?
2. Vilka förutsättningar att utveckla yrkeskunnande skapas i den gymnasiala lärlingsutbildningen på handels- och administrationsprogrammet?
3. Vilket yrkeskunnande får lärlingseleverna tillgång till och hur kan
det relateras till innehållet i kursplanerna?
4. Hur kan lärlingselevers progression i utvecklingen av yrkeskunnandet beskrivas och förstås?

Yrkeskunnande mot bakgrund av handelsbranschens historia
Analysen av den första frågeställningen leder till fyra centrala slutsatser. Den
övergripande slutsatsen är att mycket av det som sker i dagens lärlingsutbildning på handels- och administrationsprogrammet kan relateras till branschens historia. Handelsbranschens utveckling är en del av breda förändringar i samhället som demokratisering, industrialisering, urbanisering och
tekniska förändringar. En andra slutsats visar att den utveckling och de strukturomvandlingar som skett på flera plan inom detaljhandeln har inneburit att
delar av yrkeskunnandet genom åren har inbäddats i informationsteknik.
Detta, tillsammans med handelsbranschens rådande arbetsfördelning, leder
till slutsatsen att lärlingselever har svårt att nå de mer kvalificerade arbetsuppgifterna. Avslutningsvis, leder studien också till slutsatsen att synen på detaljhandeln som en lågstatusbransch går att spåra tillbaka i historien.
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Motsättningar formar och driver branschen
Den historiebeskrivning och verksamhetsteoretiska analys av detaljhandelsbranschen, som presenteras i kapitel 6, har gjorts i syfte att belysa hur förändrade förutsättningar inom handeln historiskt har påverkat butiksanställdas
arbetsuppgifter och därmed utvecklingen av yrkeskunnandet. De fem perioder82 som identifierades innebar samtliga mer eller mindre stora förändringar för de anställda inom branschen. Gemensamt för dem är också att de
medfört motsättningar mellan den gamla verksamheten och det som genom
utvecklandet och införandet av nya medierande redskap utgjorde den nya
(Engeström, 1987; Vygotsky, 1978). Det gäller exempelvis elektriska kassaapparater och datorer som bidragit till att förändra verksamheten. I ett verksamhetsteoretiskt perspektiv driver motsättningar eller spänningar fram förändring i och av verksamheter (Engeström 1987). Att identifiera och analysera
vad dessa motsättningar eller spänningar resulterar i är av central betydelse i
verksamhetsteoretisk analys (Engeström, 1987). Exempel på sådana motsättningar är när stadshandeln och lanthandeln under en period utgör två olika
verksamheter som båda bedrev detaljhandel. Stadshandeln, som under skråtvångets dagar sågs som ett privilegium som skyddades för att få behålla det
sociala vuxenskapet som burskapet83 innebar. Lanthandeln, som kom att utvecklas efter näringsfriheten, fick i stort sett vem som helst bedriva var som
helst. De så kallade tertiära motsättningarna84 (Engeström, 1987) mellan
stadshandel och lanthandel ledde till att lanthandeln kom att inrikta sig på ett
bredare sortiment medan butiker i städer oftare hade ett mer specialiserat sortiment. Lanthandlarnas butiker och deras gårdsplaner kom med tiden också
att få en social betydelse som naturliga träffpunkter för exempelvis traktens
ungdomar.
Ett annat exempel på motsättningar är de mellan de två stora aktörerna KF
(Coop) och Hakonbolaget (ICA). Dessa har genom rationaliseringssträvanden
och modernisering bidragit med stora omvälvningar för personalen inom handeln genom åren. Det mest påtagliga är att de gett många anställda inom handeln en betydligt större yrkesgemenskap och en helt annan och tryggare organisation än i de små enskilda butikerna. Yrkesgemenskapen förändrades dock
under 1980- och 1990-talen då andelen deltidsanställda ökade (Hjelm, 2006).
Ett nutida exempel på motsättningar och spänningar (Engeström, 1987)
som driver och formar branschens framtida utveckling är den traditionella butikshandeln kontra handeln på internet. E-handeln växer och stod under 2014
82 Dessa är: Från skråtvång till en avreglerad handelsverksamhet (T.o.m. ca 1900), Den nyvunna näringsfrihetens och den manuella betjäningens period (Ca 1900-1930), Trippelbutiker och kedjevaruhus (Ca 1930 –
1950), Självbetjäningsbutiker (Ca 1950 – 1970) och Informationsteknikens period (Ca 1970 – idag).
83 Rätten att idka näringsverksamhet, hantverk eller handel. Burskapet utgjorde städernas borgare eller societet (Bergman, 2003). Inom handeln krävdes cirka 12 års läro- och tjänsteår för att kunna erhålla burskap
(Lindberg, 2001)
84 Det vill säga motsättningar som förekommer när ett annat verksamhetssystem med samma syfte etableras
och konkurrerar med ett befintligt verksamhetssystem.
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för 6 procent av detaljhandelns totala omsättning (Digital mathandel, 2015).
E-handeln har också bidragit till att företag som säljer musik, böcker och
elektronik fått allt svårare att överleva (Bergström, 2014). Idag är det också
ganska vanligt med företag som kombinerar fysiska butiker med e-handel vilket kan betraktas som en ny handelsverksamhet.
Strukturomvandlingar
En verksamhetsteoretisk analys (se kapitel 6) visar att införandet av nya medierande redskap i form av exempelvis ny teknik eller nya regler för verksamheten i form av lagstiftning innebär att nya krav ställs på yrkeskunnandet.
När ny hygienlagstiftning infördes under första halvan av 1900-talet
(Kylebäck, 2004), skedde det medan kylar, frysar och förpackade produkter
ännu inte hade slagit igenom till fullo. Detta kan ses som startskottet för detaljhandelns omfattande strukturomvandling under andra halvan av 1900-talet och som förefaller pågå än idag (Kylebäck, 2004).
En av de allra största förändringarna som skett inom detaljhandeln är införandet av självbetjäningsbutikerna som medförde krav på nya yrkeskunskaper
i form av exempelvis exponering, som fortfarande kan betraktas som aktuella.
Självbetjäningsbutikerna innebar att detaljhandelsverksamheten fick en annan struktur som i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv (Engeström, 1987)
kan beskrivas som att nya medierande redskap, nya regler och ny arbetsfördelning bidrog till att arbetets innehåll förändrades. Exempelvis började man
intressera sig mer för produkterna och deras placering i de nya butikerna. I
takt med att butikerna blev större växte även personalstyrkan vilket innebar
en förändring av arbetsfördelningen som innebar att personalen specialiserade sig på vissa områden i butiken. Denna arbetsfördelning synliggörs i den
detaljhandelsverksamhet som dagens lärlingselever möter på handelsprogrammet. I de mindre butikerna får lärlingarna tillgång till de flesta arbetsuppgifter som den ordinarie personalen utför dagligen. De större livsmedelsbutikerna har ofta en arbetsfördelning som innebär en uppdelning i avdelningar där någon har ett avdelningsansvar och butikschefen har det övergripande ansvaret. En sådan struktur kan betraktas som ett restriktivt attribut
för lärande (Fuller & Unwin, 2003) genom att lärlingen får svårt att skapa en
helhetssyn på arbetsplatsen. Det finns i datamaterialet dock ett exempel på
hur en lärlingselev får rotera mellan avdelningarna och får på så sätt en möjlighet till helhetssyn.
Införandet av informationsteknologi (IT) i handeln medförde stora fortbildningsbehov och en viss oro hos de anställda (Bark m.fl., 1981). Idag är IT
en självklarhet i handelsbranschen och i samhället i stort. Användandet av IT
genom exempelvis sammankoppling av försäljningsstatistik, lagersaldo och
beställningar (Sjöblom, 2009) har gjort att gammalt och genom historien utvecklat yrkeskunnande har inbäddats i teknik. I de äldre butikerna där personalen plockade ner varorna från en hylla bakom disken eller hämtade dem på
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lagret var man tvungen att ha kontinuerlig kontroll över lagersaldot för varje
vara. Dessa kunskaper förefaller ha ett mindre värde idag, åtminstone i de
större butikerna. I materialet finns exempel på att det i små modebutiker fortfarande kan krävas att man manuellt håller kontroll på hur många plagg som
finns. Ett exempel på detta är att lärlingseleven Benjamin fick som uppgift att
veckovis inventera jeansavdelningen och utföra beställningar på det som saknades (se kapitel 8).
Även ur kundens perspektiv finns genom historien en linje av utveckling
när det gäller möjligheten att inskaffa kunskap om butikernas produkter. Före
självbetjäningens genombrott fanns i stort sett alla varor bakom disken och
kunden hade begränsad möjlighet att själv inhämta kunskap om dem. Efter
självbetjäningens införande kom de stora aktörerna inom detaljhandeln att
bland annat starta satsningar på konsumentupplysning exempelvis i form av
tidningar som ICA-kuriren och VI. När internet slog igenom vid slutet av
1990-talet fanns plötsligt en effektiv informationskälla som med tiden blivit
tillgänglig för allt större delar av befolkningen. Det innebär att vem som helst
nu först kan inhämta information om produkter på internet för att sedan
handla varan i en fysisk butik. Detta gör att kunderna i många fall kan betraktas som experter och utvecklingen inom handeln ser ut så att det sker färre
butiksbesök medan inköpen blir fler. De anställda i detaljhandeln måste vara
välutbildade på sortimentet för att kunna svara på de allt mer pålästa kundernas allt mer detaljerade och avancerade frågor (Svensk Handel, 2015). Produktkunskap ter sig med andra ord som en förutsättning för att bli en del av
yrkesgemenskapen.
Yrkeskunnandet
Yrkeskunnande i form av exempelvis varuinköp är enligt studien svåra att få
tillgång till för lärlingseleverna. Arbetsuppgifter som utvecklar sådant yrkeskunnande förefaller enligt den verksamhetsteoretiska analysen av arbetsfördelning vara reserverade för de mest erfarna samt för de som har en ledande
position och tillgång till de tekniskt avancerade medierande redskapen. Detta
kan spåras ända tillbaka till tiden före näringsfriheten då den burskapsägande
handlaren ansågs vara den som skulle sköta sådana uppgifter. Dåtidens utbildning inom skrået handlade till stor del om att forma adepten mot yrkeskunnande riktat mot inköp och bokföring medan själva försäljandet ansågs
kunna utföras av i stort sett vem som helst. Denna skarpa avgränsning i arbetsfördelningen lever till viss del kvar än idag då det på ett tydligt sätt framgår i studiens resultat att exempelvis inköp, beställningar och bokföring är
uppgifter som inte görs tillgängliga för lärlingseleverna. Det yrkeskunnande
inom bokföring som betonades inom branschen i många utbildningsinitiativ
främst under tidigt 1900-tal har till stor del förflyttats till andra yrkesgrupper.
Idag finns företag som är specialiserade på att sköta butikers bokföring och
inom de stora kedjorna sköts detta centralt av utbildade ekonomer. Men något
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som förefaller ha överlevt all teknisk utveckling och strävanden efter rationalisering inom branschen är synen på vilka egenskaper de anställda bör ha, vilket jag återkommer till nedan i diskussionen om den sociala och interaktiva
dimensionen.
Det yrkeskunnande som har att göra med att visa upp varor i form av olika
typer av exponering blev en allt viktigare del av detaljhandeln efter självbetjäningsbutikernas införande. Till en början användes hyllorna i de manuella butikerna som en sorts exponering genom att de anställda inte plockade varor
från dem utan hellre gick och hämtade varan på lagret och visade den vid disken. På så sätt såg hyllorna alltid välfyllda ut. Med tiden började man placera
varor i butikens fönster och i självbetjäningsbutikerna blev det viktigt att arrangera varorna rätt både för att underlätta för kunden och för att maximera
försäljningen. Utförandet av olika typer av varuexponering utgör fortfarande
ett viktigt yrkeskunnande i branschen. Idag är dock mycket av det yrkeskunnandet inbyggt i redskap i form av skyltprogram i datorer och så kallade
planogram. Yrkeskunnande som att exempelvis med hjälp av manuell textning av skyltar informera om en vara har övergått till att behärska ett layoutprogram på en dator. Det behöver inte nödvändigtvis betyda en förminskning
av yrkeskunnandet utan snarare en omvandling. Denna omvandling kan ske
genom att nya medierande redskap tas i bruk. I planogrammen finns också
det genom historien utvecklade yrkeskunnandet att kombinera och placera
varor på ett säljande sätt. Detta kunnande har personalen i vissa kedjor inom
främst modebranschen inte längre tillgång till. Det tycks istället förbehållet
anställda i mer specialiserade funktioner i företagen. I dessa butiker har alltså
en del av yrkeskunnandet omformats till att utforma exponeringar utifrån en
given skiss. Den här utvecklingen har till viss del möjliggjorts genom de större
företagens förändrade arbetsfördelning. Fuller m.fl. (2009) menar att större
företag inom handelsbranschen ofta utvecklar ett centrum – periferitänkande
när det gäller vissa funktioner. När det gäller exempelvis planogram kan man
med utgångspunkt i Fuller m.fl. (2009) se att visst yrkeskunnande inte bara
omformas utan även kan förflyttas från butiken till andra delar av företaget.
Detta är en del av en rationalisering och modernisering som startade under
tidigt 1900-tal och som i kapitel 6 exemplifieras med KF och Ica.
Trots att detaljhandelsbutiker kan skilja sig åt på olika sätt, främst beroende på vad som säljs i dem, finns det alltid någon form av betalstation. Kassaarbetet tycks emellertid bli alltmer bortrationaliserat. I de tidigaste butikerna var arbetet med att ta betalt helt manuellt och summan noterades med
papper och penna. Med tiden kom kassaapparaten och med den förminskades
betydelsen av huvudräkning som ett nödvändigt redskap. Vid införandet av
utgångskassor i självbetjäningsbutikerna devalverades kassaarbetet ytterligare genom att det utvecklades till en monoton och rutinartad arbetsuppgift.
Ytterligare en förändring av kassaarbetet skedde när självscanning infördes
och arbetsuppgifterna mer fick karaktären av övervakning och kontroll. Det
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monotona kassaarbetet och de risker för arbetsskador det medför har bidragit
till nya idéer om arbetsfördelning i form av arbetsrotation främst inom livsmedelshandeln (Hjelm, 2006).
Den sociala och interaktiva dimensionen
Något som genom historien alltid förefaller ha varit en förutsättning för att
arbeta inom handeln är uppträdandet samt att kunna kommunicera med kunder, det vill säga det som i studien benämns den sociala och interaktiva dimensionen. Tsagalidis (2008) menar att de fyra nyckelkvalifikationerna; samarbete, kundkontakt, kommunikation och initiativkraft samtliga inryms i den
sociala och interaktiva dimensionen. Denna syn på hur man förväntas vara
och hur man ska bete sig har överlevt samtliga större förändringar genom tiderna även om en förskjutning i yrkeskunnande från kundkännedom till varukännedom skedde vid självbetjäningsreformen (Tykesson-Bergman, 2006).
I de manuella butikerna, innan masskonsumtionen och masstillverkningen av
varor, ansågs det som ett viktigt yrkeskunnande att kunna läsa av och bemöta
olika kundtyper. Mycket av det utbildningsmaterial som fanns före självbetjäningens införande syftade till att forma de anställda inom handeln mot ett gott
kundbemötande. Avhandlingens resultat visar att den sociala och interaktiva
dimensionen som norm alltid tycks ha varit viktig för att lyckas i branschen.
Att bemöta kunder på ett säljande och bra sätt är fortfarande av avgörande
betydelse inom handeln (Berglund m.fl., 2014). Den sociala och interaktiva
dimensionen förefaller vara svår för handledarna att förmedla och kan i det
närmaste betraktas som detaljhandelns tysta kunskap (Björklund, 2008).
Även Aarkrog (2003a) menar att praxisnära kunskaper som har med kundkontakt att göra är svåra att sätta ord på. Handledare i studien beskriver också
svårigheter att förbereda lärlingselever på hur man startar och håller igång ett
samtal med en kund (se kapitel 8).
Ett lågstatusyrke
Med undantag för perioden före näringsfriheten har yrkets status, historiskt
sett liksom idag, varit låg. Inom branschen har man varit, och är fortfarande,
medveten om detta och det tycks ha varit svårt att hitta någon effektiv form
för att höja yrkets status. Bland annat har branschen mött den tekniska utvecklingen och de rationaliseringssträvanden som skett med olika former av
branschegna utbildningar. Dessa har inte sällan varit av det experimentella
slaget som exempelvis utbildningsverksamheten på Vår gård 85 som sannolikt
bidrog till att i någon mån höja statusen och kunskapsnivån i branschen. Idag
spelar webbaserade kurser en betydande roll i kompetensutvecklingen.

85 Kooperationens utbildningsinstitution i Saltsjöbaden utanför Stockholm. Vår Gårds rektor Harald Elldin
beskriver verksamheten som ett experimenterande och sökande efter den rätta pedagogiken (Elldin, 1966). Se
kapitel 6 för en mer ingående beskrivning.
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De yrkesprogram på gymnasial nivå som funnits genom åren har inte varit
tillräckligt inriktade mot branschen (se t. ex. Gustafsson, 1988) och dagens
handels- och administrationsprogram betraktas inte som en attraktiv utbildningsväg inom detaljhandeln enligt Björn Ramse som representerar Svensk
Handel (Intervju 2013-11-18). Risken med ett mindre attraktivt handelsprogram är att detaljhandeln även i framtiden kommer att betraktas som en
bransch med låg ingångströskel och med begränsade utvecklingsmöjligheter
för de anställda. Detta problem är inte unikt för Sverige, det finns exempel på
att liknande problem förekommer internationellt. Swinyard (1981), Swinyard,
Langrehr och Smith (1991) samt Broadbridge (2003a) visar till exempel i sina
studier bland amerikanska studenter ett samband mellan höjd utbildningsnivå och negativ inställning till att arbeta i handelsbranschen.
Svensk Handel (2011, 2015) menar att det finns såväl rekryteringsbehov
som behov att höja kompetensen inom branschen. Avhandlingen visar att
dessa behov varit aktuella ända sedan näringsfrihetens införande. Den visar
också att en lärlingsutbildning i denna form möjligen bidrar till att uppfylla
rekryteringsbehoven men knappast behovet av kompetenshöjning.

Förutsättningar för att utveckla yrkeskunnande i gymnasial
lärlingsutbildning
Beträffande frågan om vilka förutsättningar som skapas för att utveckla yrkeskunnande, leder analysen till fyra slutsatser. För det första framgår det att lärlingsutbildningen på handelsprogrammet inte utgör en verksamhet med ett
gemensamt motiv. För det andra förefaller varken ALF-kursplanen eller de
nationella kursplanerna ha haft någon avgörande betydelse för innehållet i utbildningen. För det tredje är det arbetsplatsens villkor och arbetsplatsens läroplan (Billett, 1996, 2006, 2011) som har styrt vilket kunskapsinnehåll som
blivit aktuellt. Sammantaget leder de två senare till att skolans läroplan reduceras. Det leder i sin tur till en fjärde slutsats, att yrkeskunnandet riskerar att
bli smalt och arbetsplatsspecifikt och att dessa elever därmed kan hamna i en
återvändsgränd beträffande livschanser och karriärval.
Utbildningens övergripande struktur ger ramarna
Enligt Förordning om försök med gymnasial lärlingsutbildning (SFS
2007:1349) ska minst halva utbildningen ske i arbetslivet. Samtliga elever i
studien som vid intervjutillfället går i årskurs tre har haft tillgång till arbetsplatser och handledare och har med viss variation genomfört ungefär hälften
av tiden för hela utbildningen på en eller flera arbetsplatser.
Detaljhandelsbranschens intensitet och arbetsbörda kan se mycket olika ut
över tid. Detta gör att det, enligt såväl branschföreträdare som yrkeslärare,
blir viktigt att skolorna organiserar utbildningen på ett sådant sätt att lärlingseleverna får tillgång till och insyn i så stor del som möjligt av arbetsplatsens aktiviteter under året, månaden, veckan och dagen. Trots att det finns en
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medvetenhet om detta på samtliga skolor i studien är det på grund av skolornas lokala förutsättningar inte alltid möjligt att förverkliga det. Det finns därför en risk att skolans organisation och handelns cykler går i otakt. Ett sätt för
skolor att anpassa sig till handeln för att ge lärlingseleven en helhetsbild är att
tillämpa så kallad blockläsning där lärlingen är på arbetsplatsen under ett antal hela veckor för att sedan vara motsvarande tid i skolan och så vidare. Det
framkommer att detta kan vara svårt att genomföra schemamässigt exempelvis i de skolor som erbjuder både den skolförlagda varianten och lärlingsvarianten av handels- och administrationsprogrammet.
Två verksamheter utan fungerande gränsobjekt
Utgångspunkten när avhandlingsarbetet inleddes var att betrakta den gymnasiala lärlingsutbildningen inom handels- och administrationsprogrammet
som en verksamhet där skola och arbetsplats samverkade. Genom den verksamhetsteoretiska analysen blev det tydligt att lärlingsutbildningen inte utgör
en verksamhet med ett gemensamt motiv utan snarare bör betraktas som en
utbildning som är beroende av samverkan mellan två olika slags verksamheter, skola och arbetsliv. Dessa har tydliga kulturella skillnader och olika motiv. Skolans motiv är utbildning medan motivet för arbetslivet är produktion
där lärande blir en biprodukt. Broberg (2014) menar att det i yrkesutbildningssammanhang finns en spänning mellan produktion (arbetslivet) och
skolans pedagogik och att det historiskt skett en förändring i den pedagogiska
utformningen. Denna förändring kan beskrivas som att yrkesutbildning under
1900-talet successivt flyttat in i skolan.
Om yrkesutbildningen under 1900-talet gradvis har närmat sig skolan så
kan man betrakta införandet av gymnasial lärlingsutbildning med den tillhörande ALF-kursen som ett tvärt kast där man på ett tydligt sätt separerar skola
och arbetsliv. En väldigt stor del av utbildningsansvaret läggs på arbetsplatserna som förutsätts utbilda lärlingselever mot en gymnasial yrkesexamen. I
en sådan utbildning krävs något som håller ihop de två parterna och gör möten och kommunikation möjligt. De lärlingsråd som enligt Förordning om
försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349)
skulle ha uppgiften att säkerställa samverkan mellan skolor och arbetsplatser
kom aldrig att spela någon avgörande roll i utbildningen (Lemar & Olofsson,
2010).
Den tredje generationens verksamhetsteori beskriver hur man kan analysera två eller fler interagerande verksamheter samt att det behövs något för
att hålla dessa samman (Engeström, 1987). Gränsobjekt kan bidra till en
struktur eller ett språk som gör att två till synes olika verksamheter kan samverka (Leigh Star, 2010; Star & Griesemer, 1989). I den gymnasiala lärlingsutbildningen på handels- och administrationsprogrammet saknas fungerande
gränsobjekt som skapar möjligheter för skolan och arbetsplatsen att kommunicera och arbeta tillsammans utan att behöva komma till konsensus. Det
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bästa, och kanske enda, exemplet på något som skulle kunna fungera som
gränsobjekt i lärlingsutbildningen är trepartssamtalen där yrkeslärare, lärlingselev och handledare möts. Lärarna i studien menar dock att de inte hinner med dessa i den omfattning de skulle vilja. Även de olika checklistorna och
bedömningsmatriserna som används för uppföljningen i utbildningen kan betraktas som potentiella gränsobjekt. Underlagen skapas som regel av lärlingslärarna, ofta med utgångspunkt i konceptet Lärling i butik, men handledarna
har inte alltid insyn i dessa dokument.
I studien ingår tre grupper av aktörer, handledare, lärlingselever och lärlingslärare, som också kan fungera som potentiella gränsarbetare. Akkerman
och Bakker (2011) menar att gränsarbetare är den eller de personer som knyter samman de två verksamheterna.
Handledarna spelar i detta sammanhang en liten roll i och med att de sällan
förflyttar sig mellan skola och arbetsplats. De har också en begränsad insyn i
vad som krävs av dem och vilka krav de kan ställa på eleverna enligt skolans
läroplan.
Utbildningens struktur innebär att lärlingseleverna rent rumsligt får förflytta sig mellan skola och arbetsplats men också att de får växla identitet från
skolelev till yrkesarbetare, ibland flera gånger samma dag. Berglund m.fl.
(2013) menar att detta medför en ny elevroll som får till följd att lärlingseleverna ska hinna med såväl den skolförlagda undervisningen som den arbetsplatsförlagda där de ofta förväntas bidra till produktionen. Risken finns därmed att lärlingseleverna inte känner tillhörighet i någon av verksamheterna
utan blir perifera deltagare i båda (jfr. Akkerman & Bakker, 2011).
De som därmed får det största ansvaret för att försöka knyta samman de
två verksamheterna är lärlingslärarna. Lagström (2012) menar att lärlingsläraren utgör en ny typ av lärarroll:
Tidigare har yrkesläraren i svenska yrkesutbildningar tjänstgjort i huvudsak
på skolan. I det nya lärlingsläraruppdraget har yrkesläraren arbetet förlagt
både till skolan och till APL-platser. Lärlingslärarens uppdrag formas av både
skolkultur, arbetsplatskultur och gränsöverskridande, i tid och rum, vilket är
en förutsättning för det nya yrkesuppdraget (s. 163).

Denna lärarroll bekräftas även i denna studie. När lärlingslärarna reflekterar
över sin nya roll berättar de ofta om att de upplever en bristande förståelse
från såväl kollegor som skolledare och att det är en lärarroll som kräver
mycket tid. De ska bland annat ansvara för att det finns arbetsplatser att
skicka elever till, matchning av elev och arbetsplats samt se till att uppföljning
och bedömning sker. I arbetet med detta rör de sig, som även Lagström (2012)
och Berner (2010) kommer fram till, gränsöverskridande. Samtliga lärlingslärare i studien har ett förflutet inom handelsbranschen vilket betyder att de har
åtminstone delar av handelns yrkeskultur med sig i arbetet parallellt med läraryrkets kultur. När en stor del av det pedagogiska uppdraget förskjutits till
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arbetslivet har lärlingslärarens roll i utbildningen förändrats och fått en mer
administrativ och organisatorisk karaktär. Det betyder att läraren fortfarande
har det formella ansvaret för utbildningen men sällan kan ställa tydliga krav
på arbetsplatserna (jfr. Lagström, 2012). Enligt den verksamhetsteoretiska
analysen sker det i de två verksamheterna en motsättning när det gäller lärlingslärarens och handledarens arbetsfördelning. Handledaren har begränsad
insyn i utbildningen men förväntas genomföra en stor del av den. Lärlingslärarna har de så kallade yrkesteoretiska kunskaperna men beskurna möjligheter att förmedla dessa samtidigt som de inte kan ställa alltför höga krav på
arbetsplatserna om innehållet.
Resultatet blir att lärlingslärarnas roll begränsas till det Fisher och
Atkinson-Grosjean (2002) kallar brobyggare mellan två verksamheter. Risken
framstår dock som överhängande att brokonstruktionen blir bräcklig utan
fungerande gränsobjekt. Såväl Aarkrog (2005) som Tanggaard (2007), menar
att skolförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning i kombination är en utbildningsform med potential att ge goda förutsättningar att utveckla en kvalitativt
god yrkeskunnighet. Men det måste finnas förutsättningar i form av fungerande gränsobjekt och kommunikationsytor mellan skola och arbetsplats. Det
fanns det inte i försöket med gymnasial lärlingsutbildning på handels- och administrationsprogrammet.
Gymnasial lärlingsutbildning – en återvändsgränd?
Det yrkeskunnande som lärlingseleverna kan uppnå i utbildningen kan betraktas som smalt och arbetsplatsspecifikt samtidigt som de för lärlingsutbildningen anpassade kurserna inte förbereder för vidare studier. Detta innebär
en risk för att lärlingseleverna, i värsta fall, varken får ett jobb eller en möjlighet att gå vidare med studier. Det har i skrivande stund inte gått att finna någon statistik som säger något om hur många som får arbete efter den gymnasiala lärlingsutbildningen på handelsprogrammet. Men det finns statistik om
ungdomars etablering efter att ha gått ut handels- och administrationsprogrammet. Drygt 25 procent av de som gått ut programmet med slutbetyg och
grundläggande behörighet har ett år efter examen en etablerad ställning86 på
arbetsmarknaden. Av de som gick ut programmet 2011 utan grundläggande
behörighet var cirka 15 procent i en etablerad ställning på arbetsmarknaden
ett år efter avslutade studier (Skolverket, 2015).
Handelsprogrammet är ett yrkesprogram som enligt Skolverkets utvärdering av fem gymnasieprogram (Skolverket, 1998) har en låg status såväl inom
branschen som i skolmiljöerna. Nyss nämnda utvärdering är nästan tjugo år
gammal och någon liknande och nyare har inte gått att finna. Det finns dock
ingen anledning att tro att någon större förändring skett. Något som kan ge en
86 Etablering på arbetsmarknaden innebär en arbetsinkomst på minst 174 200 kr, inget som indikerar arbetslöshet och inga händelser som indikerar arbetsmarknadspolitiska åtgärder som inte är att betrakta som
sysselsättning (Skolverket, 2014).
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anvisning om programmets status är den statistik som finns om hur många
som söker till programmet i första hand. Mellan 2000 och 2010 var det mellan
4,5 och 5 procent av det totala antalet sökande till gymnasiet som hade handelsprogrammet som första val. Från 2010 till 2015 låg siffran på cirka 3 procent och under det senaste läsåret (2015/2016) var det 2,5 procent som hade
programmet som förstahandsval (Skolverket, 2016a). Trenden är med andra
ord något vikande medan tillströmningen av elever som söker till programmet
med lärlingsinriktning å andra sidan ökar (Skolverket, 2016b).
Lärlingsutbildning inom handels- och administrationsprogrammet, liksom
lärlingsutbildning inom andra yrkesprogram, har enligt Nationella lärlingskommittén (2010) fått en stämpel som lågstatusutbildning och tenderar att
rekrytera elever från studieovana miljöer och som ofta har studievägsbyten
och låga meritvärden (Olofsson & Lundahl, 2013; Skolverket, 2012).
Detta innebär att det generellt sett är mindre priviligierade elever som väljer yrkes- och lärlingsutbildning. Om utbildningen dessutom bidrar till att deras chanser till vidareutbildning och rörlighet på en föränderlig arbetsmarknad begränsas minskas inte klyftorna eller segregationen mellan priviligierad
– icke priviligierad. Därmed förefaller deras mindre gynnsamma position att
reproduceras och de riskerar att möta de ökade sociala risker som Olofsson
och Lundahl (2013) beskriver. Enligt Young (1999) förekommer en liknande
problematik i Storbritannien med ett glapp mellan akademiska och yrkesinriktade utbildningar där de senare tenderar att attrahera de svagaste studenterna. Även i Storbritannien förefaller de arbetsplatsbaserade utbildningarna
att betraktas som de mest marginaliserade. Lundahl (2011) menar att man kan
likna problematiken med att yrkesutbildningar erbjuder smala kompetenser
och färdigheter istället för en bred utbildning med att ungdomarna utrustas
med bristfälliga navigeringsredskap (s. 175). I lärlingsförsöket har till och
med elevernas möjligheter att förstå det samhälle vilket de är en del av beskurits genom en reducering av innehållet i kurser som samhällskunskap och
historia (jfr. Nylund & Rosvall, 2011). Även det yrkesteoretiska kunskapsinnehållet blev i lärlingsförsöket beskuret genom ALF-kursplanens införande. I
GY11 där lärlingsutbildning nu finns som ett alternativ inom alla yrkesprogram med likvärdiga kursplaner och examen är ALF-kursen borta.
I avhandlingens inledningskapitel belystes frågan om var yrkesutbildning
bäst bedrivs, i skolan eller i arbetslivet? Avhandlingen har inte syftat till att
besvara den frågan men de slutsatser jag kommit till ger vid handen att handels- och administrationsprogrammet knappast kan klara sig utan arbetslivet
men troligen kan arbetslivet klara sig utan handels- och administrationsprogrammet. En representant för Svensk Handel menar att programmet behöver
stärka sin position för att undvika att man inom handelsbranschen hellre anställer elever som gått andra program än det som bör vara riktat mot branschen (Björn Ramse, Svensk Handel).
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Vidare diskuterades en annan fråga i inledningen, nämligen om yrkesutbildningen i huvudsak bör ha en kvalificerande funktion eller om den snarare
kan betraktas som ett socialpolitiskt redskap. Lärlingseleverna på handelsprogrammet blir utan tvekan kvalificerade för ett arbete på den arbetsplats där de
har sin APU, men längre än så kan man knappast sträcka sig när det gäller
utbildningens kvalificerande funktion. Lärlingsutbildningen på handels- och
administrationsprogrammet kan knappast heller betraktas som ett fungerande socialpolitiskt redskap eftersom den resulterar i ett smalt yrkeskunnande och starkt begränsade möjligheter att ta sig vidare till andra utbildningar.
Så svaret på den ovan nämnda frågan får bli att lärlingsutbildningen på
handels- och administrationsprogrammet riskerar att leda in eleverna i en
återvändsgränd och fungerar varken kvalificerande eller som ett socialpolitiskt redskap. Men min studie visar att det finns undantag när det gäller det
ovan beskrivna. För att balansera och nyansera detta som skulle kunna betraktas som en negativ beskrivning ska jag återknyta till en av mina informanter, Erik. Han får här fungera som ett exempel på att det gick att skaffa sig en
möjlighet till vidare studier i försöket med gymnasial lärlingsutbildning. Innan han bytte till handels- och administrationsprogrammet och lärlingsutbildning förvissade han sig om att han kunde få minst grundläggande behörighet genom vissa kompletteringar av kurser. Detta gjorde han för att förverkliga sina drömmar om att dels arbeta inom handeln och dels skaffa sig en
möjlighet till vidare studier.
Det är viktigt att betona att lärlingseleverna inte ska betraktas som passiva
offer i ett utbildningssystem som i det närmaste kan betraktas som experimentellt. Men lärlingsutbildningen kräver handlingskraftiga elever och en väl
fungerande skola med lärlingslärare som kan organisera utbildningen tillsammans med en yrkesskicklig och erfaren handledare på en arbetsplats som erbjuder möjligheter att ta sig in i yrkesgemenskapen. Mot bakgrund av ovan
nämnda beskrivning av att lärlingselever ofta kommer från studieovana miljöer, har bytt studieväg samt har låga meritvärden ter det sig motsägelsefullt
att de samtidigt bör vara driftiga och handlingskraftiga. Detta är i enlighet
med paradoxen i gymnasial lärlingsutbildning – nämligen att den har framställts som ett alternativ för studiesvaga och skoltrötta – vilket avhandlingen
bekräftar att den inte är (Berglund m.fl., 2015).

Utveckling av lärlingselevernas yrkeskunnande
Detta avsnitt diskuterar den tredje och fjärde frågeställningen, som rör frågor
om vilket slags yrkeskunnande lärlingseleverna får tillgång till och hur det kan
relateras till innehållet i kursplanerna samt hur lärlingselevernas progression
i utvecklingen av yrkeskunnandet kan beskrivas och förstås.
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En övergripande slutsats är att lärlingseleverna får tillgång till arbetsuppgifter
som hör till den dagliga driften på arbetsplatsen. Arbetsuppgifter som är kvantifierbara och som kan checkas av i matriser och checklistor. Eleverna får sällan ta del av de mer avancerade uppgifterna och får således svårt att nå ett
djupare och mer abstrakt/teoretiskt yrkeskunnande.
Arbetsplatsernas starka inflytande över innehållet i lärlingsutbildningen i
kombination med brist på beskrivningar av kunskapsinnehåll i ALF-kursplanen leder till att social och interaktiv kompetens samt anställningsbarhet
framstår som det som bedöms. Där anställningsbarhet framställs som ett kriterium för högsta betygssteget. Bedömningen har betydelse för vad som blir
den genomförda läroplanen, vilket som framgått innebär en reducering av den
avsedda läroplanen.
Avslutningsvis kan slutsatsen dras att den smala och arbetsplatsspecifika
anställningsbarhet lärlingseleverna utrustas med inte förbereder dem för dagens arbetsliv och den förändringsberedskap som detta kräver.
Att bli en del av arbetsplatsens yrkesgemenskap
Ett likartat mönster kan urskiljas på de olika arbetsplatserna när det gäller
hur lärlingseleverna tillägnar sig yrkeskunnandet genom att de successivt får
ta steg in i yrkesgemenskapen (Lave & Wenger, 1991). Initialt får lärlingarna
arbeta med uppgifter som utvecklar kunskaper om de produkter som säljs på
arbetsplatsen samt butikens logistik. Detta sker genom frontning, uppackning
och påfyllning i hyllorna vilket är arbetsuppgifter som görs i stort sett dagligen
i de flesta detaljhandelsbutiker.
De arbetsuppgifter som de initialt får tillgång till kan betraktas som viktiga
för butiken, ger en överblick över arbetsplatsen och sortimentet, är enkla att
utföra samt att de medför en liten risk att göra fel. Detta är i enlighet med Lave
och Wengers (1991) studie om skräddarlärlingar som får börja med de enkla
uppgifterna i omvänd produktionsordning för att få en bild av helheten och
för att minimera risken för kostsamma misstag.
När lärlingseleverna lärt känna butiken och dess produkter får de ofta möjlighet att arbeta med att visa produkterna på ett säljande sätt, det vill säga
exponering av produkterna. Här finns en skillnad mellan livsmedelsbutiker,
fristående butiker och exempelvis kedjebundna modebutiker. En skillnad som
främst handlar om den grad av frihet och ansvar som lärlingseleven får i arbetsuppgiften (jfr. Hansen, 2003). I de exempel på exponering i livsmedelsbutiker som presenterats (i kapitel 8) framstår fantasi och uppfinningsrikedom som viktigt. I de kedjebundna butikerna kommer ofta färdiga skyltar till
butiken eller så kallade planogram där produkternas optimala exponering illustreras i en skiss över butiken. Möjligheten för lärlingseleverna att utveckla
det viktiga yrkeskunnandet som medieras via arbetsuppgifter som har med
exponering att göra kan alltså variera beroende på typ av arbetsplats.
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Den sociala och interaktiva dimensionen kan i det närmaste betraktas som
en förutsättning för att anses som legitim deltagare (Lave & Wenger, 1991) på
arbetsplatserna inom detaljhandeln. Aarkrog (2003a) menar att i skolan kan
det vara svårt för eleverna att utveckla kunskaper om kundkontakt och att bli
socialt kompetenta enligt branschens villkor. Dessa kunskaper måste enligt
Aarkrog (2003a) utvecklas i arbetslivet genom att bli kastad in i det (s. 45).
Studien visar dock att det i utbildningen är svårt att utveckla de nyckelkvalifikationer i form av samarbete, kundkontakt, kommunikation och initiativkraft som inryms i den sociala och interaktiva dimensionen genom deltagandet i arbetet på arbetsplatserna. De elever som inte har den sociala och interaktiva förmågan får enligt studien svårt att hävda sig inom detaljhandeln. För
de elever som har förmågan att interagera och kommunicera med kunder på
ett säljande sätt samt har utvecklat goda produktkunskaper finns, precis som
Hastwell m.fl. (2013), Tsagalidis (2008) och Aarkrog (2003a) visar, förutsättningar att utveckla en värdefull aspekt av yrkeskunnande. Detta kan exemplifieras med lärlingseleven Eriks lyckade säljtävling där han med hjälp av en
kombination av produktkunskaper och sociala och interaktiva förmågor lyckades vinna tävlingen.
Tidpunkten då lärlingseleverna får möjlighet att lära sig arbeta i butikens
kassa skiljer sig enligt studiens resultat åt mellan olika delar av detaljhandeln.
Inom livsmedel prioriteras inte kassaarbetet tidigt medan det inom andra delar av detaljhandeln är ett tidigt inslag i lärlingselevens arbetsplatsförlagda
utbildning. Arbetsfördelningen i mindre butiker som exempelvis inom modebranschen präglas i större utsträckning än inom livsmedel av att alla gör
allt vilket också leder till att lärlingseleven tidigare får tillgång till kassan.
Inom livsmedel där den specialiserade kassapersonalen finns kvar innebär det
att lärlingseleven, som i regel har en handledare med en mer allsidig funktion
i butiken, inte med självklarhet får tillgång till uppgiften. I livsmedelsbutiken
förefaller arbetsuppgiften att sitta i kassan vara något som kvalificerar lärlingseleverna för extraarbete på arbetsplatsen.
Kassaarbetet kan med andra ord betraktas som en sorts nyckelfunktion. En
intressant motsägelse visar sig vid analysen av arbetsuppgiften att sitta i kassan. Samtidigt som det (åtminstone inom livsmedel) anses vara mindre värt
än att arbeta med andra uppgifter i butiken förefaller det vara en viktig arbetsuppgift att få tillgång till för nya i branschen.
Något som, i intervjuer och samtal i studien, ofta kommer upp som exempel
på mer avancerade arbetsuppgifter är inköp och beställningar. Dessa arbetsuppgifter bär på ett yrkeskunnande som kräver erfarenhet hos den anställde
alternativt är helt inbäddat i informationsteknik. I de fall manuella inköp och
beställningar görs i butiken får lärlingseleven i bästa fall prova på - ofta efter
att läraren efterfrågar det.
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Bedömningsarbetet säger något om vad som anses viktigt
I de skolor som ingår i studien används nästan uteslutande ALF-kursplanen
för den arbetsplatsförlagda utbildningen. Kursplanens vidd och avsaknaden
av formuleringar om kunskapsinnehåll gör att innehållet till största del baseras på vad aktuell arbetsplats kan erbjuda. Till viss del kan yrkeslärare och
lärlingselev själva påverka innehållet. Elevers skäl till att påverka innehållet
kan grunda sig i att de vill få möjlighet till extraarbete på arbetsplatsen och då
är det vanligen viktigt att behärska kassan och rutiner vid öppning och stängning. I de fall läraren påverkar innehållet i arbetsuppgifterna sker det oftast
med utgångspunkt i olika typer av checklistor som exempelvis den i kapitel 10.
Dessa checklistor är sammanställningar av kunskapsområden som prickas av
och ofta är det de mer avancerade uppgifterna som exempelvis inköp som läraren aktivt får efterfråga.
Den bedömning som sker av yrkeskunnandet handlar huvudsakligen om
att bedöma lärlingselevens sociala och interaktiva förmågor samt att kvantitativt notera de arbetsuppgifter som lärlingen fått tillträde till på arbetsplatsen. Resultatet blir en reducering av innehållet i yrkeskunnandet. Genom de
vida tolkningsmöjligheter som ALF-kursplanen ger möjlighet till går det
knappast att misslyckas med utbildningen så länge lärlingen är närvarande på
arbetsplatsen. För högsta betyg enligt kriterierna i ALF-kursen krävs exempelvis reflektion, analyserande och initiativtagande (Skolverket, 2008). I realiteten är det dock anställningsbarhet som av lärlingslärarna i utbildningen
betraktas som det avgörande kriteriet för ett högt betyg.
Detta är i enlighet med vad Fjellström och Kristmansson (2016) kommer
fram till i sin studie av vilka förutsättningar för lärande som skapas för gymnasiala och eftergymnasiala lärlingar. Målen i styrdokumenten spelar en underordnad roll medan lärlingens individuella mål och framförallt arbetsplatsens mål förefaller ha en större betydelse. Avhandlingens resultat när det gäller bedömning överensstämmer också med Berglund och Lindberg (2012a)
som kommer fram till att bedömning inom den arbetsplatsförlagda delen av
den gymnasiala lärlingsutbildningen i huvudsak riktas mot antingen sociala
och beteendemässiga aspekter eller mot yrkeskunnigheten.
Arbetsplatsens läroplan avgörande för innehållet
Skola och arbetsplats har i lärlingsutbildningen ett gemensamt uppdrag där
de med utgångspunkt i skolans styrdokument tillsammans ska utbilda eleven
mot ett brett yrkeskunnande. Den genomförda läroplanen (Billett, 2006) pekar dock på att kommunikationen och arbetsfördelningen mellan skola och
arbetsplats är bristfällig, vilket bland annat resulterar i att arbetsplatsernas
handledare sällan har kännedom om de kunskapskrav som lärlingseleverna
ska uppnå enligt skolans läroplan.
Lärlingseleverna på arbetsplatserna har istället fått tillgång till att lära sig
det som handledaren anser relevant och möjligt. Det är ofta sådana uppgifter
213

som handledaren själv arbetar med eller som är viktiga för den dagliga driften
på arbetsplatsen. Handledarna är vanligtvis välutbildade inom branschen, engagerade och måna om att lärlingen ska lära sig sådant som handledaren bedömer som viktigt. Det är dock mindre vanligt att de gått en handledarutbildning. Cirka en tredjedel av handledarna på handels- och administrationsprogrammet har en sådan utbildning (Berglund m.fl., 2014). Med handledare
som inte är utbildade eller känner till vad eleverna förväntas lära sig enligt
kursplanerna är det kanske inte konstigt att kunskapsinnehållet i stor utsträckning består av vad handledaren själv gör på arbetsplatsen eller vad som
är viktigt för den dagliga driften. De aspekter av yrkeskunnandet som lärlingseleverna får tillgång till utgör det som Billett (1996, 2002, 2006) kallar
arbetsplatsens läroplan.
Avhandlingen visar att lärlingseleverna via handledaren initialt får tillgång
till de enkla och generella uppgifterna för att med tiden få något mer komplicerade och mer ansvarsfyllda uppgifter87. Handledarens eventuella specialkunskaper kan leda lärlingseleven till ett mer fördjupat yrkeskunnande. Ett
exempel på detta är handledaren Anton som ger lärlingseleven Alice arbetsuppgifter som ska göra henne kunnig inom varuplacering och hyllekonomi.
Viktigt är också lärlingselevens egen initiativförmåga och nyfikenhet på att
lära sig.
Vilket innehåll den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen får beror
också till stor del på arbetsplatsens egenskaper. Såväl storlek som ägarförhållanden (kedja eller fristående) och vilken del av handelsbranschen butiken hör
hemma i har betydelse för vilket yrkeskunnande eleverna får tillgång till.
Analysen visar att arbetsplatsens läroplan förefaller spela en mer framträdande roll än skolans läroplan. Detta innebär en reducering av den avsedda
läroplanen (Billett, 2006) och att eleverna knappast förbereds för ett föränderligt arbetsliv.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att det som leder till att lärlingseleverna får en progression i arbetsuppgifterna sker i en dialog mellan arbetsplatsens förutsättningar, handledaren, läraren och lärlingens initiativförmåga. Denna progression leder lärlingseleven in i yrkesgemenskapen på arbetsplatsen
Den motsägelsefulla anställningsbarheten
Begreppet anställningsbarhet förekommer flitigt inom såväl arbetsmarknadssom utbildningspolitik och omfattar enligt Fogde (2011) bland annat en för
arbetsmarknaden betydande kompetens eller utbildning men även förmågan
att ta initiativ och att kunna kommunicera kan rymmas i begreppet. Andra
sätt att se på begreppet handlar om att förbereda sig för en allt mer global och
flexibel arbetsmarknad vilket innebär ett större individuellt ansvar för en sorts
87 Se vidare kapitlet om Att bli en del av yrkesgemenskapen.
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förändringsberedskap (Fogde, 2011). I ALF-kursplanen förekommer begreppet utan att definieras. Man nöjer sig med att betona att kursen syftar till att
eleven får de fördjupade yrkeskunskaper som krävs för att vara anställningsbar inom valt verksamhetsområde (Skolverket, 2008).
Många av eleverna i lärlingsutbildningen blir enligt dem själva och sina
handledare anställningsbara. Det är i så fall en anställningsbarhet som med
tanke på att handelsbranschen kan bestå av skilda verksamheter som kräver
olika slags yrkeskunnande endast förefaller vara aktuell på lärlingselevens arbetsplats eller en liknande. Studien visar att det yrkeskunnande som lärlingseleverna kan tillägna sig i utbildningen blir alltför specifikt för att man ska
kunna tala om en, enligt Fogdes (2011) definition, vidare anställningsbarhet
inom branschen. Det är stor skillnad mellan att arbeta i en livsmedelsbutik
där varuflödet är stort och snabbt och att arbeta i till exempel en elektronikbutik där den personliga försäljningen och produktkunskaper har större betydelse. Eleverna riskerar därmed att inte bli tillräckligt förberedda för den förändringsberedskap som idag krävs i arbetslivet.
När eleverna får frågan om hur de tror att det yrkeskunnande de tillägnat
sig på sina arbetsplatser kan vara användbart på olika arbetsplatser inom handelsbranschen eller i andra yrken nämner de exempel som kan inrymmas i
den sociala och interaktiva dimensionen. Det går dock att fråga sig i vilken
grad detta är något som de utvecklat genom att delta i arbetet på arbetsplatsen
eller något som handlar om elevernas personlighet. Avhandlingen visar att
handledarna har begränsade möjligheter att utveckla elevernas sociala kompetens, men det kan också handla om mognad, som i lärlingseleven Bennys
fall. Han var tillbakadragen och tystlåten i början av utbildningen men förändrades till en utåtriktad och kommunikativ lärlingselev under det sista året.
Om anställningsbarhet används som bedömningskriterium och den sociala
och interaktiva dimensionen är en viktig del av den är med andra ord risken
överhängande att det är personlighet och/eller graden av mognad som bedöms i utbildningen.

215

216

Summary
Upper Secondary Apprenticeship Education in the Business and Administration
Programme
A study of preconditions of upper secondary apprenticeship
education and development of professional skills
1. Introduction
This thesis is about the workplace-based part of the 2008–11 pilot project of
upper secondary apprenticeship education (USAE) in the Business and Administration programme. In accordance with the intentions of the programme, students had to complete at least half of their upper secondary education in one or more workplaces where, on the basis of steering documents
and actual workplace conditions, they were prepared for working life. The
main interest of the study lies in the fact that it looks at how students develop
professional skills, and the conditions in the workplace that allow them to do
so. The study addresses the main interest on how the business and administration students develop professional skills as well as on the conditions provided for that in the APU.
One of the intentions with the pilot project was that it should be based on
curriculum-driven education. Students would thus acquire the syllabus objectives on the basis of real workplace conditions. The thesis focuses on what kind
of education students actually get and what skills they are expected to develop.
According to the pilot project (SFS 2007:1349), the aim of upper secondary
apprenticeship training is:
to give students a fundamental vocational education, improved work life experience and the chance to reach deeper knowledge of the profession under
the guidance of a supervisor in a workplace88 (p. 2).

There are two specializations within the Business and Administration programme, namely retailing and service, and tourism and travel. The majority
of the students in this study were based in retailing and service, which in most
cases leads to work as sales persons. The education is composed of a schoolbased element and a workplace-based element: see Figure 1 below.
The school-based element consists of foundation subjects and vocational
subjects that altogether constitute 1 250 credits. The content of the workplacebased element should be designed according to the 1 250 credits course
88 Translated from Swedish by the author.
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‘Workplace-based Learning in Pilot Project with Upper Secondary Apprenticeship Education’, or through programme-specific subjects corresponding to
1 250 credits. The workplace-based element is intended to provide students
with the opportunity to reach their goals by working at real places of employment.
Supervisors and vocational teachers are important persons involved in the
educative process. The supervisor is the person at the workplace that should
give the apprentice access to work tasks that correspond to actual goals in the
syllabuses. In consultation with the supervisor the vocational teacher should
then grade the apprentice (SFS 2007:1349).

Figure 1. The structure of USAE.

This thesis investigates which learning and professional skills apprenticeship
students in the Business and Administration programme get access to in the
workplace part of their education. The aim of this research is to develop knowledge on the ways in which upper secondary apprenticeship education is realised in the Business and Administration programme, and how students in this
programme develop their professional skills. A further aim is to shed light on
the nature of professional skills in the retail industry in a historical as well as
a contemporary perspective.
The research questions investigate how schools and workplaces organize
the training of students, and what skills are fostered in the programme. Specifically, the following questions are asked:
1. How has the retail industry developed historically and how has this
produced the development of particular professional skills?
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2. Which conditions are created for developing professional skills in
the upper secondary apprenticeship education in the Business and
Administration programme?
3. Which professional skills do apprentices get access to and how is this
related to curricular content?
4. How can students' progression in the development of professional
skills be described and understood?

2. Swedish vocational and apprenticeship education in a historical perspective
In order to understand the current Swedish vocational and apprenticeship education model it would be helpful to first get a picture of how it has changed
through history. This section of the thesis will therefore give a broad and general description of the development of vocational education and training
(VET) in Sweden during the twentieth and twenty-first centuries.
Until the advent of freedom of trade in 1846 most of the skilled trades in
Sweden were organized in guilds where professional skills were passed down
from generation to generation; thus until the guild system was finally abolished, regulated vocational training in Sweden had for several centuries
mainly occurred in this distinctive context (SOU, 1999:119).
Developments during the early twentieth century led to a parliamentary decision in 1918 to establish vocational schools and apprenticeship schools in
order to ensure the future supply of labour. New vocational schools would be
a more modern version of the old journeyman training, and to participate in
such training it was necessary for a student to first pass through an apprentice
school (SOU, 1999:119). There was at this time political ambitions that sought
to strengthen cooperation between schools and industry.
After the education reform of 1918, which implied that the government had
acquired more responsibility for labour qualifications, it was possible to enter
continuation school with commerce as one alternative. There were three different routes within lower commercial education: apprentice trade schools,
vocational trade-profession schools and one-year trade schools. As mentioned
above, to go to a vocational trade-profession school one first had to pass apprentice trade school, while one could go to the one-year trade school after
continuation school (Departementsbetänkande, 1917; Hedman, 2001).
In 1924, a proposed bill on apprenticeship in Sweden suggested that the retail profession should also offer apprenticeships. One justification for this proposal was that if the craft industries were to benefit from apprenticeships, then
that crucial part of the production chain where the products met the customer
should also be covered by apprenticeships (SOU 1924:41). However, for various reasons the bill never became law.
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The unemployment that was an effect of the severe economic depressions
during the 1930s resulted in workshop schools for unemployed youth. Public
vocational education in the mid-1930s was made up of vocational schools and
workshop schools in which only one-third of the posts were occupied by unemployed youth.
At the end of the 1930s a discussion started about what qualifying role vocational education should have: a broad and general or a more specific role.
After WW2 there was a shift from a focus on the what-question to a focus on
the how-question within vocational education. Influences were absorbed from
the USA and the Training Within Industry (TWI) system, where difficult aspects of the work were divided and training took place outside the work context before gradually being put together to form a coherent whole (Lundahl,
1997; SOU, 1999:119).
During the latter part of the 1940s VET increasingly came to be tied closely
to school settings. However, apprenticeship education was an exception, and
was in some trades developed into a supplementary education or a ‘completing education’ that took place outside the school system (Olofsson &
Wadensjö, 2011). A nine-year comprehensive school system was also created
in the post-war period, while the elementary school and junior secondary
school were removed. The nine-year comprehensive school was intended for
all students up to the sixth grade, and in the ninth grade there was an option
with a vocational direction. This option was intended to prepare students for
either a working life or deeper vocational training (SOU, 1948:27). However,
it was never successful and in the new curricula of 1969 the option with a vocational direction in the ninth grade was removed. Thus apprenticeships continued until the late twentieth century to be an unusual kind of training programme in Swedish VET (Olofsson, 2005; Olofsson & Wadensjö, 2011).
The political pursuit of a comprehensive education at the secondary level
was implemented through the introduction of the new upper secondary school
in 1971. The two-year upper secondary vocational education would provide a
broad basic vocational training, and the completing education would be the
responsibility of the relevant industry (Olofsson & Wadensjö, 2011).
In the new upper secondary school with education-lines commerce got its
own line of education with the distribution and office line which offered subjects such as distribution science, consumer science and business administration. This education model would also offer students 18 periods a week of
workplace-based training (Skolöverstyrelsen, 1971). From 1985 there was also
a pilot project with a Commercial and Office programme that lasted until the
introduction of the Business and Administration programme of the new upper
secondary school in 1994 (SÖ-FS 1985:36).
The new upper secondary school contained three-year vocational programmes that made post-secondary studies possible. The greater part of the
training (15 weeks) would be workplace-based (SOU 1992:25, 1992).
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Five USAE pilot projects
To meet the problem of youth unemployment and to offer a vocational education that to a greater extent could give a completing education, a series of five
pilot projects with USAE started in the early 1980s (Lundahl, 2000; Olofsson,
2008).
The fifth of these pilot projects, which is the object of study in this thesis,
started in 2008 and was finished in 2011 with the implementation of the new
upper secondary school in which apprenticeship education became permanently enshrined in all vocational programmes.
Almost 1 200 students started apprenticeship education in the Business
and Administration programme during the 2008–11 pilot project. During the
first and third year, the number of students was reduced by between 15 and
20 per cent. In all vocational programmes the loss of apprenticeship students
between the first and last year of education was even larger, totalling about
25–30 per cent (Skolverket, 2013b).
Throughout the pilot project it was difficult to fill the number of apprenticeship places in schools. This can, according to the National Apprenticeship
Committee (2010), mainly be explained by the fact that the education on offer
was poorly publicised in the beginning and consequently remained relatively
unknown. Another factor that can explain the weak interest is that students
find it important to be a part of a school class in a traditional sense. Apprenticeship education has also been labelled as a low status education which probably contributed to the lack of interest.
In contrast to countries with a strong apprenticeship tradition and legislation that regulates the joint responsibilities of the educational authorities and
industry, Sweden does not have the kind of framework that formally ties education and working life together in apprenticeships (Berglund m.fl., 2013;
Nationella lärlingskommittén, 2009). The pilot project, for example, was on a
voluntary basis, and trade and industry were not compelled by law to participate.

3. Research review
There is a clear need for research in this specific area. The Business and Administration Programme is conspicuous by its absence in the literature on upper secondary vocational education, and there are few studies that discuss the
development of professional skills from a student perspective. However, the
work of Berglund and Henning Loeb (2013), Berglund (2009), Berglund and
Lindberg (2012a), Broberg (2014), Tsagalidis (2008), Lagström (2012), Fjellström and Kristmansson (2016) and Lindberg (2003c) have all proved useful
during research for this thesis.
The literature confirms that the tradition of apprenticeship education, irrespective of where, when or how it takes place, is weak in Sweden: only a few
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trades have a genuine tradition of completing education in the form of apprenticeships that lead to an apprentice diploma, journeyman's certificate or
equivalent. Internationally, the picture is different: Germany, Austria and
Switzerland, for example, are often described as leading countries when it
comes to apprenticeship education.
In summary, it is clear that much of the international research on education
for, and in, the retailing trade is concerned with programme design and content. Only a limited amount of work has been done on what can actually be
learnt in the education that is aimed at the service industries; indeed, just a
few Danish studies have been found that are close to my research interests.
The literature suggests that Sweden is, in this respect, something of an exception: education within the retail trade is nowhere near as common as in the
US, for example, and the Swedish-style model of an apprenticeship education
at the secondary level – with the school as sole responsible organizer, and both
school-based and workplace-based elements on offer – is, from an international perspective, unusual.

4. Theoretical framework
The fundamental theoretical point of departure of the thesis is that learning
takes place in social contexts through participating in activities in communities of practice (Lave & Wenger, 1991).
The development of an apprentice’s professional skills, and the conditions
created for that process to take place is the particular focus of the thesis. Lave
and Wenger's (1991) theory of learning through participation in professional
communities is used as a way to describe and understand the process.
Legitimate peripheral participation
Lave and Wenger's theory of learning can be used to describe how apprentices
(who are, of course, initially unskilled and inexperienced in the professional
field at a workplace) can move from a peripheral (but still legitimate) position
towards full participation at work and on to a point from where they can develop a complete suite of professional skills (Lave & Wenger, 1991).
The theory is fine as far as it goes. However, legitimate peripheral participation does not take into account the influence of workplace structures on
learning opportunities. I therefore use the work of Billett on the workplace
curriculum (1996, 2002, 2006) and Engeström (1987) on activity theory to
address this shortcoming, and thereby illustrate what professional skills actually consist of and how workplace conditions can be organized to allow them
to develop.
The workplace curriculum
The main difference between Billett’s (1996, 2002, 2006) theory of the workplace curriculum and legitimate peripheral participation is the view that in an
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educational sense the workplace has a kind of profession-specific or workplace-specific organization that allows newcomers to learn. According to Billett, the order in which work tasks are performed and the manner in which
supervision takes place are of significant importance. The way these elements
are organized can be described as a workplace curriculum (Billett, 1996, 2006,
2011).
Activity theory
Activity theory (Engeström, 1987) can, by taking into account collective and
organizational factors, complete the theories of Billett, Lave and Wenger.
Workplaces where apprentices undergo the workplace-based part of their
education are considered as distinct sites that are composed of systems of human activities that are driven by certain motives but are also goal-oriented
and historically developed (Berthén, 2007; Engeström, 1987; Leontʹev, 1986).
Engeström (2001) offers some useful guiding principles for researchers
working in this field. What is, first and foremost, relevant for me is his emphasis on the fact that activity systems are shaped and reshaped over long periods
of time. Potential problems and opportunities in activities can only be understood in relation to the history of the activity. Therefore, my first analysis focuses on the history of the retail industry.
The historical development of retailing has been analysed on the basis of a
number of crucial and radical changes in the activity system. The implementation of new technology and new mediating tools, together with alterations
in the division of labour have had far-reaching consequences for daily work in
the retail industry. Hence my aim in Sub-study 1 is to analyse the nature of
professional retailing skills, determine how they have been shaped and if/how
they have changed over the course of time.
The analytical work is mainly done with the help of the first and second
generations of activity theory. The first generation of activity theory is built
from Vygotskys ideas of mediation (1978) where someone (subject) want to
achieve something (object) and to be able to do so need a kind of tool (mediating artefact). Or in other words, to be able to get in contact with the world
around you, and understand it and learn from it you need some kind of mediating tool.
In the second generation of activity theory Vygotskys ideas are completed
with a view on activities as collective and thus rules and division of labour becomes important.
In the initial analysis in Sub-study 2, the first generation of activity theory
is used by considering the work tasks apprentice students carry out as carriers
of crucial professional skills. By identifying and analysing specific work tasks
and determining what kind of professional skills they help to foster, a picture
of what is accomplished in the workplace-based part of a student’s education
begins to take shape.
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The essential question to ask in relation to this is what lies behind the actions at workplaces? Why do apprentices get access to these particular work
tasks?
Analysis based on second generation activity theory is used to explain how
apprentices are shaped by and inducted into the communities of practice in
workplaces. The rules of the activity system in the mediating relationship between subject and community as well as the division of labour in the workplace are taken into account. A relevant question in relation to this is what
workplace rules and the division of labour mean for the apprentices’ chances
to develop professional skills: do they enhance or diminish those chances?
Second generation activity theory is also used in order to analyse how assessment and grading are performed. This highlights the priorities of the education, and establishes what is regarded as important knowledge.

5. Method and material
This chapter explains how the data was acquired. The dissertation contains
two sub-studies, a literature study that presents the historical development of
the retail trade and a study of five case-study schools. Effective analyses based
on activity theory – which might identify tensions that offer clues as to the
motives and underlying structures of the activity system – require comprehensive data collection.. To catch as much information as possible I conducted
interviews and took observational notes, gathered various documents and
participated in trilateral talks.89 Data production in Sub-study 2 is documented by audio recordings, notes and photographs.

Sub-study 1
6. The retail trade in a historical context
This chapter gives a broad historical picture of the development of the retail
trade. The description is built from five distinct phases in the history of the
retail trade that were identified in the literature study. The phases are defined
by historical dividing lines that mark profound changes which affected the
working conditions in the trade. These changed conditions were the result of
revolutionary social, economic and above all technical developments.
The five phases are:
From the guild system to freedom of trade (sixteenth/seventeenth century
until ca 1900) – The power of the guilds is broken and anyone can run trading
activities. Trading activities are to be considered as a vocation.
89 A kind of meeting with the vocational teacher and supervisor from the workplace and the apprentice, often
with a focus on assessment.
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The recently acquired freedom of trade and the period of manual service
(ca 1900–1930) – Manual work continues to dominate the vocation despite
technological progress. Industrialization contributes to mass production of
goods and urbanization; economic development leads to increased demand
and the initial phase of mass consumption. During this period there is also a
clear division of city shop-keeping and country shop-keeping. Members of the
trade start to organize themselves, mainly through operators such as KF
(Coop) and ICA.
Triple shops and chain stores (ca 1930–1950) – New hygiene legislation
leads to a new form of shop, the so-called triple shop, since it was no longer
allowed to sell dairy and bread, groceries and meat products in the same premises. Chain stores start to become established, and the major operators find
new ways to develop their businesses. New technology produces refrigerators,
freezers and cash-registers. More and more products are made available leading to new demands on employees and new areas of knowledge becoming important. Various forms of retail education start to become more common in
this period.
Self-service shops (ca 1950–1970) – Packaging, business hours legislation
and rationalization efforts lead to self-service shops. These shops give rise to
new demands on professional skills. A specific novelty during this period, and
an effect of the new kind of shops, is the checkout counter. There is also a shift
in professional skills from a focus on customer knowledge to a focus on product knowledge.
Information technology (ca 1970–date) – Abolition of the legislation governing business hours leads to more part-time posts; this probably has a negative effect on the public’s view of the vocation. New mediating tools based on
information technology refashion the work in a comprehensive manner,
mainly at checkout counters but also through a more rationalized ordering
system. Job rotation is specifically used to avoid occupational injuries due to
monotonous work.

Sub-study 2. Apprenticeship education in the Business and
Administration programme
7. Case study schools and participants
This chapter presents the case study schools and the apprentice students, vocational teachers and supervisors who contributed to the empirical material.
What I term the overall structure of vocational education can be seen as the
full potential schools have to arrange apprenticeship education; this would include the design of classes, the implementation of course syllabuses and the
distribution of school-based and workplace-based time.
Regarding the distribution of school-based and workplace-based time over
the three years of training, the five schools studied exhibit a similar pattern.
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During the first year of education students spend the least time at workplaces.
In year two, about half of the time is spent at workplaces, and in year three
students spend most of their time on the job. This means that students have
to take most of the foundation subjects and eventual school-based vocational
subjects during first half of their education.
Four of the five case-study schools have chosen to offer the 1 250 credits
course ‘Workplace-based Learning in Pilot Project with Upper Secondary Apprenticeship Education’, which means that teachers should grade half of the
education in one go. A large course that runs over all three years of education
can also imply that apprentice students who for one reason or another have a
less successful start have time enough to get back on the right track.
The vocational teachers in the study have experienced a new and demanding kind of teaching role that is very different from traditional teaching, and
they can be considered as the driving force behind this particular form of education.
It is apparent that in many cases apprenticeship students have not selected
their present education as a first choice; instead, many of them have adjusted
the direction of their upper secondary education. Supervisors, who may be the
formal contact according to the educational agreement or the actual contact
that the apprentices meet in their daily work, have seldom undergone the stipulated courses for supervisors. Notwithstanding that supervisors are not always aware of the content in syllabuses and other steering documents and seldom know what is expected from them, they are usually deeply engaged in the
apprentices’ learning process.

8. Work tasks and the shaping of professional knowledge
The aim of this chapter is to provide a view of the professional skills that apprentices are able to develop during the workplace-based part of their education. Work tasks, through their mediating function, encapsulate the professional skills that apprentices are able to acquire. Thus learning takes place
when working on tasks that are mediating professional skills. In other words,
work tasks are considered as mediating tools (Vygotsky, 1978) through which
apprentices get in touch with the professional skills of the trade. The question
in focus here is what lies behind the actions taken at workplaces: simply put,
which professional skills are mediated through work tasks at workplaces?
The progression in learning – a vocational curriculum?
Which professional skills apprentices are able to develop depends to a high
degree on individual workplace characteristics and supervisors’ deeper and
specialised knowledge and interests. Apprentices are exposed to different
kinds of professional skills depending on various restrictions that can be related to inherent workplace characteristics. Billett (2001) has identified a
number of such restrictions that are relevant in this context. First, he believes
226

that the quantity and quality of access to authentic tasks under supervision is
important, particularly in terms of the variation in routine and non-routine
tasks. Secondly, Billett asserts that learners should have – but do not always
get – the opportunity to develop goals with their work; it is essential that the
learner can visualize and understand what work tasks will lead to, and why
they are being done. A third factor that can restrict the development of professional skills is lack of guidance towards certain skills. This is particularly
relevant when it comes to purchasing and placing orders, important and often
complex tasks that sometimes only the store manager or department head carries out: apprentices do not often have contact with staff with that kind of
competence.
What appears to be central to initial learning in all workplaces in the study
is the shops’ products and logistics. Initial learning is primarily done through
basic tasks such as fronting,90 unpacking and filling up shelves. Since apprentices at an early stage work close to the products they get to know them and
develop a sense for them by handling, moving and combining them together
on the shelves. Through these work tasks apprentices can also learn tradespecific, or even workplace-specific, skills.
In smaller shops (as, for example, in fashion stores) it is common that apprentices at an early stage learn to handle the cash-register. This is a task that
has always existed in retailing. Before the advent of self-service shops, weighing, measuring, wrapping and handing over – as well as payment for the products – were all carried out at the merchant counter. Even if products nowadays
usually are picked by the customer, the function with the cash-register remains even if the self-checkout function is becoming increasingly common.
In food shops learning the cash-register is prioritized later in the educational process than in other parts of the trade. This is probably due to the fact
that staff in smaller shops have to take a comprehensive view of the activities
at the workplace. So the member of staff who is closest to the cash-register
when a customer comes is the one who takes care of the payment. In larger
food shops and at supermarkets the staff are often specialized, even if job rotation is becoming more and more frequent (Klint, 2014a, 2014b). So it is
partly a question of the division of labour.
When apprentices have developed skills related to products and logistics
they usually get access to work tasks involving a different kind of exposure to
products, for example, through printing signs or building shop window displays.
One area of work within retailing that most of the apprentices have experienced is optimal product placement. The degree of specialization within this

90 My own translation of the Swedish word fronta, which means moving the products from the rear edge to
the front edges of the shelves.
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area of work varies: some of the apprentices have moved and exposed products in the shops without any kind of intellectual reflection over the task, while
some of them have supervisors who are experts in the area and have consciously guided them towards more advanced skills. This variation has implications for what kind of professional skills are being mediated. If the apprentice only has access to mechanical work tasks such as the unreflective moving
of products without any kind of follow-up one could legitimately ask what kind
of learning that leads to, if indeed, it leads to any at all.
Customer contact is of crucial importance mainly in sectors of retailing that
have a lower flow of goods (Aarkrog, 2003a). It is clear from the data that it is
important for the apprentices to have highly developed social and interactive
skills, without which they may experience difficulties when coming into contact with customers.
It is mainly work tasks of a routine nature that dominate, something which
according to Billett (2001) may pose difficulties for the development of indepth professional skills. Billett argues that in addition to the important routine tasks, the apprentices must be given opportunities to develop a capacity
to also handle tasks that are not routinely carried out at the workplace.
The focus at most workplaces included in the study was on offering apprentice students opportunities to develop knowledge of the products, the store
logistics, item exposure and sales. Other tasks that are more complex, such as
purchasing and ordering, were not as frequently offered; these tasks are generally reserved for the more experienced, and in some cases, mainly in chain
stores, purchase and ordering are performed centrally and are thus completely
inaccessible to student apprentices. Fuller and Unwin (2009) argue that workplaces have both restrictive and expansive attributes that represent barriers
and opportunities for learning at work. When it comes to access to work tasks
in relation to purchase and ordering at workplaces in this study the restrictive
attributes are clearly dominant. The apprentices’ opportunities to develop
knowledge about the route of products from suppliers to the shop shelves are
decidedly limited, and so, consequently, are their chances to get a comprehensive picture of the workplace.
To place products on the shop shelves and keep the shop tidy and in order
are work tasks that can hardly be regarded as advanced or associated with a
high degree of responsibility. But through developing knowledge and skills
about the underlying rationale as to why products are placed in a certain way
in a shop gives apprentices a complement to the practical skills they have acquired.
The professional skills apprentices get access to can be regarded
as narrow and workplace-specific
Knowledge and skills developed by apprentices in this study can, as Berglund
and Henning Loeb (2013) and the European Commission (2012) show, be
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regarded as narrow and specific for the workplace or the chain of stores. One
of the apprentices (Benny) has been able to independently work with exposure
of products. The professional skills he has developed through these work tasks
are specific for food shops. He can certainly use his skills in other food shops,
but they are probably harder to apply in other parts of retailing. In fashion
shops, for example, there is seldom the same freedom for exposing, combining
and placing the products at the worker’s own discretion. In chain stores it is
commonly understood that exposures are made from a given plan composed
centrally and sent to the shops in order to standardize the collections and shop
fittings. The collective knowledge in the trade about how combinations of colours and garments, for example, can attract customers is gathered in these
plans and they can thus be considered as mediating tools.
At some workplaces apprentices learn how to make signs. This is usually
done using the stores' own layout programmes where they create a sign digitally and then print it. To master these tasks apprentices must be familiar with
the shop´s layout programme for signs and know what information to display
on the signs. This is an example of narrow and workplace-specific skills.

9. Access to work tasks and the apprentices’ paths into the
profession
In Chapter 8 an analysis is made of the work tasks that apprentices had access
to and the professional skills that were mediated through these tasks. Chapter
9, by means of the second generation of activity theory, describes and analyses
how apprentices obtain access to these work tasks. In the second generation
of activity theory, emphasis is put on collective mediating conditions in the
activity. The analysis in this chapter is, in other words, concentrated on the
division of labour and rules or norms in the education process and how these
influence the apprentices’ route towards a more central position in the community of practice at workplaces.
Division of labour – the vocational teacher’s role is subordinated
compared to the supervisor’s
Workplace conditions and the division of labour that occurs permits or restricts apprentice students' access to work tasks. It is all about who is doing
what in the education process, and why they are doing it in the way that they
are. In the context of this study we are mainly concerned with the vocational
teachers and supervisors at workplaces. There is a very obvious division of labour between the vocational teacher and the supervisor, but as Berglund and
Lindberg (2012a) conclude, marked distinctions exist even between different
types of supervising roles, for example the formal and the actual. The question
is what this division of labour means in practice for the apprentices’ access to
work tasks.
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The supervisor is of great importance for how apprentices are introduced
at the workplace and offered access to work tasks that initially are straightforward and oriented towards the shop’s products and logistics. Work tasks that
mediate the students’ knowledge about assortment and logistics are accessed
through their supervisors. Supervisors with special areas of interest or some
kind of expert knowledge may be able to guide apprentices towards deeper
knowledge in certain areas. One such example occurred when one of the apprentices together with her supervisor followed up in detail the relationship
between sales of some products and their placing in the shop.
The formal supervisor, who often is the store manager, is not always able to
follow the apprentices in their daily work. Instead, this is done by an actual
supervisor – the person who at any given moment works closest to the apprentice. This distance implies that the formal supervisor can experience difficulties in creating a comprehensive view of the apprentice’s development of
knowledge, a suggestion which is borne out by the findings of the trilateral
talks (assessment).
When it comes to the possibility that apprentices themselves can exert some
influence on the chances of reaching more advanced work tasks than those
included in daily work, it is evident that they have to be inherently interested,
curious and enterprising enough to engineer access to work tasks such as ordering and handling the cash-register. Knowledge about how the cash-register
works can be important if a chance for paid employment at the workplace is
to be secured. This is mainly in smaller shops where the staff are expected to
have a comprehensive view of the business and a readiness to take care of almost all kinds of tasks.
Based on the evidence from trilateral talks and the checklists that they completed, when vocational teachers check up on what the apprentices have been
doing they often bring attention to tasks that for one reason or another apprentices have not been given access to. This sometimes prompts the supervisors to assign apprentices to work which can be considered as more advanced.
However, this does not always lead to apprentices working independently on
these tasks; rather the supervisor shows how to order goods, for example, and
the apprentice might have the opportunity to have a try at the same thing.
This implies that ordering and purchasing are qualified tasks that demand a
higher level of responsibility, and the apprentice lucky enough to be granted
this opportunity has reached deeper into the community of practice at the
workplace.
The division of labour between vocational teachers and supervisors shows
in a quite obvious manner that the vocational teachers have a passive or subordinated function when it comes to apprentices’ tasks at workplaces. Data
shows that only to a limited degree can the vocational teachers influence what
work tasks apprentices are assigned at workplaces. The vocational teacher is
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usually the one who organizes and keeps in touch with the workplace, but only
rarely do they make demands on the supervisor and the workplace.
It is clear from this study that vocational teachers must take care of the
workplaces they have access to and cannot ask for too much when it comes to
the content of work tasks. This, together with a generally insufficient level of
collaboration between schools and workplaces, means that the workplace curriculum determines the content of the workplace-based part of the education
process, rather than the syllabus as a whole.
Another important aspect of the division of labour is that supervisors are
responsible for apprentices learning at workplaces but the vocational teachers
perform the assessment and grading.
Independence and the power of initiative as a norm
The relationships between apprentices and professional skills that are mediated through rules or norms are closely connected with the apprentice's ability
to develop his or her independence and power of initiative.
To be able to take forward one’s own initiatives and develop independence
gives, as Hansen (2003) concludes, increased access to the community of
practice at the workplace. It seems to be an obvious objective for supervisors
to make the apprentices independent in their daily work. In that way the guidance offered changes over time since the apprentices become more and more
independent in their work and supervisors can gradually take a step back and
let go. This can bring a number of benefits. Firstly, independence can be seen
as an important aspect of professionalism. Secondly, as the apprentice develops independence and power of initiative the supervisor will be released from
the time-consuming process of offering guidance; an independent apprentice
who takes the initiative can be a resource at the workplace, and at the same
time the supervisor is no longer needed for guidance to quite the same extent
and is free to attend to other work.
The social and interactive dimension as a norm
This study shows that the development of fundamental knowledge about
products is prioritized at most workplaces. The social and interactive dimension of a student’s personality is likewise considered as crucial for apprentices’
chances to secure employment at a workplace. Tsagalidis (2008) argues that
job-specific skills such as product knowledge can, in combination with the social and interactive dimension, change general skills into highly polished professional skills.
Aarkrog (2003a) also shows that product knowledge and a positive social
and interactive personality are related to each other, while Hastwell et al.
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(2013) conclude that knowledge about products provides the context for communication with customers91 (p. 84). In other words, one can say that the legitimacy of participation in the professional community of practice lies firmly
in the social and interactive dimension. It does not matter how much one
knows about the products if you cannot sell them because of inept customer
contact. Analysis shows that improving the social and interactive dimension
of a student leads them deeper into the professional community of practice. If
the apprentice lacks a selling manner the way towards a central position in the
community of practice becomes longer and more winding.
Schools’ structuring of education affects the ability to develop
professional skills
The ways in which schools structure and regulate the workplace-based part of
the education can have consequences for the apprentices’ movement towards
a central position in the communities of practice. To achieve a comprehensive
view of the retailing trade it is important for apprentices to participate
throughout the week because of the differing flow of goods over the course of
the week. The common way of organizing the education (Monday to Thursday
at work and Friday in school or similar) can thus be a problem. One of the
schools in the study solved this by letting the apprentices spend four weeks at
a workplace and then four weeks in school and so on. In some schools though,
it may be harder to arrange such a solution due to traditions and fixed structures. The data shows a few examples of apprentice-students that have to go
between school and workplace several times a day because of scheduling difficulties. Organizing and structuring education on the basis that students
should spend at least half the period of training in the workplace can thus have
a direct impact on their opportunities to develop professional skills.
The number of different workplaces that the apprentices get to experience
obviously influences whether they ultimately receive a broad or narrow education. Somewhat surprisingly, the number of workplaces that students can
attend is not regulated in any of the steering documents; the Ordinance for
Upper Secondary School (SFS 2010:2039), for example, defines USAE simply
as training within a vocational programme where more than half is implemented in one or several workplaces outside school (s. 2).92
Most of the students in the study changed workplace at least once, mainly
due to discomfort, but during their last year it was most common for them to
stay at one workplace. This certainly allows the apprentices to develop workplace-specific skills that make them employable in the workplace in question,
but it scarcely gives them a broad education.

91 Author’s translation.
92 Author’s translation.
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One can thus say that what leads to a progression in work tasks for the apprentice occurs in a dialogue between workplace conditions, supervisor, vocational teacher and the apprentices’ ability to take their own initiatives. This
progression leads the apprentice towards a more central role in the community of practice at a workplace.

10. Assessment and grading in the case study schools
The aim of this chapter is to describe and analyse the vocational teachers’ work
with assessment and grading of the apprentices’ workplace-based part of their
education. The second generation of activity theory is used in order to get a
perspective on the knowledge and skills that are prioritized in the assessment
activities.
Much of what is done when it comes to assessing the work of apprentices is
about overcoming the dilemma posed by the fact that vocational teachers have
to assess and grade professional skills developed in one or several workplaces.
Vocational teachers use several tools (checklists and assessment matrices for
example) in their assessment and grading. The key qualifications that the Swedish Trade Federation highlight in their own training material (see the STF’s
Apprenticeship in Stores) are frequently mentioned in these tools. There is a
risk therefore (as Berglund and Lindberg (2012a) as well as Berglund et al.
(2013) have noted) that in relying so much on key competences as defined by
the industry, assessment is much too heavily weighted towards the apprentices’ ability to act in a prescribed social and interactive manner. This puts
Billett´s (2006) concepts of the intended and the enacted curriculum in sharp
focus because of the fact that what is intended to be assessed and what is actually assessed in reality do not always correspond.
All schools in the study used, in varying degree, trilateral talks as a tool for
follow-up analysis and for assessment discussions. It appears obvious that
these talks together with checklists and assessment matrices can be regarded
as attempts to create functional boundary objects (Leigh Star, 2010; Star &
Griesemer, 1989; Tanggaard, 2007) aimed at keeping the two activity systems
in school and workplace together.
However, an over-reliance (and indeed an over-confidence) on the use of
checklists and matrices may lead to a kind of distance-assessment in which
the vocational teacher does not regularly visit the workplace to get an accurate
sense of the apprentice's development of their knowledge. The use of checklists also tends to contribute to the view of performed work tasks simply in
terms of have done, and thus puts less emphasis on how and with what quality
tasks are completed. The risk is that the assessment measures only quantitative aspects rather than qualitative ones.
The workplace-based part of apprenticeship education is meant to be regulated, either by the national syllabuses in programme-specific vocational subject courses or by the large course ‘Workplace-based Learning in Pilot Project
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with Upper Secondary Apprenticeship Education’. The latter was used by four
of the five case-study schools, and it transpired that in their assessments all of
the teachers have in one way or another supplemented the course, mainly by
using the seven competences articulated by the Swedish Trade Federation.
These competences are adapted to a particular view of knowledge in working
life, and lead above all to a social assessment of the apprentices. This says
much about what is considered as important in this education – if the apprentices do not have the required social and interactive competences they will experience difficulties in asserting themselves in the trade.
The division of labour is what lies behind the prevailing dilemma with assessment in the USAE, but it is not merely about the obvious division between
supervisors in the daily work who contribute with formative assessments and
vocational teachers who provide summative assessments through grading. Division of labour is also about the obscurity of who is supposed to do what in
the education. It is not always obvious for the apprentices how, and by whom,
assessment and grading of the workplace-based part of the education is carried out. In addition, apprentices do not always know what they are supposed
to learn at the workplace, and consequently they do not know what should be
assessed. This ignorance is not confined to the students: the supervisors, who
have a critically important function when it comes to ensuring that students
progress and improve in their work tasks, do not know what they are supposed
to teach the students. With the supervisors’ insufficient knowledge of the formal requirements of the curricula the workplace-based part of the education
perhaps inevitably becomes a reflection of their daily work tasks; in short, the
work tasks offered the apprentices are the same as those performed by the
supervisors in their daily work.

11. Reflections about method and theories
This chapter reflects and discusses the methods and theories used in the study.

12. Conclusions
This chapter brings together and discusses the conclusions drawn from the
study which was based on the following research questions.
How can current activities in the workplace-based part of the
USAE in the Business and Administration programme be related
to the history of the retailing industry?
The study shows that much of what is happening at present can be related to
the history of the industry. Development and structural changes that have
taken place on several levels in the retail sector have resulted in many professional skills becoming embedded in information technology. This, in combination with the current division of labour, means that apprentice students
may have difficulties in reaching the more advanced tasks. The prevailing view
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among the general public on the retail industry as a low-status sector can also
be traced back to its history.
Which conditions to develop professional skills are created in the
USAE in the Business and Administration programme?
The steering documents, in the form of the programme-specific courses or the
large course ‘Workplace-based Learning in Pilot Project with USAE’, did not
appear to have any decisive significance for the content of the education. Instead, the workplace conditions, and what may be termed the workplace curriculum, control the knowledge content that is made accessible. The conclusion must be, therefore, that the professional skills that apprentices in the
study can develop are narrow and specific for the workplace.
In the absence of descriptions of knowledge content in the frequently used
‘Workplace-based Learning in Pilot Project with USAE’, the requirement for
at least a passing grade is basically that the student has been present in the
workplace and carried out the duties he or she was assigned. The criteria for
awarding the highest grade appears to be a student’s employability, which can
also be considered as a narrow and workplace-specific factor. Thus assessment and grading have a strong influence on the implemented curriculum,
and this in turn also means a reduction of the intended curriculum.
A crucial conclusion is that USAE does not constitute one unified activity
system with a common underlying motive, but should rather be considered as
two separate activity systems (school and workplace) with distinct cultural differences.
Which professional skills do apprentices get access to, and how
can students' progression in the development of professional
skills be described and understood?
The apprentices gain access to basic tasks related to the daily work at the
workplace, but rarely have the opportunity to take part in the more advanced
work-tasks.
USAE students in the Business and Administration programme also experience difficulties in achieving deeper and so-called theoretical or abstract
skills. This implies that instead of this more challenging work they are assigned tasks that are quantifiable and can be checked mechanically in matrices
and checklists.
Initially, apprentices have access to work tasks that develop their
knowledge about products sold in the store and about the logistics of the workplace. When they know the workplace and the products they are often offered
the chance to work with exposure of the products.
The study shows that in the assessment work, professional skills have been
downgraded and are considered as little more than social and interactive competence and employability.
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Intervjuguide, elever
Information om etiska överväganden
I samband med datainsamlingen tar vi hänsyn till forskningsetiska principer
för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Enligt dessa principer har deltagande informanter rätt till anonymitet. Av det
skälet använder vi fingerade namn på informanterna och vi anger inte heller
på vilka orter vi utför fallstudier, liksom vilka skolor som ingår i studien.

Elevernas historiebeskrivning – förändring/utveckling från
lärlingsutbildningens början till idag
Skolstarten – val av lärlingsutbildningen
Varför valde ni programmet? Varför lärling? Vad visste ni innan ni började?
Beskriv hur det var i början av utbildningen:
- Vad fick ni börja med?
- Gick ni tillsammans med elever i skolförlagd utbildning/enbart lärlingselever/samma eller olika/blandade yrkesprogram?
- Gjordes något vid skolstarten så ni skulle känna er som en klass?
Känner ni er som en klass?
Arbetsplatsen i fokus
Berätta, ganska konkret och detaljerat i tur och ordning om en typisk dag på
era lärlingsplatser, utgå gärna från den senaste gången du var där:

-vad var det första du gjorde? (efter det, osv) Vilka andra uppgifter
gjorde du? (berätta i tur och ordning) Vad är lätta/svåra uppgifter? Är
det här typiska uppgifter som du fått göra den här dagen? Vad har ni
kvar att lära? Vilka arbetsuppgifter gör bara de anställda?
- vilka andra fanns på plats? vad gjorde de för något? (samarbeten,
interagerande)
- fick du någon handledning, tips eller råd, visade någon dig hur du
skulle göra något, ställde du frågor till någon, sa någon till dig vad du
skulle göra, etc?
- Vad tänker du om en sådan här typisk dag? Vad tänker ni andra när
ni hör varandras typiska dagar? Hur kan det ni gör under era typiska
dagar vara till nytta för er i framtiden?
Hur fördelas tiden i skolan och på arbetsplatser över de tre åren? Vad tycker
ni om det upplägget?
Berätta hur gick det till när ni tilldelades lärlingsplatserna (vad gjorde att ni
fick den platsen, fick ni komma med egna önskemål, skaffade ni platsen själva,
byten, etc) Vad och vem är det som avgör vilken lärlingsplats man får? Samma
lärlingsplats – eller byte? Motivera varför samma eller byte.
Har det hänt att någon i klassen inte fått lärlingsplats? Berätta om det... (vad
är det som gör att man inte får plats tror ni? vad tänker ni om det... etc)
Relationer till arbetskamrater?
Hur är en bra lärlingsplats? (Vad är det som gör den bra, etc. Har ni själva
upplevt sådana lärlingsplatser ni beskriver - berätta...) Hur är en dålig lärlingsplats? (vad gör den dålig? etc Har ni själva upplevt en sådan lärlingsplats?
Vad gör ni om ni hamnat på en dålig arbetsplats?)
Berätta, fanns det några förväntningar på er på arbetsplatserna? (vad skulle
ni kunna, förkunskaper, sätt att vara...)
Vad gör att man kan lyckas som elev i lärlingsutbildningen? Vilka egenskaper
och kunskaper är viktiga för att det ska gå bra?
Har ni fått jobberbjudanden genom era arbetsplatser? (extrajobb på lov, etc)
Hur ser ni på er framtid inom yrkesområdet? (möjlighet till jobb, viljan att
vara kvar, etc)
Har ni någon gång funderat att hoppa av? Vad fick dig att stanna kvar?

Sådana elever som hoppat av, vet ni varför de hoppade av utbildningen? (Vad
gör de i dag?) Vad är det som gjort att ni valt att gå kvar?
Handledning
Berätta om vad bra handledning innebär? Hur är en bra handledare? Vad
hade ni inte kunnat lära er utan era handledare? Ge exempel på olika sätt din
handledare har handlett er. (titta på, visat, reflekterande frågor, etc tänker utifrån Billetts koncept) (Här kan man ju låta dem utgå från t ex vad som varit
svårt att lära sig. Dvs låta dem tänka tillbaka på ett konkret moment eller kunskap som de lärt sig via sin handledare.)
Skolan i fokus
Berätta, ganska konkret och detaljerat om en typisk dag på er skola. Utgå från
den senaste gången ni var där:
- Vad var det första ni gjorde? (vilka ämnena hade ni, osv) Vilka uppgifter fick ni? (berätta i tur och ordning) Hur lätta eller svåra tycker
du uppgifterna var? Är det här typiska uppgifter i respektive ämne? - Hur gick undervisningen till?
- Hur kan det ni gjorde under denna skoldag vara till nytta för er i
framtiden?
Försök dra er till minnes undervisningen i kärnämnena. Kan ni berätta om
hur den undervisningen var/är?:
- Användes exempel från xxxxx-branschen i något ämne för att ni
skulle uppleva det mer relevant/viktigt att lära sig?
- Kan ni komma ihåg några särskilda uppgifter i något kärnämne där
xxxxx-branschen fanns med på något sätt?
Får ni med er skoluppgifter som ska genomföras på arbetsplatsen?:
- Vilka slags uppgifter? Ge exempel.
- Vem ger er uppgifter?
- Används redskap? Vilka? (loggbok, nätbaserade portaler, portfolio…) Berätta mer om dessa...
- Pratar ni med handledarna/arbetskamraterna om skoluppgifterna?
- Får ni med er uppgifter från arbetsplatsen till skolan? (vad är det för
slags uppgifter? Används redskap - loggbok, webbplattformar, etc berätta mer om dessa...)
Vid vilka tillfällen skriver ni eller läser något på APL:n? Vad är det för slags
”texter”? Hur mycket involveras ni i arbetsuppgifter som innehåller ”text” av

något slag under APL.n (hur mkt är handledarna/arbetskamraterna involverade i sådana uppgifter)?
När ni kommer tillbaka till skolan, (hur) uppmärksammas det ni lärt er på
arbetsplatsen (T.ex. får ni höra vad kamraterna lärt sig, etc - sker det i undervisningen, frågar lärarna eller berättar ni för varandra...)
Uppföljning, utvärdering och bedömning
Vad innebär det enligt er att vara yrkeskunnig inom yrkesområdet? Hur avgörs det om någon är yrkeskunnig? Hur blir man yrkeskunnig på bästa sätt?
Känner ni er som butikssäljare, undersköterskor, etc?
De kunskaper ni lärt er i skolan och på era arbetsplatser: kan ni använda dem
på flera olika arbetsplatser? Inom andra yrkesområden? Kan de vara till nytta
i ditt liv och utanför arbetslivet? Hur? Ge exempel.
Berätta vad man ska göra för att få ett G i era yrkesämnen?
- hur går det till när ett kunnande bedöms på arbetsplatsen? I skolan?
Vad är det som bedöms?
- vad ska man göra för att få ett högt betyg/lågt betyg?
- Vad tittar lärarna på? Vad tittar handledarna på? Hur får ni reda på
vad de tittar på? (underlag för bedömningen).
Vem är det som bestämmer vilket betyg ni ska få på de arbetsplatsförlagda
kurserna?
Avrundning
Om någon ni känner som går i årskurs 9 skulle fråga om lärlingsutbildningen
- vad skulle ni berätta då?
Vad gör ni om ett år? Fem år?
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Uppdraget av Skolverket
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att bidra till utveckling av kvaliteten
i gymnasial lärlingsutbildning. En grupp forskare och doktorander på Stockholms universitet har fått i uppdrag av Skolverket att genomföra en studie som
kommer att fokusera på pedagogiska och didaktiska frågor inom följande områden:
- Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
o Tillgång till APL och rekrytering av arbetsplatser
o Organisering av APL
o Innehåll i APL
o Handledningen på APL
- Arbetsfördelning mellan skola och arbetsplats
o Utbildningens organisering – kursinnehåll och plats.
o Uppföljning och bedömning
- Genomströmning, studieavbrott och byte av studieväg
- Elevernas etablering på arbetsmarknaden
- Användningen av statsbidraget
Studien är planerad att starta 1 februari 2013 och ska slutrapporteras 1 mars
2014.

Etiska överväganden
I samband med datainsamlingen tar vi hänsyn till forskningsetiska principer
för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002). Enligt dessa principer har deltagande informanter rätt till anonymitet. Av det
skälet använder vi fingerade namn på informanterna och vi anger inte heller
på vilka orter vi utför fallstudier, liksom vilka skolor som ingår i studien. De
skolor som ingår i försöksverksamheten har dock, i samband med att de av
Skolverket beviljats medverkan i försöksverksamheten, förbundit sig att medverka i olika typer av uppföljningar av försöksverksamhetens. Så skolorna har

principiellt inte, i förhållande till HSFR:s forskningsetiska principer, full frihet att tacka nej till medverkan.

Gemensam historiebeskrivning av lärlingsutbildningen vid
arbetsplatsen
Syftet är att få en inramning av lärlingsutbildningen vid arbetsplatsen som vi
kan ställa i relation till datamaterialet.
Arbetsplatsens verksamhet/historia och rekryteringen av lärlingsplatsen
Beskriv företaget/arbetsplatsen (kompletterande information kan hämtas på
nätet/av branschen).
- vilken verksamhet?
- hur många anställda?
- när etablerades företaget/arbetsplatsen?
- viktiga förändringar av verksamheten?
Vilka erfarenheter/strukturer har ni på arbetsplatsen av utbildning (lärlingar,
praktikanter, fortbildning)?
Hur ser samarbetet/arbetsfördelningen ut mellan arbetsplats/handledare och
lärare?
Vad var avgörande för att ni tog emot en lärlingselev?
- vem kontaktade er med förfrågan (skolan, eleven, annan)?
- vad var det som fick er att ställa upp med en lärlingsplats?
- var statsbidraget (15 000) avgörande?
- vad används statsbidraget till på arbetsplatsen?
Krav för lärlingsplats?
- ställde skolan några krav? (vilka argument för rekryteringen?)
- ställde arbetsplatsen krav?
- handledarutbildning? (krav, erbjudande?)
- vilket innehåll skulle du önska i en handledarutbildning?
- hade ni några särskilda önskemål på lärlingarna
Handledarens historia/bakgrund
Handledarens erfarenheter/utbildning
- hur har du själv lärt dig yrket? (utbildning/erfarenhet)

- ställs särskilda krav på handledarna? Handledning och handledarutbildning
- Hur skulle en bra handledarutbildning se ut?
- hur fick du uppdraget som handledare? (formell/reell)
- vad är det som avgör valet av handledare?
- hur har ditt arbete påverkats av lärlingsutbildningen?
- vilka är dina arbetsuppgifter som handledare inom lärlingsutbildningen?
- vilka erfarenheter är särskilt viktiga för lärlingsutbildningen?

Handledningen på arbetsplatsen
Organiseringen av utbildningen på arbetsplatsen och arbetsplatsens läroplan
- skolans organisering (dagar/veckovis). Synpunkter?
- arbetsplatsens uppläggning av utbildningen? (vad får lärlingseleverna börja med?)
Vad är det som avgör om lärlingseleven får byta arbetsuppgifter?
- handledarens/lärlingselevens initiativ?
Arbetsplatsens lärmiljö
- lärlingens tillgång till arbetsplatsens samlade kunskap? Personal,
litteratur, knep o trix, redskap, språk (begrepp).
Olika uppgifter till olika lärlingselever?
- vem/vad avgör?
Fördjupning/”teorianknytning”
- hur vet du när lärlingen behöver en grundligare förklaring i anslutning till ett arbetsmoment?
- vad förklarar du? Ge exempel!
- vad förväntar du dig att lärlingseleven lär sig i skolan (förväntningar
på lärlingselevens kunnande)?
Vet du vad eleven ska lära sig på arbetsplatsen?
- Kan ni erbjuda det som lärlingen ska lära sig? (enligt kurserna i skolan).

- Kan lärlingen lära sig det som är nödvändigt att kunna inom yrket
(för anställning) på er arbetsplats?
- om inte – hur löser ni det? (rotation mellan olika arbetsplatser, kompletteringar i skolan)
Svåra/lätta uppgifter att lära sig?
- i början och i slutet av utbildningen? Ge exempel!
Vad kan lärlingen inte lära sig på arbetsplatsen?
Problem/utmaningar
- vilka problem/utmaningar har uppstått och hur har ni löst dessa?
- vilka utvecklingsområden för lärlingsutbildningen ser du som mest
nödvändiga?

Lärlingarna
Förväntningar på lärlingseleverna?
- kan du beskriva hur en bra lärling ska vara? (eget intresse för yrket?)
- vilka grundkunskaper krävs?
- brukar ni framföra särskilda önskemål om vilka lärlingar som ska få
komma till arbetsplatsen.
Om det inte fungerar med en lärling på er arbetsplats?
- hur har ni löst problemen?
Byte av eller samma arbetsplats?
- hur ser ni på att lärlingen byter arbetsplats?

Uppföljning och bedömning
Beskriv hur uppföljning och bedömning/betygssättning sker på arbetsplatsen?
- respons i arbete?
Vilken roll har du som handledare i bedömningen av lärlingarnas yrkeskunskaper?
- vilken kunskap om bedömning och kursinnehåll har du?

Vad är svårast i bedömningen?
- olika typer av bedömningar/uppföljningar? (sociala/yrkeskunnande)
Vad tittar man på vid uppföljning/bedömning?
- vilka kriterier är utgångspunkt?
- underlag/matriser? (Checklistor, annat…)
- hur vet du att lärlingar kan?
- känner du till bedömningskriterierna?
Vad ska man kunna för att få godkänt?
- gräns mellan IG och G?
- exempel på elever som får hög/lågt betyg? Vad karaktäriserar?
Vad bedömer ni som avgörande för att få en anställning i eller efter en lärlingsanställning?
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Uppdraget av Skolverket
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att bidra till utveckling av kvaliteten
i gymnasial lärlingsutbildning. En grupp forskare och doktorander på Stockholms universitet har fått i uppdrag av Skolverket att genomföra en studie som
kommer att fokusera på pedagogiska och didaktiska frågor inom följande områden:
- Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
o Tillgång till APL och rekrytering av arbetsplatser
o Organisering av APL
o Innehåll i APL
o Handledningen på APL
- Arbetsfördelning mellan skola och arbetsplats
o Utbildningens organisering – kursinnehåll och plats.
o Uppföljning och bedömning
- Genomströmning, studieavbrott och byte av studieväg
- Elevernas etablering på arbetsmarknaden
- Användningen av statsbidraget
Studien är planerad att starta 1 februari 2013 och ska slutrapporteras 1 mars
2014.

Etiska överväganden
I samband med datainsamlingen tar vi hänsyn till forskningsetiska principer
för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2002).
Enligt dessa principer har deltagande informanter rätt till anonymitet. Av det
skälet använder vi fingerade namn på informanterna och vi anger inte heller
på vilka orter vi utför fallstudier, liksom vilka skolor som ingår i studien. De
skolor som ingår i försöksverksamheten har dock, i samband med att de av

Skolverket beviljats medverkan i försöksverksamheten, förbundit sig att medverka i olika typer av uppföljningar av försöksverksamhetens. Så skolorna har
principiellt inte, i förhållande till HSFR:s forskningsetiska principer, full frihet att tacka nej till medverkan.

Genomförande av studien
Tillgång till dokument:
- Klasslistor fr o m läsåret 2008/09
- Utbildningskontrakt
- Lokala policydokument
- Utbildningsplan/poängplan för lärlingsutbildningen fr o m läsåret
2008/09
- Underlag för uppföljning och bedömning
- Elevuppgifter
- Bedömningsunderlag (prov, handledarens omdömen)
- Scheman

Tillgång till lärare, elever och handledare:
- Lärare för inledande gruppintervju, enskilda intervjuer samt uppföljnings- och bedömningssamtal (trepartssamtal).
- Skuggning av (förslagsvis tre) elever på APL/skolan i något/några
av följande program: BP, EC, HA och OP.
- Intervjuer och samtal med handledare vid arbetsplatsbesök
- Gruppintervju med elever i åk 3

Gemensam historiebeskrivning av lärlingsutbildningen vid
skolan
Syftet är att få en inramning av skolans lärlingsutbildning som vi kan ställa i
relation till datamaterialet. Underlag är tidslinje för lokal historia.
Lärarnas historia
Presentationsrunda, bakgrund – erfarenhet/började som lärare på skolan?
Börja med den som har varit längst på skolan, därefter den näst ”äldsta” läraren.
Vilket år började läraren på skolan?
Tidigare erfarenheter av yrket/yrkesutbildning?
Vad har ni tagit med er av de tidigare erfarenheterna in i lärlingsutbildningen?

Hur har lärararbetet förändrats med lärlingsutbildningen?
Vilka problem/utmaningar (för lärarna/undervisningen) har uppstått och hur
har ni löst dessa?
Vilka utvecklingsområden (för lärarna/undervisningen) ser ni som mest nödvändiga?
Skolans historia
När startade skolan? Vilka program finns på skolan?
Tidigare yrkesutbildning/lärlingsutbildning på skolan?
Vilka är de främsta avnämarna för skolans yrkesutbildning/lärlingsutbildning? (Arbetsplatser)
Vilka förändringar har skett i lärlingsutbildningen under försöksverksamheten?
Vilka problem/utmaningar har uppstått (för lärlingsutbildningen) och hur har
ni löst dessa?
Vilka utvecklingsområden (för lärlingsutbildningen) ser ni som mest nödvändiga?
Förtjänster/nackdelar med lärlingsutbildning? (I förhållande till skolförlagd
utbildning?)

Kontakter och arbetsfördelning mellan skola och arbetsplatser i APL
Rekrytering av lärlingsplatser – beskriv hur det går till?
- Skolans, lärarnas och/eller elevernas egna kontakter?
- Ställs några särskilda krav på lärlingsplatsen?
Matchning av elev – lärlingsplats.
- Uttalar arbetsplatserna önskemål om eleverna? Och vice versa.
Kontinuerlig kontakt med arbetsplatserna – hur ser det ut?
Statsbidraget som går till arbetsplatsen – hur används det?

Byte eller samma arbetsplats?
- Vem initerar byte?
- Vad avgör om byte sker?
När eleven inte får tillgång till en lärlingsplats – hur löser ni det? Med vilka
resurser?
Vad finns det för orsaker till att elever blir utan lärlingsplats?

Handledare
Hur ser tillgången på handledare ut?
Vem blir handledare? Formell/reell handledare.
Ställs särskilda krav på handledarna? Handledning och handledarutbildning
Hur bedömer ni handledares kompetens?
Hur sker den löpande kontakten med handledarna?

Elever
Hur rekryterar ni elever till yrkesutbildning och lärlingsutbildning?
- Information om utbildningen (informationskanaler/informationsmaterial?)
Vilka elever söker till lärlingsutbildning/yrkesutbildning?
Har det skett förändringar i vilka elever som söker till lärlingsutbildningen?
Vilka utmaningar har ni haft när det gäller lärlingseleverna? (Avhopp? Byten?
APL?)
Finns några iakttagna skillnader mellan lärlingselever och de som går skolförlagd utbildning?
- skillnader i elevers kvalifikationer för att klara utbildningen?
- vad bidrar till att elever lyckas bra i lärlingsutbildningen?

Kärnämnen och yrkesämnen
Hur organiseras undervisningen i yrkesämnen respektive kärnämnen? (dagar/veckor)

Hur fördelas APL över hela utbildningstiden?
Vad av kursinnehållet läggs i skolan respektive på arbetsplatsen?
Vilka och vad avgör vilket kursinnehåll som ska ligga var?
Infärgning/integrering av ämnen?

Elevuppgifter
Får eleverna genomföra skoluppgifter på arbetsplatsen?
- Vilka slags uppgifter? Ge exempel.
- Vem ger uppgifter?
Hur ser ni på möjligheten att knyta samman lärande på arbetsplatsen och i
skolan?
- Finns sådana intentioner?
- Används redskap? Vilka? (loggbok, nätbaserade portaler, portfolio…)
- (Hur) används det kunnande eleverna utvecklat på sina respektive
arbetsplatser?

Uppföljning, utvärdering och bedömning
Beskriv hur uppföljning och bedömning sker
- Olika typer av bedömningar/uppföljningar? (sociala/yrkeskunnande)
- Vad tittar man på?
- Vilka kriterier är utgångspunkt?
- Underlag/matriser? (Checklistor, annat…)
- Hur vet ni att elever kan?
- Vem utformar bedömningskriterierna?
Handledares roll i bedömningen av elevernas yrkeskunnande?
Vad ska man kunna för att få godkänt?
- gräns mellan IG och G? (ALF-kursplanen?)
- exempel på elever som får hög/lågt betyg? Vad karaktäriserar?
Vad är svårast i betygssättningen?

Vilken roll har handledarna i bedömningen?
- vilken kunskap om bedömning och kursinnehåll har handledarna?

Efter utbildningen
Vad händer efter utbildning? Hur många får ett arbete inom sitt yrkesområde?
Kan ni utifrån klasslistorna beskriva vad ni vet om lärlingseleverna efter utbildningen? (jfr klasslistor)
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