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ABSTRAKT 
 

Över 390 miljoner har sedan 2008 betalats ut i statsbidrag inom det 
gymnasiala lärlingsförsöket. Media har uppmärksammat att större 
delen av pengarna gått till huvudmännen och inte till de företag som 
tar emot lärlingar. Det viktigast är att eleverna får en så bra lärlings-
utbildning som möjligt för pengarna. Påverkar lärlingsersättningen 
kvalitén på lärlingsutbildningen? Syftet med studien var att beskriva 
och analysera om formerna för lärlingsersättningen anses påverka 
utbildningskvalitén.  Frågeställningarna i studien var på vilka sätt 
fördelades statsbidraget för det gymnasiala lärlingsförsöket inom ho-
tell- och restaurangbranschen samt på vilket sätt skolhuvudmännen 
och branschen anser att utbildningskvalitén påverkas av ersättningen 
till företagen. Metoder för att insamla data var en enkätstudie med 29 
respondenter från branschen samt kvalitativa intervjuer av 3 skolhu-
vudmän. Branschen ansåg i stort att man kan ställa högre krav på fö-
retagen och att kvalitén blir högre om företagen får ersättning, me-
dan skolhuvudmännen var mer osäkra och splittrade. De flesta före-
tagen ansåg att ersättningen borde ligga på 20 000 kr – 25 000 kr, 
något som två av skolhuvudmännen höll med om. Dess ansåg även 
att kvalitén blir bättre om handledaren får ersättning, medan bran-
schen var splittrad angående detta. 
 

Nyckelord:  statsbidrag, hotell- och restaurangprogrammet, yrkespedagogik, 
yrkesdidaktik, lärlingsutbildning, lärlingsförsöket. 
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INLEDNING 

”Friskolor tjänar pengar på statsbidrag” - Detta var en av huvudnyheterna i SVT:s 
Rapport för ett par månader sedan (Rapport 2010). Nyheten visade på att friskole-
koncernen Baggium som riktat in sig på praktiska utbildningar tjänat stora pengar på 
att behålla hela det statsbidrag som regeringen tänkt att företagen som tar emot lär-
lingar skulle få del av. För mig var denna nyhetsrapportering en väckarklocka som 
satte igång många frågor och funderingar hos mig. Jag arbetar som lärare på en 
kommunal skola som är med i lärlingsförsöket och vi betalar inte heller ut någon er-
sättning till de företag som tar emot lärlingar. - Tjänar vi också pengar på statsbi-
drag? Är den frågan egentligen viktig? Är det inte viktigast att eleverna får en så bra 
lärlingsutbildning som möjligt för pengarna? 
 
Första gången jag kom i kontakt med lärlingsutbildning var när det gymnasiala lär-
lingsförsöket startade 2007 och min kollega ansåg att vi skulle vara med. Lärlingsför-
söket drogs igång på Hotell- och restaurangprogrammet hösten 2007 och ett lärlings-
råd sattes samman. En av de första frågorna som togs upp var om ersättning till de 
företag som tar emot lärlingar. Lärlingsrådet tog beslutet att man inte skulle ge någon 
ersättning till företagen eftersom att utbilda en lärling på sin arbetsplats har andra 
värden än ekonomiska. 
 
Över 390 miljoner kronor har sedan 2008 betalats ut i statsbidrag inom det gymnasi-
ala lärlingsförsöket (Skolverket 2011). Ersättningen till de företag som tagit emot lär-
lingar i försöket har varit låg, endast 0.3 % av bidraget bland de fristående huvud-
männen gick till företagen. Motsvarande siffra för de kommunala huvudmännen låg 
runt 12 %. Den största delen av bidraget har alltså gått till skolhuvudmännen, något 
som regeringen uppmärksammat och från och med den 1 januari 2011 ändrades reg-
lerna för statsbidraget och numera måste minst 60 % av bidraget (15 000 kr per lär-
lingselev) betalas ut till företagen.  En tydlig omfördelning av statsbidraget har alltså 
gjorts, men kommer det förbättra kvalitén i lärlingsutbildningen eller är det bara en 
omfördelning av pengar? 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien var att beskriva och analysera om formerna för lärlingsersättning-
en anses påverkar utbildningskvalitén.   
 
Utifrån detta breda syfte ställs följande frågeställningar.  
 
• På vilka sätt fördelades statsbidraget för det gymnasiala lärlingsförsöket inom  

hotell- och restaurangbranschen? 
 

•  På vilket sätt anser Sveriges hotell- och restaurangföretagares medlemmar att 
utbildningskvalitén påverkas av ersättningen till företagen?  

 
• På vilket sätt anser representanter från skolhuvudmännen att utbildningskvalitén 

påverkas av ersättningen till företagen? 
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BAKGRUND 

I detta avsnitt görs först en historisk tillbakablick, därefter ges en inblick i det gymna-
siala lärlingsförsöket och statsbidragen som finns inom detta. Avsnittet avslutas med 
lärlingen i gymnasiereformen 2011 (GY-2011) och de teoretiska utgångspunkterna för 
detta arbete. 

En historisk tillbakablick 

Skråväsendet 
Sverige har haft någon form av skråväsende med mästare, gesäller och lärlingar enda 
sedan mitten av 1300-talet. Att vara lärling under skråväsendets tid var hårt och inte 
sälla utsattes man för stryk och mästarens och gesällens nycker. (Lindqvist 1994). 
Enligt Hedman (2001) Gjorde skråmästarna det svårt för lärlingar och gesäller att 
fortsätta uppåt och öppna eget. Utbildningen ansågs också dålig, omodern och för 
lång. Beträffande skråväsendet nämner även Edgren (1996) att monopolet anklaga-
des för att hämma utveckling och tillväxt. Regeringen genomförde på mitten av 1800-
talet därför näringsfrihetsreformer där skråväsendet upphörde, detta gav en tillbaka-
gång för det äldre hantverket och även en tillbakagång för utbildningen. (SOU 
2009:85). 

Reformarbete i fem steg 
Efter skråväsendets upphörande tog reformarbetet fart. Arbetet med att utveckla yr-
kesutbildningen drevs av den ekonomiska tillväxt som tog fart under slutet av 1800-
talet och var fokuserat på industrins ökade behov av utbildad arbetskraft.  Nilsson 
(1981) beskriver reformarbetet under slutet av 1800-talet och början 1900-talet i fem 
steg som till slut ledde fram till 1918-års reform där praktiska ungdomsskolor inrät-
tades. Enligt Olofsson (2005) var dock elevvolymerna små och förblev så långt fram i 
tiden. 

Ökad arbetslöshet ger satsning på yrkesutbildning 
När arbetslösheten sköt i höjden på 20-talet ökade också insatserna för yrkesutbild-
ningen. Antalet studerande på yrkesskolor steg och verkstadsskolor infördes (Olofs-
son 2005). Hedman (2001) beskriver att parallellt med lärlingsskolans yrkesutbild-
ningar för yngre startades även kurser för äldre yrkesarbetare. Hedman (2001) skri-
ver vidare att 1921 startade kommunala verkstadsskolor som sedermera lade grunden 
till de statliga verkstadsskolorna för arbetslös ungdom på 30-talet. Samtidigt fanns 
även enskilda yrkesskolor i privatregi. 

Vägen mot en skolförlagd yrkesutbildning 
Arbetsgivarnas och fackets engagemang i yrkesutbildningen ökar under 40-talet. Par-
ternas Saltsjöbadsförhandlingar förordar att yrkesutbildningen ska vara kollektivav-
tals styrd istället för lagstyrd.  Förhandlingarna resulterar även i tillsättandet av en 
särskild yrkesutbildningskommitté. År 1944 inrättas arbetsmarknadens yrkesråd 
samt kungliga överstyrelsen för yrkesutbildning. (Olofsson 2005) På 50-talet genom-
fördes en expansionsreform där de statliga anslagen till de kommunala yrkesskolorna 
och landstingets verkstadsskolor ökade och yrkesutbildningen byggdes ut. Hela re-
formen genomfördes mycket snabbare än man beräknat och lade grunden fortsatt 
reformarbete kommande decennium. (Nilsson 1981) 
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Enligt Olofsson (2005) fortsatte utvecklingen mot mer skolförlagd utbildning under 
60-talet och mycket utbildar sig i lärlingsregi. Kungliga överstyrelsen för yrkesutbild-
ning slås samman med skolöverstyrelsen och parternas inflytande över yrkesutbild-
ningen minskar. Vidare skriver Olofsson att en yrkesutbildnings beredning tillsätts 
och kommer med förslag på en sammanhållen gymnasieskola där yrkesutbildningen 
införlivas. 
 
Nilsson (1981) skriver att på 70-talet förekom yrkesutbildning i tre former. Dels det 
nya tvååriga linjegymnasiet med 13 yrkesinriktade linjer. Även om ämnen motsva-
rande dagens kärnämnen inte utgjorde en stor del av utbildningen minskade yrkes-
ämnenas omfattning om man jämför med tidigare yrkesutbildningar. Yrkesutbildning 
skedde även i den kommunala vuxenutbildningens regi motsvarande utbildning på 
gymnasial nivå.  Den tredje formen av yrkesutbildning var den omskolande verksam-
heten inom arbetsmarknadsutbildningen (AMU). 

Decentraliserad styrning och ökat intresse för lärlingsutbildning 
Olofsson (2005) nämner att på 80-talet gjordes en översyn av den gymnasiala yrkes-
utbildningen. I utredningen finns förslag på ett 3-årigt programgymnasium där alla 
får möjlighet till att få grundläggande högskolebehörighet. I början av 90-talet tas det 
beslut om det 3-åriga programgymnasiet. Vidare nämner Olofsson (2005) att under 
90-talet så decentraliserades skolan med minskad detaljstyrning från statligt håll och 
ökat ansvar för kommunerna. Antalet elever som går yrkesutbildning minskar samti-
digt som färre fullföljer sin utbildning på utsatt tid.  
 
1997 startar en försöksverksamhet för lärlingsutbildning inom gymnasieskolan. För-
söket innebar att en elev kunden få gå som lärling när han eller hon genomfört minst 
hälften av sin utbildning och tiden som lärling begränsades till maximalt ett år. (SFS 
1997:762) 
 
I början av 2000-talet presenteras ett förslag på en ny struktur för programgymnasi-
et. Förslaget innebar åtta breda ingångar med generell utbildning med minskad yr-
kesutbildning till följd. Regeringen avvisade förslaget. (Olofsson 2005) 

Det gymnasiala lärlingsförsöket 
Höstterminen 2008 startade en ny försöksverksamhet med gymnasiallärlingsutbild-
ning för att ligga till grund för planerna av en lärlingsutbildning som en del av den 
kommande gymnasiereformen (SOU 2009:85). Utbildningens syfte är enligt SFS 
2007:1349: 

”Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande 
yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en 
handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade kunskaper inom yr-
kesområdet.” (7 §) 

I den nya försöksverksamheten kan eleven börja som lärling redan i årskurs ett, det 
gamla kravet på att man bara fick vara lärling i maximalt ett år är borttaget (SFS 
2007:1349). 
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Styrdokument i lärlingsförsöket 
De två vägledande styrdokumenten i lärlingsförsöket är förutom LP94 (Skolverket 
1994) och Gymnasieförordningen (SFS 1992:394) Förordning om försöksverksam-
het med gymnasial lärlingsutbildning (SFS 2007:1349) och ALF1201 - kursplanen 
för den arbetsplatsförlagda delen (Skolverket 2008).   

Förordning SFS 2007:1349 
Denna förordning styr hur och vilka som får delta i lärlingsförsöket, vilka krav som 
ställs på skolhuvudmän, elever och företag samt hur statsbidrag tilldelas, utbildning-
ens innehåll och lärlingsrådets roll i försöksverksamheten.  
 
Alla skolhuvudmän som erbjuder nationella- eller specialutformade program med 
yrkesämnen kan ansöka om att få delta i försöksverksamheten. Skolverket beslutar 
om och hur många platser som tilldelats skolhuvudmannen. För att en elev ska få del-
ta i försöket gäller det att man är intagen på ett nationellt- eller specialutformat pro-
gram med yrkesämnen och att man ansöker om att få delta. För företag krävs det att 
det lokala lärlingsrådet föreslår och att skolhuvudmannen godkänner att företaget 
deltar. På företaget skall det finnas en handledare med erfordliga erfarenheter och 
kunskaper för handledningsuppdraget. (SFS 2007:1349) 
 
Varje skolhuvudman som deltar i försöksverksamheten ska inrätta ett lärlingsråd 
med representanter från branschen, skolans personal och elever. Lärlingsrådets upp-
gift är att föreslå arbetsplatser som är lämpliga för att ta emot lärlingar, utveckla 
samverkan mellan skola och arbetsliv, utforma förslag på avtal och kontrakt samt 
bedöm om den arbetsplatsförlagda delen når upp till nationella mål och krav. (SFS 
2007:1349) 
 
Utöver att yrkeskaraktären i lärlingsutbildningen så skiljer sig kärnämnena i lärlings-
försöket något från den reguljära utbildningen.  De läser specialutformade kurser i 
Idrott och hälsa, Samhällskunskap och Historia. Hela den arbetsplatsförlagda karak-
tären kan läsas inom de ordinarie karaktärsämneskurserna på programmet eller er-
sättas helt av kursen ALF1201. (SFS 2007:1349) 

Kursen ALF1201  
Denna kurs är på 1250 p som motsvarar hela den arbetsplatsförlagda delen av lär-
lingsutbildningen. Kursen ger en stor frihet att utforma lärlingsdelen utifrån elevens 
önskemål och företagets möjligheter. Ett exempel på detta är kurssyftet för ALF1201: 

”Kursen syftar till att eleven under handledares ledning på en arbetsplats 
får de fördjupade yrkeskunskaper som krävs för att vara anställningsbar 
inom valt verksamhetsområde. Syftet är att eleven utvecklar grundläggan-
de kunskaper om teknik, redskap, metoder och de teorier som krävs för att 
arbeta på ett resurs-, miljö- och kvalitetsmedvetet sätt. Därutöver är syftet 
att eleven ökar sin sociala och kommunikativa kompetens, för att tillämpas 
i såväl yrkes- som i övrigt samhälls- och vardagsliv.” (Skolverket 2008, s 1) 

Syftet är så allmänt skrivet att det ska passa alla nuvarande yrkesprogram. I och med 
detta ges möjligheten att blanda yrken inom samma program i sin lärlingsutbildning. 
Exempel på detta är att inom hotell- och restaurangprogrammet finns möjligheten att 
blanda kock och matlagning med servitör och servering.  
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Utvärdering av lärlingsförsöket 
Nationella lärlingskommittén (SOU 2009:85) skriver i sin första utvärdering av lär-
lingsförsöket att ordet lärling ses som positivt laddat och har kommit bli samlings-
namn för flera olika utbildningar där man på en arbetsplats lär sig ett yrke av en mer 
yrkeserfaren person. Lärlingskommittén menar dock att i de diskussioner som förts 
med parterna i arbetsmarknadens olika branscher så har det varit tydligt att huvud-
modellen för den svenska yrkesutbildningen ska vara skolförlagd. Branschen vill allt-
så att den skolförlagda yrkesutbildningen även i fortsättningen ska vara den domine-
rande formen av yrkesutbildning.  
 
Lärlingskommittén menar vidare att under rätt förutsättningar och att utbildningen 
håller samma kvalité som den skolförlagda så kan ett lärande som huvudsakligen är 
förlagt i arbetslivet vara ett bättre alternativ för vissa elever. Lärlingskommitténs 
uppfattning är även att det är viktigt att utveckla lärlingsutbildningen även inom 
kvinnodominerande branscher och de branscher som har liten eller obefintlig tradi-
tion av lärlingsutbildning. De menar att det är också viktigt att låta utvecklingen av 
lärlingsutbildningen få ta tid, de länder med väl utvecklad lärlingsutbildning har sy-
stem som vilar på lång tradition. 
 
Lärlingskommittén (SOU 2009:85) skriver att de lokala lärlingsråden fyller en viktig 
funktion för samverkan men att de inte helt når upp till den samordnande roll som 
ålagts dem. Lärlingskommittén menar dock att den samverkan som görs och de nät-
verk som byggs upp inom de lokala lärlingsråden är viktigt för framtida utveckling av 
lärlingsutbildningen. Vidare skriver man att flera länder har bra och utvecklade sy-
stem för kvalitetssäkring. Denna fråga bör systematiskt diskuteras tillsammans med 
branschen i de nationella programråd som inrättats av Skolverket i och med genom-
förandet av gymnasiereform 2011. 

Statsbidrag i det gymnasiala lärlingsförsöket 
Det finns två typer av statsbidrag i det gymnasiala lärlingsförsöket. Ett som är ett rik-
tat bidrag som ska användas till handledarutbildning, samt det ordinarie som betalas 
ut till skolhuvudmannen per läsår och elev som deltar i försöket. (SOU 2009:85) 

Statsbidrag för handledarutbildning 
Huvuddragen i den författning (SFS 2008:756) som reglerar statsbidraget för hand-
ledarutbildning sammanfattas i första stycket i dess 4 paragraf: 

”Statsbidrag får lämnas för kostnader för huvudmannens utbildning av lä-
rare. Utbildningen ska syfta till att öka lärarnas kompetens att utbilda 
handledare på arbetsplatser som den arbetsplatsförlagda delen av den 
gymnasiala lärlingsutbildningen ska förläggas till. Statsbidraget får även 
lämnas för huvudmannens utbildning av en sådan handledare. Utbildning-
en ska omfatta - handledarrollen, - handledarmetodik, - bedömning och be-
tygssättning, - gymnasieskolans styrdokument och annan relevant författ-
ningsreglering, och - lärlingsrådet och dess uppgifter. ”(§4) 

Statsbidraget har varit på 3 500 kr per handledare och läsår och även här har det va-
rit Skolverket som tar emot ansökan och fördelar medlen. (SFS 2008:756). Detta 
statsbidrag kommer att försvinna. 
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Det ordinarie statsbidraget 
Fram till den 31 december 2010 var det ordinarie statsbidraget i lärlingsförsöket ore-
glerat. Skolhuvudmännen lämnades 25 000 kr i bidrag per läsår för varje elev som 
deltar i försöket utan något krav på att lärlingsföretagen skulle få del av pengarna 
(SFS 2007:1349).  Den 1 januari 2011 ändrades författningen med ett tillägg:  

”Statsbidrag enligt första stycket får lämnas för skolhuvudmannens kost-
nader för ersättning till arbetsgivare som tar emot lärlingar och för kost-
nader för utveckling av den gymnasiala lärlingsutbildningen. Statsbidrag 
för sådana utvecklingskostnader får högst vara 10 000 kronor per läsår 
för varje elev som deltar i försöksverksamheten.” (§21) 

Detta innebär att det ordinarie statsbidraget blivit tvådelat. Skolverket skriver i sitt 
informationsbrev (2011) om statsbidraget att huvudmannen kan rekvirera bidrag om 
man haft kostnader för ersättning till lärlingsföretagen med maximalt 15 000 kr per 
läsår. Man kan även rekvirera bidrag för utvecklingskostnader på maximalt 10 000 kr 
per läsår. Utvecklingskostnader är andra kostnader utöver kostnader för ordinarie 
verksamhet. Kostnader för läromedel och verktyg som normalt även används i den 
reguljära undervisningen på programmet räknas exempelvis inte till utvecklingskost-
nader. Skolverket skriver vidare att samtliga huvudmän måste delta i uppföljning och 
redovisa hur statsbidraget använda (2011). I den nya författningstexten har även en 
paragraf som gör skolhuvudmannen återbetalningsskyldig om man uppgett felaktiga 
uppgifter, inte använt bidraget på rätt sätt eller inte inkommit med redovisning till 
Skolverket tillagts (SFS 2007:1349). 

Fördelning av det ordinarie statsbidraget våren 2010 
Enligt Skolverkets redovisning (2010) av hur statsbidraget används deltog 6914 ele-
ver i försöksverksamheten fördelat på 159 huvudmän. Varav 82 huvudmän var fristå-
ende och hade 4078 elever. Totalt fanns det 151 lärlingselever inom hotell- och re-
staurangprogrammet under våren 2010. Skolverket redovisar vidare att de betalt ut 
totalt 72, 1 miljoner kronor i statsbidrag inom försöksverksamheten för läsåret 
2009/2010 där skolorna främst använt pengarna till personal- och elevkostnader. 15 
% av bidraget till de kommunala huvudmännen har gått till lärlingsföretagen. Mot-
svarande siffra för de fristående huvudmännen är 1 %. 

Lärlingen i GY-2011 
Expertgruppen för Studier i Samhällsekonomis (ESS 2006:4) slutsats är att yrkesut-
bildning är viktigt både ur en social och samhällsekonomisk synvinkel men är skep-
tiska till en mer omfattande lärlingsutbildning. Expertgruppen menar att Sverige inte 
har de institutionella förutsättningarna för detta utan en utökning av arbetsplatsför-
lagt lärande (APL) är att förorda. Expertgruppen pekar också på att en större sam-
verkan mellan skola och arbetsliv är viktigt.  Regeringen har tagit fasta på expert-
gruppens slutsatser och lärlingsutbildningen i den nya gymnasieförordningen (SFS 
2010:2039) blir en form av utökad APL där minst hälften av utbildningen ligger ute 
på ett företag. För att öka samverkan mellan skola och arbetsliv finns det ett krav i 
förordningen på att varje skola med yrkesutbildning måste ha ett programråd med 
representanter från både skolan och branschen.  
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Teoretisk utgångspunkt 

Arenateorin 
Inom arenateorin utgår man från tre olika arenor i styrningen av skolan; formulering, 
transformering och realisering (Linde 2006). Ibland talas det även om en fjärde ut-
värderingsarena där skolans avnämare är med och påverkar skolan. (Johansson 
2009) Johansson noterar att det på formuleringsarenan finns viljeinriktningar mot 
breda kompetenser inom yrkesutbildningen, men att man nere i realiseringsarenorna 
anpassar sig till lokal arbetsgivares krav. Lindensjö et al (2010) beskriver även ett 
dubbelt informationsproblem mellan arenorna. Politikerna på formuleringsarenan 
behöver informeras om vad för problem som skolans verksamhet stöter på och lärar-
na på realiseringsarenan måste förstå och acceptera argumenten för formuleringarna 
som görs. Man brukar tala om brott mellan arenorna när detta inte fungerar. 

Formuleringsarenan 
Här sker de politiska besluten om vad utbildningen syftar till, vad den ska innehålla 
och dess övergripande mål. Lindensjö et al (2010) konstaterar att inte enbart politi-
ker uppträder på formuleringsarenan utan allt fler andra aktörer såsom intresse-
grupper av olika slag finns med och påverkar. Lindensjö et al beskriver vidare det i 
och med kommunaliseringen av skolan bildas en rad lokala formuleringsarenor. Ef-
tersom utbildningsfrågor är komplexa har skolförvaltningarnas beredning av ärende 
stor påverka på vilka beslut som tas. Det har det har enligt Lindensjö et al skett en 
maktförskjutning från politikerna till administratörerna och tjänstemännen. 

Transformeringsarenan 
Det är här planering, organisering och prioriteringar av skolans verksamhet görs. På 
denna arena verkar bland annat skolledare genom verksamhetsplaner och priorite-
ring av innehåll, media genom sin bevakning av skolresultat etcetera, men även lärare 
och elever vid exempelvis planering av kurser (Lindensjö et al 2010).  

Realiseringsarenan 
Enligt Johansson (2009) är det på realiseringsarenan som undervisningen äger rum i 
klassrum, undervisningslokaler och ute på företag i form av praktik. Det är på denna 
arena politikernas beslut ska bli verklighet. Lindensjö et al. (2010) skiljer på två olika 
processer på denna arena; guideline-writing och field-implementation. Där den första 
är när tjänstemän tolkar de politisktfattade besluten och transformera dessa till bin-
dande regler. Field-implementation är själva verkställandet som sker i undervis-
ningssituationerna mellan lärare och elever. Lindensjö et al menar att man många 
forskare pekar ut detta led som avgörande om en reform ska lyckas eller misslyckas. 

Utvärderingsarenan 
Johansson (2009) menar att utvärderingsarenan i form av de framtida arbetsgivarna 
påverkar undervisningens innehåll på yrkesprogrammen. Ofta finns branschen 
mycket nära ute på yrkesprogrammen, inte ovanligt att yrkeslärarnas gamla arbetsgi-
vare är tongivande och att deras bedömning av yrkesutbildningen väger tungt. 
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METOD 

Metodval 
Under arbetet med frågeformuleringarna utkristalliserades två spår i studien: De frå-
gor som studien kunde får svar på från branschen var till stor del av kvantitativ ka-
raktär. Medan de svar som skolhuvudmännen låg inne med var av kvalitativ karaktär. 
Detta syns tydligt om man jämför enkätfrågorna (Bilaga 2) med intervjuguiden (Bila-
ga 3). Förenklat menar Trost (2010) att om frågeställningen är hur många, hur van-
ligt eller hur mycket bör man använda sig av en kvalitativmetod. Är frågeställningen 
mer åt att förstå och att hitta mönster bör man istället använda sig av en kvalitativ 
metod. Därför användes två olika metoder för insamling av data. 

Enkätundersökning 
För att samla in data från hotell- och restaurangbranschen valdes vad Trost (2001) 
kallar en postenkät. Det vill säga en enkät som skickas ut personligen till och besvaras 
enskilt av respondenten. Enligt Trost (2001) är oftast enkäter inte helt kvantitativa 
utan har ofta kvalitativa inslag. Så också denna enkätundersökning. Flera av de kvan-
titativa frågorna har kompletterats med frågor av typen ”På vilket sätt anser du…”. 
Detta för att få ett mer djup på svaren. 

Kvalitativa intervjuer  
För att få skolhuvudmännens syn på lärlingsersättningen och utbildningskvalitén 
valdes kvalitativa intervjuer som metod. Det stämmer väl överens med det Kvales 
(1997) beskrivning den kvalitativa intervjun. Han menar att den kvalitativa intervjun 
försöker förstå världen ur den intervjuades synvinkel. Av praktiska själ gjordes mes-
tadels telefonintervjuer. 

Etiska ställningstaganden 
I arbetet med intervjuerna och i enkätstudien har Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktade (2002).  
Samtliga respondenter har blivit informerade muntligen eller genom e-post att delta-
gandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, att alla svar anonymise-
ras och inte kan härledas till respondenten samt att inhämtad data endast kommer 
att användas i denna studie. I de fall det varit tillämpligt har även samtycke inhäm-
tats. 

Enkätundersökningen 

Urval  
I enkätstudien har jag har valt att använda mig av ett 59 nyckelinformanter i form av 
de personer som sitter i någon av Sveriges Hotel l och restaurangföretagares (SHR) 
regionstyrelser eller i förbundsstyrelsen. Urvalet gjordes för att dessa är förtroende-
valda av medlemmarna i branschorganisationen och kan anses företräda dessa och 
stora delar av branschen. De har alla även goda branscherfarenheter. 
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Genomförande 
För insamlandet av enkätdata användes Google Docs (Google 2011) och dess webb-
enkätfunktion. Vid utformningen av enkätfrågorna användes Jan Trosts enkätbok 
(2001) som stöd. Enkäten och dess layout finns i bilaga 2. Att notera är att enkäten 
sett olika ut beroende på hur respondenterna svarat på frågan ”Vi har det senaste året 
tagit emot en Lärlingselev från gymnasieskolan”. Svarar man nej så kommer inte frå-
gorna på sidan 5 i enkäten upp och svara man ja hoppas frågan på sidan 4 över.  
 
Klockan 21:40 måndagen den 4 april 2011 skickades ett e-mail (Bilaga 1) till samtliga 
personer som sitter med i någon av SHR:s regionstyrelser eller i förbundsstyrelsen.  
E-brevet skickades ut till totalt 59 personer och innehöll förutom information om 
studien även en länk till enkätformuläret. Klockan 21:57 måndagen den 11 april 
skickades en påminnelse till de som inte svarat ut och måndagen den 18 april 2011 
klockan 21:32 stängdes webbformuläret för ytterligare svar.  

Bortfallsanalys 
Bortfallet var 49,2 % på antalet möjliga respondenter. Räknas de respondenter vars 
e-mail var olevererbart och inte fick möjlighet att svara bort blir svarsfrekvensen 54,7 
%. Svaren är jämt fördelade mellan SHR:s regioner och förbundsstyrelsen, så den 
geografiska spridningen är intakt. Eftersom urvalet baseras på nyckelinformanter och 
den geografiska spridningen är intakt bedöms inte bortfallet påverka resultatet signi-
fikant. (Tabell 1) 
 
 

E-mail  Svar 

Skickade Olevererbara  Antal Procent 

59 st 6 st  29 st 49,2 % 

Tabell 1 Bortfall enkätstudie 

De kvalitativa intervjuerna 

Urval 
Informanterna i intervjuerna är valda för att få både kommunala och privata huvud-
mäns syn på lärlingsersättningen. Hänsyn har också tagits för att få geografisk sprid-
ning. Urvalet gjordes genom en förstudie på Nationella lärlingskommitténs konferens 
i Malmö den 28 april 2011. Då det lades ut 70 stycken enkäter på stolarna under 
lunchrasten. När man återsamlades efter lunch informerades deltagarna om enkäten 
och att svaren lämnades in i en låda vid utgången. I enkäten fanns möjlighet att läm-
na sitt telefonnummer om man kunde tänka sig att svara på fler frågor om lärlingser-
sättningen. (Bilaga 3) 

Genomförande 
Med stöd av Kvales ”Den kvalitativa forskningsintervjun” (1997) skapades en inter-
vjuguide (Bilaga 4). Frågorna baseras till viss del på de svar som enkätstudien och 
förstudien genererade. Intervjuerna genomfördes mellan 5 maj 2011 och 12 maj 2011 
och tog mellan 11 och 22 minuter. Informanterna kontaktades i förväg genom förstu-
dien och informerades om studien och fick frågan om de ville ställa upp på en inter-
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vju. I samtliga fall var de villiga att ställa upp och tid bokades för intervjun. Av prak-
tiska själv genomfördes två telefonintervjuer och en intervju ”på plats”. Intervjuerna 
spelades ej in, utan anteckningar gjordes på dator under intervjuns gång. (Tabell 2) 
 
 

1 Till och med 2010-12-31, 2 Telefonintervjuer, 3 SHR:s regionindelning 

Informant Längd på  
intervjun 

Sektor Har ersatt  
företagen1 

Antal lär-
lingar 

Region3 

Olof 16 min Offentlig Nej 18 st Södra 

Oskar 22 min2 Offentlig Ja 18 st Västra 

Peter 11 min2 Privat Nej 10 st Mellan 

Tabell 2 Informanter i intervjuerna 

Bearbetning av intervjudata 
Materialet från intervjuerna har bearbetats och kategoriserats så att jämförelse mel-
lan branschens och skolhuvudmännens svar kan göras på ett överblickbart sätt. Sva-
ren kategoriserades efter följande rubriker; organisation av lärlingsutbildningen, krav 
kontra ersättning, utbildningskvalitén kontra ersättning till företagen, utbildnings-
kvalitén kontra ersättning till handledaren samt faktorer för en hög kvalité på lär-
lingsutbildningen. 
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RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet utifrån de frågeställningar som legat till grund 
för denna studie. 

Fördelning av statsbidraget inom branschen 
Av 16 företag som tagit emot lärlingselever det senaste året hade 13 st inte fått någon 
ersättning, en visste inte.  Av de som hade fått ersättning hade det ena företaget fått 
500 kr per vecka och det andra hade fått en klumpsumma på 10 000 kr. (Figur 1) 
 

 
Figur 1 Har företaget fått ersättning för att ta emot lärlingseleven/erna? 

Ersättning och utbildningskvalité enligt branschen 
Av de som svarat på enkäten hade alla utom en tagit emot någon typ av elev det se-
naste året och 16 av 29 hade tagit emot en lärlingselev. Av de som inte tagit emot nå-
gon lärlingselev skulle 9 av 13 troligtvis ta emot en om de fick ersättning för det. 

Krav kontra ersättning 
Alla respondenter höll till viss del med på påståendet ”Man kan ställa högre krav på 
hur företaget lär upp en lärlingselev när företaget får ersättning för att ta emot lär-
lingselever”. 16 instämde helt på påståendet. (Figur 2) 
 
Not: 1. motsvarar instämmer inte alls och 5. instämmer helt 

 
Figur 2 Man kan ställa högre krav på hur företaget lär upp en lärlingselev när 
företaget får ersättning för att ta emot lärlingselever 
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Utbildningskvalitén kontra ersättning till företagen 
24 av 29 tror att utbildningskvalitén blir högre om företagen får ersättning för att ta 
emot lärlingselever. På frågan vilket sätt utbildningskvalitén skulle bli högre om man 
fick ersättning menar 14 av de 16 som svarat på frågan att man skulle avsätta tid och 
resurser till handledaren för att ta hand om lärlingen. Någon trodde att vilja att ta 
emot lärlingselever skulle öka om man fick ersättning. (Figur 3) 
 
Not: 1. Motsvarar instämmer inte alls och 5. instämmer helt 

  

Figur 3 Utbildningskvalitén i lärlingsutbildningen blir högre om  
FÖRETAGEN får ersättning för att ta emot lärlingselever 

21 tycker att en ersättning på 15 000 kr - 25 000 kr är skäligt. Tre anser att det inte 
behövs någon ersättning och fyra anser att den ska vara högre än 25 000 kr. (Figur 4) 
 

 
Figur 4 Detta anser jag är en skälig årlig ersättning för ett  
FÖRETAG som tar emot en lärlingselev 
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Utbildningskvalitén kontra ersättning till handledaren 
I denna fråga går åsikterna isär, men en övervägande del håller inte med på att ut-
bildningskvalitén blir högre om handledarna får ersättning. På frågan vilket sätt ut-
bildningskvalitén skulle bli högre om man handledarna får ersättning menar de som 
svarat 3 eller högre bland annat att en ersättning ger högre motivation och engage-
mang, att ersättning förpliktigar och att man kan ställa högre krav på handledaren. 
(Figur 5) 
 
Not: 1. Motsvarar instämmer inte alls och 5. instämmer helt 

 
Figur 5 Utbildningskvalitén i lärlingsutbildningen blir högre om  
HANDLEDARNA får ersättning för att ta hand om lärlingselever 

På frågan om ersättningens storlek menar 16 av 29 att det inte behövs någon ersätt-
ning till handledarna. Bland de som anser att handledarna ska ha ersättning varierar 
hur stor man anser att ersättningen ska vara. (Figur 6) 
 

 
Figur 6 Detta anser jag är en skälig årlig ersättning för en  
HANDLEDARE som tar hand om en lärlingselev 
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Ersättning och utbildningskvalité enligt skolhuvudmännen 

Organisation av lärlingsutbildningen 
Skolan där Oskar är lärlingsansvarig har valt att skicka ut lärlingarna på heltid under 
två veckor i stort sätt direkt när de börjar på höstterminen. Därefter är de ute under 
två dagar i veckan i årskurs 1 och tre dagar i veckan under årskurs 2 och 3. Oskar tror 
att det är för att de ”kör hårt” i början är orsaken till att de ha ytterst få avhopp längre 
fram i utbildningen. De har lärlingar inom transport, VVS och industri och Oskar be-
rättar att de ha tre sökande på varje plats som de erbjuder. 
 
På Olofs skola går eleverna tillsammans med de som går den skolförlagda utbildning-
en under hela årskurs 1 och går inte ut som lärlingar förrän i årskurs 2. Matchningen 
görs på vårterminen i årskurs 1 och eleverna är ute tre dagar i veckan i årskurs 2 och 
fyra dagar i veckan under årskurs 3. Olof menar att eleverna får en god grund att byg-
ga vidare på under sitt första år, nackdelen är dock att eleverna gör sig hemmastadda 
på skolan och det blir svårare för dem att anpassa sig till arbetsplatsens krav när de 
väl kommer ut. Skolan har 18 lärlingar, främst inom hotell- och restaurangprogram-
met, men även några på omvårdnad och fordon. Olof berättar att de inte fyller alla 
lärlingsplatser. 
 
Beträffande Oskars skola är det branschen som tagit initiativ till att vara med i och 
utformat skolans lärlingsutbildning. De betalar ut 15 000 kr per år till företagen, var-
av 7 kr/timmen går till handledaren. Oskar berättar att man har ersatt regelrätta lär-
lingsrådsmöten med lunchmöten där elever, lärare och representanter från bran-
scherna träffas. Detta för att man har många små företag som har svårt att vara ifrån 
företaget – ”Lunchrast ska de ju ändå ha” . Olof berättar däremot att det var han 
själv som tog initiativ till att vara med i lärlingsförsöket och kontaktade bransch före-
trädare. Vad gäller ersättningen till företagen beslutade skolans lärlingsråd att man 
inte skulle betala ut någon ersättning. Man menade att man inte tog emot lärlingar 
för pengarnas skull.   
 
Peter berättar att initiativet för att vara med i lärlingsförsöket kom från skolledningen 
och att de har ett lärlingsråd för hela skolan som träffas en gång per termin. Frågan 
om ersättning till företagen har aldrig varit uppe. 

Krav kontra ersättning 
Varken Oskar, Olof eller Peter håller helt med på att man kan ställa högre krav på hur 
företagen lär upp en lärlingselev om företagen får ersättning. Peter menar att möjlig-
heten till ordentliga samtal mellan handledare, elev och lärare kan bli bättre om före-
taget får betalt. Olof anser att man får större möjlighet att kräva att alla handledare 
genomgår en handledarutbildning. Oskar är lite mer positiv och menar att om företa-
get får betalt så blir företagets roll som utbildare klarare. 

Utbildningskvalitén kontra ersättning till företagen 
Här går åsikterna isär; Olof tror inte alls att utbildningskvalitén blir högre om företa-
gen får ersättning, medan Oskar och Peter tror att kvalitén kan höjas till viss del om 
ersättning betalas ut. Oskar anser att man kan ställa krav på motprestationer i form 
av exempelvis handledartid, arbetskläder och engagemang. Peter menar att skolan 
kan börja ställa krav och att tacksamhetsskulden från skolan minskar om företagen 
får betalt. Oskar och Peter menar att en skälig nivå på ersättningen till företagen är 
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någonstans mellan 15 000 kr och 25 000 kr per elev och läsår. Olof menar däremot 
att ersättningen borde vara lägre än 10 000 kr. 

Utbildningskvalitén kontra ersättning till handledaren 
Här tror alla tre att utbildningskvalitén blir högre om handledaren får betalt. Oskar 
menar att ersättning till handledaren visar allvaret i att faktiskt ta hand om och lära 
upp en elev. Peter tror att i de allra flesta fallen så skulle handledaren mer regelbun-
det sätta av mer tid för träffar med eleven, kanske även på sin fritid. Olof är mer för-
siktig och menar att möjligen blir motivationen högre för handledaren om de får be-
talt. Peter anser att 20 000 kr – 25 000 kr per elev och läsår är en skälig årlig ersätt-
ning för en handledare, Olof tycker att en handledare borde få mindre än 10 000 kr 
per läsår och Oskar håller fast vid 7 kr/h som är det ges till deras handledare. 

Faktorer för en hög kvalité på lärlingsutbildningen 
Oskar tycker att det viktigaste för en lärlingsutbildning med hög kvalitet är hur elev-
urvalet urvalet görs. Han menar att det är fel att betyget styr, det är motivationen 
som är viktigare.  Oskar har också upplevt svårigheter med att rekrytera företag, 
många vill veta vilken de får. De mindre företagen vill helt enkelt inte binda upp sig 
utan att veta att de får en ”bra” elev.  Olof anser att för en bra lärlingsutbildning krävs 
rätt elever, alltså elever som är beredda och införstådda på de krav som krävs när 
man får sin utbildning ute på ett företag. Peters menar att engagerade företag och 
handledare är a och o för en fungerande lärlingsutbildning. 

Sammanfattning 
Av 16 företag som tagit emot lärlingselever det senaste året hade 13 st inte fått någon 
ersättning, en visste inte. Branschen höll till viss del med på att man kunde ställa 
högre krav på företagen om de fick ersättning medan skolhuvudmännen var mer 
osäkra. Branschen anser i stort att utbildningskvalitén skulle bli högre om företagen 
fick ersättning samt att skulle avsätta tid och resurser för handledaren om ersättning 
betalades ut. Skolhuvudmännen var mer splittrade i frågan. Vad gäller lämplig stor-
lek på ersättningen till företagen anser de flesta företagen att den bör ligga på 20 000 
kr – 25 000 kr, något som två av skolhuvudmännen håller med om. Skolhuvudmän-
nen tror att kvalitén blir bättre om handledaren får ersättning medan branschen är 
splittrad i frågan. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Vilken metod man använder sig av i en studie utgår inte enbart från vad man ska stu-
dera utan tid och kostnad påverkar också. Utifrån tidsramen för examensarbetet samt 
studiens inriktning tycker jag att det var rätt metoder som valts. Det har också varit 
tänkvärt att se vad olika metoder ger för typ av svar. 
 
Det är svårt att bedöma signifikantsnivån i en enkätundersökning som använder sig 
av nyckelinformanter eftersom man inte har en normal population att använda sig av. 
Jag tror dock att resultatet i enkätundersökningen kan ge en fingervisning om vad 
hotell- och restaurangbranschen anser om lärlingsersättningen. Vad gäller valet att 
göra en webbenkät var det bra för denna typ av arbete med informanter på företag 
utspridda över större delen av Sverige. Hade man haft privatpersoner som respon-
denter hade det kanske varit lämpligt att använda sig av pappersenkäter som man 
skickar ut per brev. Fast samtidigt så slipper man ofullständigt ifyllda enkäter och 
missade sidor samt att man på köpet får in all data direkt i ett kalkylark. Nackdelen 
kan ju vara en något lägre svarsfrekvens men det är ju inte säkert att jag fått bättre 
svarsfrekvens om jag skickat ut en pappersenkät.  
 
Det har varit intressant att göra intervjuerna med skolhuvudmännen, men enkätstu-
dien som gjordes i förstudien gav faktiskt det mesta av informationen som behövdes i 
studien. Intervjun användes mest till att bekräfta det informanterna svarat på i enkä-
ten samt till att få lite mer nyanserade svar och möjlighet till att ställa följdfrågor. Jag 
upptäckte att det var svårt att få informanterna till att hålla sig till lärlingsersättning-
en, de var mer benägna att berätta hur det gick för sina lärlingselever. Intervjuerna 
gav ändå en mer nyanserad bild på vad skolhuvudmännen anser om lärlingsersätt-
ningen. Svårigheten med att hitta lämpliga informanter gjorde att det tillslut bara 
blev tre intervjuer som genomfördes. Det hade varit intressant att göra en större stu-
die med skolhuvudmännen. 

Resultatdiskussion 

Fördelning av statsbidraget inom branschen 
Det är svårt att egentligen uttyda hur fördelningen av statsbidraget ser ut i branschen 
i de svar jag fått i enkätundersökningen, men samtidigt har jag svårt att tänka mig att 
huvudmännen gör några större skillnader mellan branscherna. Det torde vara på lik-
nande nivå för samtaliga branscher man har elever i inom lärlingsförsöket. Det är bra 
att regeringen fått upp ögonen för hur lite företagen fått i ersättning från statsbidra-
get och att de faktiskt gjort en förändring i förordningen.  
 
Det är intressant att tacksamhetsskulden tas upp bland skolhuvudmännen, det är 
något jag ganska ofta hört när man pratar om APU på min skola. Man nästan bugar 
och bockar när man ber ett företag ta emot en elev och är livrädd för att ställa för 
höga krav på företagets sätt att ta hand om och utbilda eleven. Företagen känner inte 
längre något ansvar för återväxten och utbildningen i sina branscher. Att utbilda en 
blivande kollega ses som en börda istället för möjlighet och en resurs att bygga vidare 
på. Troligtvis har reformarbetet under mitten av 1900-talet där yrkesutbildningen 
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blev mer och mer skolförlagd och statligt styrd (Olofsson 2005) skapat en klyfta mel-
lan branscherna som skolorna utbildar för och skolan själv. Det är ju till och med så 
att expertgruppen för studie i samhällsekonomi anser att Sverige inte har längre har 
de institutionella förutsättningarna för en omfattande lärlingsutbildning. Lärlingser-
sättningen kan då vara ett sätt att minska tacksamhetsskulden som skolorna känner 
och kanske öka engagemanget bland företagen. Jag anser dock inte att detta är en 
långsiktigt hållbar lösning, men kan vara en hjälp till att förändra företagens inställ-
ning. 

Ersättning och utbildningskvalité enligt branschen  
Att branschen i så stor utsträckning anser att man kan ställa högre krav på dem om 
de för ersättning tycker jag är positivt och visar på att lärlingsersättningen faktiskt 
kan ha påverkan på kvalitén. Även branschen tror ju att kvalitén blir större om er-
sättning betalas ut. Att det sedan finns delade meningar i hur stor ersättningen ska är 
något som jag räknade med innan denna studie genomfördes. Att majoriteten av de 
tillfrågade företagen ansåg att ersättningen lämpligen skulle ligga mellan 20 000 kr – 
25 000 kr tolkar jag beror på att det nuvarande statsbidraget ligger på just 25 000 kr.  
 
Det råder däremot delade åsikter om ersättningen till handledaren ger bättre lär-
lingsutbildning. Men i frågan om hur utbildningskvalitén blir bättre om företagen får 
ersättning menade 14 av 16 att man skulle avsätta tid och resurser till handledaren 
och det är ju en form av ersättning.  Man får tolka det att företagen själva vill be-
stämma hur ersättningen används inom företaget. 
 
Jag tror utifrån min branscherfarenhet att man inom hotell- och restaurangbran-
schen alltid byggt sin verksamhet på elever av olika slag och ser dessa som naturliga 
resurser för att få verksamheten att gå runt. Det är nog också därför branschen ser 
positivt på lärlingsersättningen och att de är beredda att avsätta resurser till handle-
daren. Får lärlingsutbildningen ett bra genomslag i branschen de närmsta åren får vi 
kanske ett paradigmskifte där synen på eleverna och praktikanterna förändras radi-
kalt. Från att vara något nödvändigt man utnyttja utan någon tanke på vad eleven lär 
sig till en viktig resurs och en framtida medarbetare som man är mån att lära så 
mycket som möjligt. 

Ersättning och utbildningskvalité enligt skolhuvudmännen 
Det kan tyckas märkligt att skolhuvudmännen inte ser möjligheten att ställa högre 
krav på företagen om man ger dem ersättning. Det verkar som om man fortfarande är 
rädd för att företagen inte ställer upp om man börjar ställa krav. En annan aspekt 
som kan påverka huvudmännens inställning är att de även måste få ut eleverna som 
inte går lärling på arbetsplats förlagt lärande (APL) och det finns säkert en rädsla att 
mista APL-platserna till förmån av lärlingsplatser. Det kanske till och med är så att 
man på vissa ställen tänker att om vi inte ställer högre krav på lärlingsföretagen så 
kanske de även tar emot APL-elever också. 
 
Skolhuvudmännen verkar tillmäta handledaren stor betydelse för lärlingsutbildning-
en då de tror mer på att kvalitén blir högre om handledaren får ersättning än om fö-
retaget får det. Jag tror att man är på rätt väg när man inser vikten av en bra handle-
dare, det är ju mellan handledaren och lärlingen undervisningen sker. Branschen 
verkar ju också insett vikten av handledaren när man säger att man vill använda er-
sättningen för att ersätta handledaren på olika sätt.  
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Studien i ljuset av arenateorin 
I och med lärlingsförsöket har aktörerna på utvärderingsarenan samtidigt blivit aktö-
rer på realiseringsarenan. Detta gör att både yrkeslärarna som mister en del av reali-
seringsmakten och branschen som helt plötsligt både utbildar och utvärderar är osäk-
ra på hur man ska bete sig. I detta skede är informationsbehovet mellan arenorna 
extra stort. Detta verkar politikerna på formuleringsarenan börjat inse i och med kra-
vet på programråd på alla yrkesprogrammen (SFS 2010:2039). Samtidigt krävs tyd-
lighet vad gäller vad som förväntas av de olika aktörerna inom lärlingsutbildningen 
och någon form av arbetsbeskrivning för programråden. Något som man på realise-
ringsarenan förväntar sig komma från formuleringsarenan i form av riktlinjer från 
skolverket. Samtidigt som makten att formulerar detta just nu ligger på programmen 
själva. Maktbalansen mellan arenorna rubbas och lärarna som är vana att realisera 
utbildningen får makten att formulera den samma, något som de är ovana vid. De är 
inte heller vana att överlåta realiseringen till någon annan vilket de blir tvungna till i 
lärlingsutbildningen. Otydligheten från den ordinarie formuleringsarenan skapar 
förvirring och ett brott mellan arenorna. Jag tror att den enda lösningen är dialog 
mellan aktörerna på arenorna och här tror jag att hur programrådet fungerar är av 
stor vikt. 
 
En annan intressant aspekt är att det företagen frågar efter är elever som kommer i 
tid och är engagerade, här finns ett tydligt brott mellan utvärderingsarenan och for-
muleringsarenan som blir extra tydligt när aktörer från utvärderingsarenan även blir 
aktörer på realiseringsarenan. Politikerna på formuleringsarenan har inte gett oss 
några verktyg att lära eleverna dessa saker. Tröttnar lärlingsföretaget får ändå eleven 
som på regelbunden basis kommer försent ett nytt företag att vara på. Så varför ska 
man då komma i tid? Det enda vi som lärare kan göra är att försöka föra en diskus-
sion med eleven, som allt för ofta slutar med ältande från lärarens sida och ignorans 
från elevens. 

Avslutande kommentar 
Under 20-talets höga arbetslöshet satsade man på yrkesutbildning (Olofsson 2005). 
Idag upprepas historien i och med förändringen på yrkesprogrammen i GY11 och den 
rådande ungdomsarbetslösheten. Man kan misstänka att politikerna under början av 
reformarbetet sneglade på Tyskland och Danmark som har en välfungerande och ut-
byggt lärlingssystem och ville ha något liknande i Sverige.  Efter några remissrundor 
upptäckte man att Sverige inte har samma förutsättningar och det hela tonades ner i 
det slutgiltiga förslaget. 
 
Lärlingsersättningen kan vara ett bra verktyg för att får en lärlingsutbildning med 
hög kvalitet, men studien visar att det finns många fler parametrar som påverkar kva-
litén på utbildningen. Jag tror dock att det är rätt spår att tvinga huvudmännen att 
dela med sig av statsbidraget till företagen i stället för att låta dem behålla pengarna 
själva. Det svåra för politikerna och Skolverket är att hitta balansen mellan styrning 
och frihet, så att utvecklingen av lärlingsutbildningen kan bli så bra som möjligt i den 
bredd av yrken och branscher som gymnasiet utbildar till. 
 
Det viktiga framöver kommer troligtvis vara att föra dialoger mellan arenorna allt för 
att eleverna ska få så bra utbildning som möjligt. Denna studie har endast skrapat på 
ytan vad gäller lärlingsersättningens påverkan på lärlingsutbildningens kvalité och 
visar på flera andra viktiga parametrar för en lyckad lärlingsutbildning. Det krävs 
vidare forskning inom området under lång tid framöver. 
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Följebrev enkäten till  
hotell- och restaurangbranschen

Hej!

Du får detta mail eftersom du sitter med i regionstyrelsen för SHR och representerar 
hotell- och restaurangbranschen på ett bra sätt. Jag heter Andreas Saleskog och 
skriver just nu mitt examensarbete inom lärarutbildningen på Umeå universitet. Jag 
har själv jobbat i branschen men sadlat om till restauranglärare och jobbar nu på 
HR-programmet på Vägga Gymnasieskola i Karlshamn. Mitt examensarbete handlar 
om vad branschen anser om ersättningen och utbildningskvalitén i lärlingsförsöket.

Regeringen har satsat mycket på lärlingsutbildning de senaste åren. Tyvärr har inte 
de statsbidrag som delats inte nått de företag som tar emot lärlingar utan till stor del 
stannat hos skolorna. Hur ser det ut i vår bransch? Detta skulle jag vilja ha din hjälp 
att svara på!

Jag är mycket tacksam om du ville ta dig tid att fylla i nedanstående enkät. Den är 
naturligtvis helt anonym och svaren hanteras enligt Vetenskapsrådets etiska princi-
per.

Enkäten hittar du på:

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dHBLS2Z4TnNzeVNUVEpLN
HBwSXpDUmc6MQ

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar

/Andreas Saleskog

E-post: andreas.saleskog@telia.com

Mobil: 0739-45 81 49

Min handledare på pedagogiska institutionen på Umeå universitet heter Sigurd Jo-
hansson och nås på sigurd.johansson@pedag.umu.se eller 090-786 6517



Lärlingsersättning – en fallstudie i hotell- och restaurangbranschen
Andreas Saleskog

Bilaga 2
Sid: 1(4)

enkät hotell- och restaurangbranschen



Lärlingsersättning – en fallstudie i hotell- och restaurangbranschen
Andreas Saleskog

Bilaga 2
Sid: 2(4)



Lärlingsersättning – en fallstudie i hotell- och restaurangbranschen
Andreas Saleskog

Bilaga 2
Sid: 3(4)



Lärlingsersättning – en fallstudie i hotell- och restaurangbranschen
Andreas Saleskog

Bilaga 2
Sid: 4(4)



Lärlingsersättning – en fallstudie i hotell- och restaurangbranschen
Andreas Saleskog

Bilaga 3
Sid: 1(2)



Lärlingsersättning – en fallstudie i hotell- och restaurangbranschen
Andreas Saleskog

Bilaga 3
Sid: 2(2)



Lärlingsersättning – en fallstudie i hotell- och restaurangbranschen
Andreas Saleskog

intervjuguiDe skolhuvuDmännen

Utöver att följa upp de svar informanterna lämnat via enkäten ställdes följande 
frågor under intervjun.

Hur är er lärlingsutbildning uppbyggd?

Hur fungerar matchningen?

Vilken årskurs går eleverna ut på företagen som lärlingar?

Vilka program har ni lärlingar inom?

Företagen inom HR-branschen tror att kvalitén blir bättre och flera anser att man 
kan ställa högre krav om de får ersättning. Vad anser du om detta?

Har ert lärlingsråd diskuterat ersättningsfrågan?

Vilken är den viktigaste faktorn för en lärlingsutbildning med hög kvalité?
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