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Sammanfattning 

Det övergripande syftet med detta examensarbete har varit att under vår utbildningstid på 

Linnéuniversitetet göra en sammanställning av hur kommunikationen mellan lärare, 

handledare och elev fungerar och om det finns ett behov av en lathund med information 

gällande aktuella säkerhetsföreskrifter på APU platser. Sammantaget har 15 kvalitativa 

intervjuer genomförts med syfte att få en bred och mer nyanserad kunskap om säkerhetsarbete 

på skola och arbetsplats och hur de inblandade parterna förhåller sig till detta.  

Då gymnasieskolan idag inte bara är en statlig apparat utan även lyfts ut till den privata 

sektorn kan undersökningen vara av intresse för olika aktörer då en sund risk- och 

säkerhetsanalys av APU platser gällande elevers säkerhet kan ses som en stark 

rekryteringsstrategi.  

Eftersom hotell och restaurangprogrammet är ett yrkesförberedande program kan 

undersökningen även vara av intresse som eventuellt underlag för vidare forskning inom risk 

och säkerhetsanalysering av arbetsplatser då det ligger i alla de berörda parternas intresse att 

stärka dessa faktorer.  

Då APU tiden upptar en förhållandevis stor del av utbildningstiden på hotell och 

restaurangprogrammet och risk och säkerhetsanalysering på arbetsplatser många gånger är 

bristfällig har vi som forskare funnit undersökningen högst relevant då vi av egen erfarenhet 

vet att mörkertalet på arbetsskador är mycket stort. Vi har medvetet inriktat oss på den fysiska 

säkerheten för APU elever då vi ansett att inblandning av den psykosociala aspekten hade 

gjort underökningen alltför stor.  

Handhavandet av skador och säkerhetsarbete på APU platserna har genom rapporten visat sig 

vara minst sagt bristfälligt och har givit oss som yrkeslärare ytterligare motivation att arbeta 

vidare aktivt med dessa frågor. Även utbildning och information på de skolor som undersökts 

har haft många brister i det förebyggande arbete som skall genomföras.    

Frågeställningarna som behandlas ligger även i forskarnas eget intresse då vi som blivande 

yrkespedagoger fått en fördjupad kunskap i kommunikationen mellan APU handledare, lärare 

samt elev och vad som saknas i form av information parterna emellan. En större insikt har 

skapats och kommer att hjälpa oss i vårt framtida arbete med dessa frågor vilket kommer att 

gagna såväl elever, lärare och handledare.  

Vi och respondenterna från intervjuerna vill att lathunden/kontraktet som arbetats fram under 

arbetets gång skall vara lättläst, lätt att överblicka och förstå. Detta har vi med hjälp av 

litteraturstudier av utformningen av texter försökt uppnå. 

Detta resulterade i att lathunden/ kontraktet fick en bilaga i form att en checklista framtagen 

av arbetsmiljöverket för att säkra arbetsmiljön på restauranger. I och med att samma regler 

gäller för restauranganställda som för Apu-elever är det vår lösning för att undvika att skriva 

ner en massa regler gällande säkerheten på lathunden/kontraktet då det kan tendera att bli för 
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mycket text och där med frångå vårt mål att få en lättläst komprimerad text på högst en A4 

sida. 
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Abstrakt 

Alla som jobbar i restaurangkök utsätts dagligen för en stor mängd fysiska risker. Till denna 

miljö skickas gymnasieelever med inriktning restaurang att göra sin 15 veckor långa 

Arbetsplatsförlagda utbildning (Apu). I många fall har inte handledarna någon 

handledarutbildning och har dålig kunskap om elevernas kunskapsnivå och gällande 

säkerhetsregler. Detta förstärks ofta med en bristfällig kommunikation mellan skola och 

handledare. 

Vi har fått intrycket av att säkerhetsfrågan är för känslig att diskutera därför finns det väldigt 

lite artiklar och forskning mm inom detta område. 

Vårt huvudsyfte var att göra en lathund som bedömdes kunna bidra till att öka den fysiska 

säkerheten för restaurangelever på Apu. Lathunden skall vara till hjälp för både elev, 

handledare och lärare och även öka kommunikationen mellan parterna. 

Vår frågeställning: 

Hur kan vi med hjälp av en lathund bidra till att den fysiska säkerheten för restaurangelever 

på Apu ökar?  

Detta har vi med hjälp av kvalitativa intervjuer med elever, handledare och lärare undersökt. 

Intressekravet hos samtliga målgrupper var en lathund i form av ett bindande kontrakt för 

samtliga parter, innehållande fysiska säkerhetsregler under Apu, kontakt uppgifter samt 

rättigheter och skyldigheter för samtliga parter.  

Kontraktskrivningen kräver ett fysiskt möte så därför har vi även gjort litteraturstudie om det 

fysiska mötet för att understryka hur viktigt det är.  

Även under utformningen av lathunden/kontrakt har vi tagit hjälp av litteraturstudier. 

Nyckelord: 1. Fysisk säkerhet 2. Apu-elever 3. Handledare 4. Lathund/kontrakt 5. 

Restaurangbranschen 
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Abstract 

All who work in a restaurant kitchen are, on a daily basis, exposed to a great amount of 

physical perils. In this environment, upper secondary school students, oriented towards the 

restaurant business are, sent to be in practice for 15 weeks. In many cases the instructors lack 

education, importance of safety rules and are unaware of the level of knowledge the students 

possess. This is often made worse by inadequate communication between the school and 

instructor. 

Our group is under the impression that the safety questions are too sensitive to discuss 

because there are only a few articles and research concerning this topic. 

Our main purpose was to construct a quick reference guide, which was designed to increase 

the physical safety for practicing students in the restaurant program. The quick reference 

guide ought to be of service students as well as instructors and teachers. It should also 

improve the communication between them. 

Our question: 

How can we, with the help from a quick reference guide, improve physical safety for 

restaurant students in practice? 

Our group has investigated the above using qualitative interviews with students, instructors 

and teachers. 

The criteria for all target groups was a quick reference guide, in the shape of a binding 

contract for all parts, containing physical safety rules, contact information and obligations. 

There needs to be a physical meeting to write the quick reference guide. Therefore, we have 

physical meetings and their importance. 

When forming the layout of the quick reference guide, we studied the below keywords. 

1. Physical safety  

2. Students in practice  

3. Instructors  

4. Quick reference guide/contract  

5. The restaurant business. 
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Förord 

Vårt examensarbete blir avslutning på studierna till yrkeslärare på gymnasienivå på Linné 

Universitet. Vårt val av arbete kändes för oss båda relevant och viktigt i och med att båda har 

sett och ser att det utgör ett stort problem. Vår förhoppning är att vårt arbete skall skapa en 

tryggare arbetsmiljö i restaurangköken både för personal och APU-elever samt föra skola och 

bransch närmre varandra. Det har varit enorm utvecklande att jobba med examensarbetet som 

har mötts med stort intresse både av bransch, skolpersonal och elever. 

Vi vill tacka alla fantastiska föreläsare, lärare och mentorsgruppen som delat med sig av 

erfarenheter som tillfört utbildningen oerhört mycket. 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Per-Anders Akersten som lotsat oss igenom 

examensarbetet och stöttat oss i vårt arbete.  
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1.0 Introduktion 

Alla som jobbar i restaurangkök utsätts dagligen för en stor mängd fysiska risker. Detta 

bottnar i mängden riskfaktorer som finns i t.ex. lokalens utformning, maskiner och redskap 

men också i restaurangkulturens jargong och nonchalans av de fysiska risker som finns i 

restaurangköksarbete.   

Till denna miljö skickas gymnasieelever med inriktning restaurang att göra sin 15 veckor 

långa arbetsplatsförlagda utbildning (Apu). I många fall har inte handledarna någon 

handledarutbildning och har dålig kunskap om elevernas kunskapsnivå och gällande 

säkerhetsregler vilket kan leda till ökad risk för fysiska skador under praktiken. Detta 

förstärks ofta med en bristfällig kommunikation mellan skola och handledare vilket resulterar 

i att Apu-eleverna hamnar i gränslandet mellan två skilda världar. Vi har båda sett problemen 

från både branschens och skolans synvinkel i och med att vi båda har lång erfarenhet av att 

jobba i restaurangkök och numera även har erfarenheten att som lärare skicka ut elever på 

praktik. 

Vi har fått intrycket av att säkerhetsfrågan är för känslig att diskutera därför finns det väldigt 

lite artiklar och forskning mm inom detta område. Lärarna är beroende av Apu-platserna för 

att kunna skicka ut sina elever, handledarna har svårt att bryta den kultur som finns inom 

restaurang och kräva en säkrare arbetsmiljö och eleverna är beroende av bra bedömning både 

för att få bra betyg och för framtida sökande av jobb. Detta tror vi gör att ingen vågar lyfta 

frågan. 

Vårt huvudsyfte var att göra en lathund som bedömdes kunna bidra till att öka den fysiska 

säkerheten för restaurangelever på Apu. Vi ville komma fram till vad som bör ingå i en 

lathund och hur den bör utformas. Syftet är att lathunden skall vara till hjälp för både elev, 

handledare och lärare och även öka kommunikationen mellan parterna. Frågeställningen blev 

då följande; Hur kan vi med hjälp av en lathund bidra till att den fysiska säkerheten för 

restaurangelever på Apu ökar? För att ta reda på vad lathunden bör innehålla har vi genomfört 

kvalitativa intervjuer med de tre målgrupperna elev, lärare och handledare.  

I samråd med skolverket diskuterade vi fram hur ett kontrakt mellan de 3 parterna skulle 

kunna vara möjligt för att lagligt genomföras. Ett fysiskt möte mellan elev, handledare och 

lärare var ett måste för kontraktsskrivning. Vi bestämde även att genomföra en litteraturstudie 

av de positiva aspekter ett fysiskt möte kan medföra för att poängtera att det inte bara är ett 

krav för kontaktsskrivning.  
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2.0 Bakgrund 

I dagsläget är kommunikationen gällande fysisk säkerhet mellan skola och arbetsplats minst 

sagt bristfällig på de flesta gymnasieskolor i landet. Då vi som gjort undersökningen själva 

varit aktiva inom restaurangbranschen under sammanlagt närmare 30 år vet vi att mörkertalet 

bland skador i köket är enorm och kunnande och beredskap kan vara direkt avgörande för 

upprätthållandet av en fysiskt säker APU period. 

Att ha en fysiskt säker APU plats ligger i både elevens, arbetsgivarens och skolans intresse. 

De positiva aspekterna ur elevens synvinkel är fysisk säkerhet och trygghet. Arbetsgivaren får 

en återkommande ström av APU elever och ett produktivt säkerställande av 

säkerhetsmedvetna unga kockar och skolan får genom eleverna en verklighetsanknytning med 

yrkeslivet.  

Förebyggande säkerhetsutbildning på skolan samt ett avtal mellan skola och arbetsgivare om 

att eleven informeras om arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och rutiner syftar till att 

minimera APU elevens chans att blir skadad i restaurangköket. Utbildningen har även som 

syfte att producera en elev som går ut gymnasieskolan med ett brett säkerhetstänkande. 

Skolverket talar om detta i Gy 2000:9 på följande vis. Skolan skall ansvara för att eleverna vid 

fullföljd utbildning skall ha kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och säkerhet och ha 

kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter samt kan verka för 

en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö(Gy 2000:9 s.10).  

 

Genom kursen Arbetsmiljö och säkerhet ARL 1201 säkerställer gymnasieskolan att; elever 

genomgått utbildning lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet med inriktning 

mot valt verksamhetsområde. Kursen skall även ge förståelse om arbetsmiljöns betydelse för 

individ, företag och samhälle. Kursen skall ge kunskaper om hur man kan påverka sin egen 

och andras arbetsmiljö för att förhindra psykisk och fysisk ohälsa och hur man medverkar till 

att skapa goda arbetsförhållanden (arbetsmiljö och säkerhet ARL 1201, SKOLFS: 2000:14).  

 

Restaurangkök utgör en stor fysisk risk för de som arbetar där. Detta bottnar i mängden 

riskfaktorer som föreligger inom lokalen, exempelvis gasol, hala golv, maskiner, vassa 

föremål, varma föremål, starka rengöringsmedel med mera. Många gånger saknas den basala 

kunskapen för att utföra ett fysiskt säkert yrkesutövande. En annan problematisk 

omständighet är att skyddsobjektet, i detta fall APU eleven, många gånger är obekant med 

maskinell utrustning, utrymningsvägar, placering av första hjälpen utrustning med mera. Om 

inte en grundläggande genomgång av detta ges vid en introduktion av arbetsplatsen ökar 

risken för en elev att bli fysiskt skadad.  

 

Risk och säkerhetsanalysering av arbetsplatsen är endast en av flertalet faktorer som en 

arbetsgivare måste ta i beaktande vid utformandet av ett fysiskt säkert restaurangkök. Ägaren 

till restaurangen måste utröna vilka villkor och förväntningar som gäller och sörja för att detta 

efterlevs. Detta understöds även av Arbetsmiljölagen på följande vis. Arbete skall planläggas 

och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö (AML 2 kap, 2 §). Men även ett 

fortlöpande säkerhetsförebyggande arbete skall genomföras av arbetsgivaren enligt 

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 8 §.  Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka 

arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 

olycksfall i arbetet (AFS 2001:1 8 §).  
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Efterföljs då alla lagar, regler och förordningar? Undersökningen pekar på brister i många fall. 

Vi har letat efter korta lättlästa lagtexter som på ett lättförståeligt sätt informerar såväl både 

APU elever samt övrigt anställda, även äldre arbetstagare i ett restaurangkök. Texterna är 

många gånger både svåra att tolka och att hitta. Lättillgänglighet och förenklingar av de texter 

som finns eftersöks av både skola och arbetsliv. Mestadels har vi undersökt litteratur från 

Arbetsmiljöverket samt Skolverket och information från dessa två instanser har tillfört 

undersökningen ett djup och en källsäkerhet som stärker rapportens reliabilitet. Tidigare 

forskning inom elevsäkerhet på APU platser har varit otroligt svårt att hitta och detta har varit 

en av våra drivkrafter för undersökningen, just att belysa vikten av kommunikation mellan 

arbetsgivare och skola med fokus på fysisk säkerhet för eleven.      

Att hitta information på antalet fysiskt skadade APU elever har varit problematiskt och bristen 

påtaglig. Det närmsta vi kommit är statistik som berör antalet anmälda skador under 

tidsperioden2005-2008 bland elever och studerande inom näringsgrenarna Hotell och 

restaurangverksamhet samt restaurang, catering och barverksamhet. Med andra ord ingenting 

som preciserar APU elevers skadestatistik. Vi har även tidigare belyst att mörkertalet på 

skadade APU elever med stor sannolikhet är väldigt stort, så följande statistik från 

Arbetsmiljöverket bör ses ur ett skeptiskt perspektiv.  

 

Arbetsolyckor 

med 

sjukfrånvaro Arbetssjukdom 

Arbetsolyckor 

utan 

sjukfrånvaro Totalt 

2005 1 - 1 2 

2006 3 - 3 6 

2007 3 - 1 4 

2008 2 1 2 5 

2009 3 - 4 7 

På arbetsmiljöverkets Enhet för statistik bekräftar Monica Julin att statistiken på skadade 

APU elever är bristfällig.  

Vi har inte så mycket statistik på gymnasieelever som gör praktik, så kallad APU. Oavlönad 

praktik räknas inte som arbetstagare som vår officiella statistik bygger på därför finns inga 

elever i vår publikation Arbetsskador 2008 (Monica Julin, Enheten för statistik, 

Arbetsmiljöverket).  

Vid efterfrågningar på de skolor som vi utfört undersökningen på finns inte heller där någon 

statistik på skadade APU elever och blir hänvisade till försäkringsbolagen och när vi 

kontaktar försäkringsbolagen hänvisar de till skolan. 

Arbetsmiljöverket (AV) publicerade 29 augusti 2008 ett lagstöd gällande AFS 1982:20 om att 

hela föreskriften skulle strykas. AV fastslår följande i publikationen att; Den 1 juli 2008 



4 

 

upphävdes föreskrifterna om restauranger och andra storhushåll, AFS 1982:20. 

Restaurangföreskrifterna var branschföreskrifter vars innehåll till stor del återfinns i andra 

av Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Restaurangföreskrifterna innehöll dock också en hel del 

detaljregler som inte har någon motsvarighet i andra föreskrifter (Arbetsmiljöverket, 

Lagstöd. 2008-08-29). 

Forskarna anser dock att detta har medfört svårigheter att finna renodlade regler för just 

restaurangbranschen. De branschspecifika reglerna är borta och betoningen ligger på att 

arbetsgivaren skall arbeta aktivt med den systematiska arbetsmiljön. En generalisering av 

föreskrifterna genomfördes med andra ord och verkställandet av systematiskt 

arbetsmiljöarbete (SAM)implementerades istället. Arbetsmiljöverket motiverade 

upphävningen med att innehållet återfinns i andra av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och att 

SAM kommer att överta den övergripande rollen som regelverk på följande vis.  

Efter det att AFS 1982:20 utgavs har föreskrifterna AFS 2001:1 om systematiskt 

arbetsmiljöarbete trätt i kraft. Paragraferna 8 och 10 i dessa kan tillämpas på de flesta av de 

områden som togs upp i 1982:20 (Arbetsmiljöverket, Lagstöd. 2008-08-29).  

Paragraf 8 i AFS 2001:1 säger att arbetsgivaren regelbundet skall undersöka 

arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 

olycksfall i arbetet och paragraf 10 säger att arbetsgivaren omedelbart eller så snart det är 

praktiskt möjligt genomför a de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa eller olycksfall i 

arbetet (AFS 2001:1 s.8, 9). 
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3.0 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att göra en lathund som bedöms kunna bidra till att öka den fysiska säkerheten för 

restaurangelever på Apu. Det skall vara en lathund som är till hjälp för både elev, handledare 

och lärare. Lathunden skall bli en gemensam plattform som kan öka samarbetet och 

förståelsen mellan skolan och restaurangbranschen och lyfta vikten av den fysiska säkerheten 

under elevernas Apu.  

Vår definition av lathund: 

Information från flera källor sammansatt till ett papper med syftet att underlätta för läsaren 

som inte behöver söka information på flera ställen.  

 

Vår frågeställning är: 

Hur kan vi med hjälp av en lathund bidra till att den fysiska säkerheten för restaurangelever 

på Apu ökar? 

 

3.1 Avgränsningar 

 Vi har inte tagit hänsyn till genus i vårt projekt.  

 Vi har begränsat oss till den fysiska säkerheten.  

 Lathunden är endast anpassad till elever på restaurangprogrammet årskurs 3 med 

inriktning kök. 

 Arbetet gäller endast Apu-elever med placering inom Sverige.  

 Arbetet fokuserar bara på Apu-elever och dess säkerhetsregler och inte alla regelverk 

som finns för anställda i restaurangkök. 

 

Avgränsningarna har vi gjort för att projektet annars skulle bli allt för stort.   
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4.0 Metod 

Arbetet med projektet kommer här att karaktäriseras ur forskningssynpunkt men även belysa 

metoder och tillvägagångssätt som vi använt oss av för att besvara våra frågeställningar. Vi 

kommer även att skildra vilka etiska aspekter vi tagit hänsyn till. En kort 

bakgrundsbeskrivning av oss som forskare och yrkesutövare kommer även att presenteras.  

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har valt att arbeta med frågeställningen till detta projekt genom kvalitativa undersökningar. 

För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av kvalitativ forskning av typen 

semistrukturerad intervju (Carlström, Carlström-Hagman 2006 s. 189)för att nå fram till ett 

resultat av syftet. Intervjuerna har inslag av både direkta, indirekta samt uppföljningsfrågor 

för att öka nyansen av svaren. Fokus på undersökningen har legat på kvalitativ forskning. Vi 

har ökat tillförlitligheten av rapporten genom så kallad triangulering som enligt Carlström, 

Carlström-Hagman (2006) innebär att flera informationskällor och datainsamlingsmetoder 

används (Carlström, Carlström-Hagman 2006 s. 137).   

4.2 Urval 

Urvalsmetoden vi valt att använda oss av är strategiskt urval och nämns Carlström, 

Carlström-Hagmans Metodik för utvecklingsarbete och utvärdering. Metoden går ut på att 

först definiera ett antal variabler som är av intresse för studien. (a.a. s.293). I detta fall har vi 

definierat yrkeslärare av bägge kön i en ålder mellan trettio och sextio år som en representativ 

grupp och handledare i arbetslivet av bägge kön även där med en ålder mellan trettio och 

sextio år. Detta ger oss en bred och mer nyanserad bild av undersökningsmaterialet.  

Eftersom vi även genomfört intervjuer med elever som varit ute på APU vi därigenom fått tre 

olika vinklingar på undersökningsmaterialet. Eleverna har varit en väldigt viktig beståndsdel i 

undersökningen då de med ”friska” ögon ser en arbetsplats för och nackdelar ur risk och 

säkerhetsmässig synvinkel. De elever som vi valt ut som respondenter har alla uppnått 

myndig ålder. Alla går med andra ord i årskurs tre. Detta med tanke på att underlätta för oss 

forskare genom att vi undgår kravet att införskaffa föräldrars medgivande av intervjuerna. Att 

eleverna varit ute och praktiserat i årskurs två har även det varit en avgörande faktor genom 

att de hunnit införskaffa sig lite kunskap genom gymnasieskolornas obligatoriska kurs 

ARL1201 - Arbetsmiljö och säkerhet.  

4.3 Genomförande av undersökningen 

Genomförandet av intervjuerna planerades genom att vi ringde upp personen i fråga varpå de 

tillfrågades om de var intresserade att delta i vår undersökning. Om intresse fanns bokade vi 

en tid med utgångstagande från den intervjuades schema och passade samtidigt på att 

informera respondenten om att vi skickar intervjuguiden så personen i fråga fick bekanta sig 

med frågeställningarna. Inför intervjuerna skickade vi intervjuguiden elektroniskt till 

respondenterna med syftet att förbereda dem på frågorna och därmed få djupare nyans i 

svaren. Syftet med detta var även att vid genomförandet av intervjun få en bra rytm och att 

respondenten vid det laget skulle vara familjär med intervjuns syfte och bakgrund. Vi 

inkluderade även i detta utskick information gällande de etiska principer som fastställts av 
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Humanistiska- samhällsvetenskapliga forskningsrådet gällande intervjuer. Dessa inbegriper 

även den intervjuades rättighet att vara avidentifierad och i vilket syfte undersökningen skulle 

komma att användas. Intervjuerna utfördes på respondenternas arbetsplats/skola med syftet att 

de skulle känna sig bekväma och därmed få en mer avspänd atmosfär och bättre flyt i 

intervjun. Vid själva intervjutillfället spelades samtalet in digitalt men anteckningar fördes 

även på papper med syftet att förstärka och understryka vissa uttalanden med hjälp av 

nyckelord. Vi påbörjade vår analys av både digitalt och nedskrivet material direkt efter 

intervjuerna. Det nedskrivna materialet skrevs rent och kopplades samman med det inspelade. 

Att anteckna under intervjuns gång är enligt Carlström, Carlström- Hagman (2006) en fördel 

ur minnessynpunkt. Speciellt användandet av nyckelord är fördelaktig. Detta tillvägagångssätt 

är många gånger att föredra då interaktionen mellan intervjuare och respondent inte störs av 

att intervjuaren hela tiden måste skriva ned vad som sägs (Carlström, Carlström- Hagman 

2006 s.197).  

Intervju guiden är inte bifogad av den anledning att frågorna som ställdes var mycket öppna 

och för att gynna ett fritt samtalsklimat fördes en öppen dialog mellan intervjuare och 

informant.  

 

4.4 Etiska överväganden 

Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog i mars 1990 vissa 

forskningsetiska normer och riktlinjer i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. 

Principerna består av åtta regler med fyra huvudkrav som forskare skall följa i sitt 

vetenskapliga arbete (Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990). Dessa 

huvudkrav är bifogade som bilagor och samtliga har efterföljts i undersökningen. Kraven 

implementerades även i det förberedande utskicket av intervjuguiden. 

4. 5 Forskarnas nuläge och bakgrund  

Vi som gjort undersökningen är två personer med relativt lång yrkeserfarenhet inom hotell 

och restaurangbranschen. För tillfället arbetar en av oss som yrkeslärarelärare på 

gymnasieskola och en av oss arbetar aktivt inom restaurangbranschen som köksmästare med 

mål att arbeta som behörig yrkeslärare. Bägge studerade för tillfället till behöriga yrkeslärare 

på Linnéuniversitet.  

Tillsammans bär vi med oss cirka trettio års samlade kunskaper inom restaurangbranschen 

och har därmed en förhållandevis stor inblick i hur verksamhetsområdet ter sig i verkligheten. 

Vi har bägge periodvis arbetat aktivt med risk och säkerhetsanalysering av arbetsplatser vi 

varit på men under progressionen av denna undersökning har vi kommit fram till att vi saknat 

många avgörande kunskaper för att få en ordentlig inblick i hur en väl fungerande systematisk 

arbetsmiljö skapas inom ett yrkesområde som vårt. Vi har många gånger ställt oss frågan vilka 

regler som gällt för elever när de kommit ut till våra arbetsplatser men aldrig haft några riktigt 

bra svar. Genom denna undersökning har vi fått möjligheten att förstärka våra roller som 

yrkeslärare tack vare en djupare och bredare inblick i risk och säkerhetsanalyser av 

arbetsplatser.  
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Kunskaperna vi förvärvat under resans gång har varit ovärderliga för vårt framtida arbete som 

yrkeslärare. Med denna kunskap och inblick i yrket och vetskapen om att vi varit färgade av 

vår yrkesbakgrund har vi ändå försökt hålla oss neutrala i vår syn på frågeställningen med 

syftet att nå fram till ett så sanningsenligt svar som möjligt. 

 

4.6 Metodkritik 

Eftersom vi som utfört forskningen bägge arbetat aktivt inom det undersökta området finns 

det vissa risker som man bör vara medveten om och förhålla sig kritisk till. Vi har ju 

undersökt vår egen bransch och hur objektiv kan man förhålla sig när man undersöker sin 

egen verksamhet? En naturlig fråga kan ju vara om vårt egna engagemang inom yrket orsakar 

en bristande objektivitet gentemot undersökning och analys. En forskare som inte på något 

sätt varit knuten till restaurangyrket hade med största sannolikhet observerat saker som vi inte 

gjort eller som vi undermedvetet valt att bortse från. Man kan visserligen se det från andra 

hållet och påstå att vi som gjort undersökningen haft större och bredare inblick inom det 

undersökta området.  

Något som man även bör se som en belastning är att en kvalitativ undersökning har ett litet 

antal primärkällor analyserats i förhållande till en kvantitativ undersökning. Detta innebär att 

ett fåtal respondenter får tala för många. Kontentan av detta är att allas uppfattningar och 

värderingar inte kan frambringas i undersökningen. Kritik finns även gällande upprepning av 

en undersökning när det kommer till kvalitativa undersökningar kontra kvantitativa. Denna 

kritik har forskarna varit medvetna om och haft i åtanke under forskningens progression.  
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5.0 Analys av intervjuer 

Sammanfattning av elevintervjuer 

Här kommer en sammanfattning av intervjuerna med eleverna där vi presenterar deras åsikter. 

Om vi lägger in personliga kommentarer i texten kommer det att påpekas. 

Information om säkerhetsrisker 

Informationen om skaderisker inför elevernas arbetsplatsförlagda utbildningstid (Apu) anser 

eleverna har varit bristfällig, näst intill obefintlig.  

En av eleverna nämner ett häfte om säkerhet han fått från skolan under en kurs (vilken kurs 

visste inte eleven) men det var ingen information som eleven tagit del av så därför visste han 

inte vilken information häftet innehöll. 

 

Elevernas syn på risker under Apu tiden. 

Elevernas svar är väldigt enhetliga. Det eleverna anser vara den farligaste maskinen är 

skärmaskinen och att det farligaste momentet att skära på skärmaskinen. Vi kunde under 

intervjuerna urskilja en viss motvilja till att använda skärmaskinen då vissa elever har använt 

sig av ord som "läskig" och "rädd" när de pratade om moment som utförts med skärmaskin.  

 

Övriga maskiner/redskap som eleverna nämnt som riskfyllda är knivar, fritös, stekbord, 

hälldemaskin, mandolin, blandare, grill och ugn. 

En av eleverna har i detalj berättat hur man lätt kan bränna sig på ångan från ugnen när man 

öppnar ugnsdörren och står framför ugnen. Dessutom sitter ugnen högt och eleven beskriver 

hur han fått lyfta ut bleck med vätska i en höjd där han inte kan se vätskan i blecket utan 

måste försöka hålla det rakt så inte den varma vätskan skall rinna ut och bränna honom. 

 

Moment som eleverna anser riskfyllda är att fritera, lyfta tungt, använda blandaren och hacka 

med knivar. 

Ingen elev har blivit stoppad att utföra några moment eller blivit uppmanad att inte använda 

någon särskild maskin i skadesyfte. 

En av eleverna berättar att skyddet var borttaget på ett flertal maskiner (blandare, skärmaskin, 

hällde) och att handledaren berättade att det var av effektivitetsskäl. Handledaren lät ändå 

eleven använda maskinerna.  

 

Elevernas erfarenhet av skador under APU tiden 

Ingen av eleverna har skadat sig allvarligt så läkarhjälp har varit nödvändig. 

 Två elever uppger att de fått mindre brännskador. En av dessa elever har kvar ett litet ärr efter 

skadan men ingen av eleverna ser det som en stor skada. 

Tre av eleverna har fått mindre skärsår när de skurit eller hackat med kniv. Inget som de fått 

bestående men av. 

Där emot har tre av fyra elever varit med om att personal på deras APU-plats har skadat sig 

allvarligt och behövt uppsöka läkare. Det var en allvarlig brännskada, en skärskada och en 

halkskada. 

Halkskadan var inte så allvarlig som det först befarades berättar eleven men hon poängterar 

också att olyckan kunde ha varit betydligt farligare om personen i fråga burit på något varmt, 

tungt eller vasst. 
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Enligt eleverna har skadorna mest berott på otur men de hävdar också att om stressnivån hade 

varit lägre och kontrollen på arbetsplatsen bättre hade de hänt mindre skador. En av eleverna 

berättar om en anställd (extra jobbare var hans benämning på anställning) hade tillåtits jobba i 

vanliga gympaskor (alltså inte halkfria arbetsskor) och sedan halkat. Den skadan hade 

naturligtvis kunnat motverkas med arbetsskor.  

 

Förkunskap om skaderisker 

Eleverna anser att deras förkunskap om skaderisker är liten. De sätter inte deras arbete i 

restaurangköket i skolan i samband med APU-platsen när de pratar om förkunskaper. Det var 

något vi reflekterade över under sammanställningen av intervjuerna. Två elever säger att de 

gått någon kurs i skolan men har inget exempel på vad de lärde sig. 

En elev uppger att de inte skulle behöva mer information innan APU:n medan tre elever 

önskar mer förkunskap om "farliga maskiner" (se ovan vad de anser vara farliga maskiner).  

En elev skulle också vilja ha utbildning i hur man gör när skador uppstått t.ex. lägga förband, 

tejpa sår och till vem man vänder sig om skada skulle uppstå. Samtliga tycker en gemensam 

lathund vore bra. 
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5.1 Sammanfattning av lärarintervjuerna 

En sammanfattning av intervjuerna med lärarna där vi presenterar deras åsikter. Om vi lägger 

in personliga kommentarer i texten kommer det att påpekas. 

Lärarna förbereder eleverna inför APU 

Samtliga lärare förser eleverna med skyddskläder och skor som de alltid måste ha när de 

praktiserar och när de arbetar i skolans kök. 

Eleverna får en mössa, ett par kockbyxor, en kockrock, en släng, ett förkläde och ett par skor 

vid skolstarten i årskurs ett och dem skall de sen ha under hela utbildningen. 

Två av lärarna nämner att det kan vara svårt för eleverna att bara ha en uppsättning kläder 

under APU:n där de ibland praktiserar kvällar och sedan dag dagen efter och där mellan måste 

hinna tvätta sina kläder. 

Oftast erhåller då restaurangen eleverna med extra kläder men det är inget krav från skolan.  

De tre andra respondenterna tar inte upp det som ett problem. 

Förkunskaperna om skaderisker tycker samtliga lärare att eleverna får när de jobbar i skolans 

kök. 

"Skolans kök är fullt utrustad restaurangkök och eleverna bör ha vetskap om skaderiskerna" 

säger en av lärarna. 

Två lärare påpekar också att eleverna läst kurs i fysisk arbetsmiljö innan APU-tiden. 

 

Kontroll av APU-platser 

Fyra av fem lärare kontrollerar inte APU-platserna innan eleverna går ut på praktik men 

samtliga fyra säger att de alltid besöker eleverna under deras APU minst en gång och försöker 

då kontrollera att allt går rätt till och att eleven trivs. De har även telefonkontakt med sina 

elever och brukar då förhöra sig om vad de får göra och om allt går bra.  

En av fem anser sig ha bra kunskap om APU-elevernas säkerhet på APU- platsen då APU- 

platserna oftast är återkommande. Skolan där läraren jobbar har knutit en hotell kedja till 

skolan och försöker knyta fler APU-platser till skolan för att alltid ha samma handledare och 

där med skapa ett större samarbete mellan skola och arbetsliv vilket han anser ökar säkerheten 

och tryggheten för eleverna. 

 

Samtliga lärare vet att eleverna är försäkrade via skolan på sin APU. Ingen har varit med om 

att anmäla någon skada till försäkringsbolag. 

 

Krav på handledare 

Fyra av lärarna har inga krav på handledarna i och med att skolan inte kan betala handledarna 

så anser de häller inte att de kan ha en massa krav. En av lärarna hoppas kunna ställa högre 

krav om skolan lyckas knyta praktikplatser till utbildning. Då skall skolan erbjuda 

handledarutbildningar och på så sätt öka säkerheten för eleverna. Alla fem lärarna skickar 

med information angående regler för eleverna men vet inte om den efterföljs eller ens blir 

lästa. Informationen kräver ingen underskrift och retur tillbaka till skolan. 

 

Lärarna syn på en lathund 

Alla fem lärarna är positiva till en lathund och se fördelarna med att både elev, handledare och 

lärare har fått nödvändig information för att öka den fysiska säkerheten på APU-platsen och 

samtidigt som en positiv bieffekt öka förståelsen för varandra. 

En av lärarna som själv har många år som kock och köksmästare bakom sig minns alla papper 
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Apu-eleverna kom med som han aldrig hann läsa. Det var för mycket information och han 

tyckte skola och arbetsliv var två helt skilda världar. Läraren tror en lättläst och kortfattad 

lathund kan öka samarbetet och få skola och arbetsliv lite närmre varandra. 

Alla är överens om att den skall vara kortfattad och lättförstålig. Två av lärarna skulle kunna 

tänka sig lathunden som ett kontrakt mellan praktikplats, skola och elev. 
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5.2 Sammanfattning av handledarintervjuer 

En sammanfattning av intervjuerna med handledarna där vi presenterar deras åsikter. Om vi 

lägger in personliga kommentarer i texten kommer det att påpekas. 

Förberedelser inför handledarrollen 

Ingen av handledarna har gått handledarutbildning och ingen skola har erbjudit dem att gå 

någon form av ledarutbildning.  

Två av handledarna berättar att de inför vissa APU-perioder inte ens har haft kontakt med 

skolan utan bara med eleverna som frågat om de får göra sin praktik hos dem.  

 

Samtliga handledare tycker skolorna är dåliga på att informera om vad som gäller 

regelmässigt sätt när man har APU-elever. Tre av fem poängterar att eleverna brukar ha en 

"lunta" papper med sig från skolan när de börjar men ingen av dem hade läst igenom 

papprena. 

"När eleverna väl är hos oss har vi inte tid att läsa en massa papper sen glöms de bort" säger 

en av handledarna.  

En annan tycker att ingen från skolan verkar bry sig om informationen kommer fram till 

handledarna eller inte så han anser inte att de kan vara så viktigt då. 

 

Handledarnas syn på fysiska säkerhetsrisker för eleverna 

De två största riskerna som samtliga handledare påtalar är att eleverna inte är vana vid att 

jobba under stress och att de helt saknar bransch vana. De två faktorerna ligger till grund för 

de flesta skador som händer hävdar alla. Två av handledarna nämner halka, dåliga skor samt 

okunskap om maskiner som tre farliga faktorer.  

En av handledarna tycker det mesta kan vara farligt p.g.a. deras okunskap. Trotts det så låter 

alla handledarna praktikanterna använda alla maskiner (en handledare är lite restriktiv till att 

låta alla praktikanter använda skärmaskinen). 

 

Eleverna får själva prova sig fram vad gäller att öka sin teknik i olika moment men oftast 

tillåts inte eleverna lära av sina misstag p.g.a. det kan leda till allvarliga skador och den risken 

vill inte handledarna ta. En av handledarna berättar att han ibland kan låta eleverna bränna sig 

lite på t.ex. kastrullhandtag som stått över spisen eller varma bläck. Han anser att det är bästa 

sättet att lära dem att inte ta i saker utan släng och att tänka på att man inte sätter handtag som 

man sedan ska ta i över spisen. Han låter inte dem bränna sig så de får allvarliga brännskador. 

 

Handledarnas önskan om elever med förkunskaper 

Samtliga handledare önskar att eleverna hade haft större kunskap om hur maskinerna i ett kök 

fungerar. Två handledare poängterar att maskinerna på deras arbete saknar 

säkerhetsföreskrifter och att det innebär att eleverna måste ha tidigare erfarenhet för att veta 

vad som kan vara farligt med en maskin. En av dessa handledare nämner även att maskiner 

utan säkerhetsspärrar finns på arbetet och att det då är av särskilt stor vikt att eleverna vet hur 

de skall gå till väga med maskinen för att de inte skall skada sig. 

 

Två av handledarna önskar att eleverna hade "kunnat ta hand om sig lite bättre" som de 

uttryckte sig. Kunna första hjälpen och lägga om sår och veta hur de skall agera om de t.ex. 

bränner sig. 

Det finns även önskan om bättre allmän kunskap i köket men två av handledarna säger att de 
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många gånger tror att eleverna har kunskap om div. moment när de är i skolans kök men att 

de sen inte kan utföra det i verkligheten. 

 

Vanliga skador under praktik 

Skära sig och bränna sig är de vanligaste skadorna som praktikanterna råkar ut för. 

Skärskadorna kommer oftast från knivar och mandoliner och brännskador från fritös, spis, 

stekbord eller ånga från ugnen. Tre handledare har även nämnt halkskador som en vanlig 

företeelse. 

Ingen handledare har följt upp en skada som elever råkat ut för. 

De handledarna varnar eleverna för med extra stor skaderisk är farliga kemiska produkter, 

halka, ånga från ugnen, maskiner där inte säkerhetsspärrar fungerar, skärmaskin och 

glassplitter i brunnar som skall rengöras vid städning. 

Enligt alla handledare har skolan inga uttalade säkerhetskrav på arbetsplatsen. 

 

Positivt med lätt lathund 

Samtliga handledare är positiva till en lathund. Lathunden skall vara lättläst. Den skall 

innehålla: 

* Regler för elever på praktik. 

* Kontrakt på skyldigheter för elever, handledare och lärare. 

* Kontaktuppgifter. 

Två av handledarna säger att lathunden skall vara ett kontrakt så att om den efterföljs har man 

"ryggen fri". 
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5.3 Reflektioner över likheter och skillnader i elevernas, lärarnas och 

handledarnas intervjuer. 

Den bild vi får av lärarna är att eleverna har goda kunskaper om fysiska skaderisker i köket. 

De anser att eleverna under hela sin gymnasieutbildning har vistats i skolans fullt utrustade 

restaurangkök och att de borde kunna se likheterna mellan det och att jobba i restaurangkök 

under Apu:en.  

Handledarna har en annan syn på elevernas kunskap. De tycker eleverna helt saknar 

branschvana och att det inte är jämförbart att jobba i skolans kök och kök ute i branschen. 

Tempot är högre, de har inte sina kamrater eller lärare att fråga, och det är inte samma 

maskiner som i skolan. De ser stora brister i kunskap om maskiner och riskerna med att utföra 

diverse moment.  

Det finns en viss förståelse hos handledarna att eleverna inte kan överföra de kunskaper de får 

i skolan till restaurangköket men inte hos alla. 

Elevernas syn på kunskapen om riskerna i restaurangköken är väldigt lik handledarnas syn på 

problemet. Eleverna tycker själva att de har dåliga kunskaper om riskerna med att göra APU i 

ett restaurangkök.  

Lärarna påpekar att eleverna även haft minst en teoretisk kurs i arbetsmiljö vilket ska 

förstärka elevernas kunskap i ämnet men det är inget eleverna tycker gör dem mer säkra på 

sin APU-plats.  

Vi ställer oss frågande till varför synen på elevernas kunskaper om fysisk arbetsmiljö är så 

olika och kommer fram till att kommunikationen mellan handledare och lärare måste vara 

väldigt bristfällig vilket också bekräftas i intervjuerna med handledarna. Det är två världar 

som har svårt att mötas och dess värre hamnar eleverna någonstans mitt emellan. 

Vi ser en brist av en gemensam plattform som gör att skolan och arbetslivet kan komma 

närmre varandra och tillsammans skapa säkrare APU-platser för restaurangeleverna. 
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6.0 Resultat 

6.1 Alla parter positiva till kontrakt 

Både lärare, handledare och elever såg en lathund som ett bra hjälpmedel till gemensamma 

regler och information. Samtliga handledare och 2 lärare ville även se lathunden som ett 

kontrakt mellan parterna. Önskemål om utformningen av lathunden var att den skulle vara 

lättläst och inte för mycket text (en A4 sida). Lathunden skulle innehålla: 

 Kontaktuppgifter för elever, handledare och lärare. 

 Skyldigheter och rättigheter för elever, handledare och lärare under APU-tiden. 

 Relevanta gällande regler för elever på praktik. 

Vi tycker att 1 punkter till bör läggas till på lathunden och det är: 

 Eventuella handikapp eller svårighet som medföra ökad risk för fysisk skada. 

Här stödjer vi oss på alla elevers lika värde som är en stor del av Lpf94:s värdegrund. 

Vi anser att alla elever skall kunna praktisera och lära utefter sina egna förutsättningar 

och därför är det så viktigt att handledarna får ta del av information som kan 

underlättar lärandet för eleven och att eleven inte skall utsättas för fara (Lpf 94). 

Kontraktet skall skrivas på innan Apu- periodens början vid en fysisk träff mellan alla tre 

parterna. Vid den fysiska träffen går parterna igenom kontraktet tillsammans innan de skriver 

under för att inga oklarheter eller missförstånd skall ske. 

 

6.2 För- och nackdelar med en gemensam lathund   

Nackdelar: 

 Tidsbrist och kostnader som kommer till för eventuella resor kan göra att det kan vara 

svårt att få till en fysisk träff mellan alla parter. 

 Språket kan vara svårt för eleven att förstå i och med att viss lagtext kan förekomma 

på kontraktet. 

Fördelar: 

 Alla får exakt samma information. 

 Eleverna blir behandlade som vuxna i och med att de skall kunna förhålla sig till 

samma regler och lagar som handledaren och lärare. Vi ser det som att eleven tar ett 

steg närmre yrkeslivet och tror att det ökade ansvaret på eleven skall öka motivationen 

inför Apu:en. 

 En fysiskträff gör att kontakten mellan skolan och arbetslivet ökar vilket ger upphov 

till ökad förståelse mellan parterna samt ett tätare samarbete. 

Vi anser att fördelarna tar överhand men är medvetna om problemet med tidsbrist och i vissa 

fall säkert brist på ekonomiska resurser för att kunna besöka elevernas alla Apu-platser men vi 
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anser att den fysiska träffen kommer att medföra så mycket positivt så vi tycker den bör 

prioriteras framför allt om syftet är att öka elevernas säkerhet på Apu-platsen. 

Skolverket (2008) skriver att ”fungerande APU förutsätter en dialog mellan skola och 

arbetsliv. När dialogen fungerar medför den vinster för alla parter. För den enskilde eleven 

och handledaren är det viktigt att läraren besöker APU-platsen för att på olika sätt ge sitt 

stöd” (Skolverket, 2008 http://www.skolverket.se/sb/d/601/a/7676). 

6.3 Lagligt med kontrakt 

Vi har varit i kontakt med skolverket via telefon för att förvissa oss om att det är lagligt att 

skriva denna typ av kontrakt mellan handledare, elev och lärare utan föräldrarnas närvaro så 

länge som alla är medvetna om vad kontraktet innebär och vad konsekvenserna blir av ett 

brutet avtal (Skolverkets servicetelefon  kl 14:30 2010-06-09). 

 

6.4 Vikten av det fysiska mötet mellan lärare, handledare och elev 

För att motivera en eventuell skolledning har vi gjort en litteraturstudie om vikten av det 

fysiska mötet. Kapitlet är avsett att belysa vikten av det fysiska mötet mellan de ovan nämnda 

parterna, ur både psykologiskt och fysiskt perspektiv.   

Följande är ett utdrag ur Statens offentliga utredningar 2002:120: 

Under APU-perioderna förutsätts karaktärsämneslärarna besöka elever och handledare ute på 

arbetsplatserna. Dessa arbetsplatsbesök är en av de viktigaste kvalitativa faktorerna för den 

arbetsplatsförlagda delen av utbildningen. Tyvärr sker inte arbetsplatsbesök i önskvärd 

utsträckning. I takt med den ökade integrationen mellan olika kurser gäller behovet att besöka 

arbetsplatser numera i hög grad även kärnämneslärare. Lärarnas besök skall fylla många 

viktiga funktioner, exempelvis att vara ett stöd för eleven, att skapa och underhålla goda 

kontakter (Sou 2002:120). 

Det fysiska mötet har en avgörande roll för den fortsatta kommunikation som kommer ske i 

gruppen. Med gruppen avser vi i detta fall, lärare, handledare och elev (triad). Genom att 

gruppen träffas fysiskt ökar kohesionen och rollerna förstärks mer till allas fördel. Just genom 

mötet i en liten grupp ges deltagarna en större chans att ge och få feedback. Svedberg (2007) 

talar om detta på följande vis.  

I den lilla gruppen finns goda möjligheter till feedback. Det finns tid att diskutera och fråga. 

Alla kan få plats att uttrycka sina tankar och sin åsikt – individen får ett ansikte i gruppen och 

kan känna sig förstådd. Deltagarna i den lilla gruppen har därför goda förutsättningar att få en 

mer realistisk bild av varandra (Svedberg 2007 s.115).  

Svedberg talar även om möjligheten till inflytande och storleken av livsrymd i en triad. I 

dyaden och triaden har varje medlem en relativt stor del av livsrymden till sitt förfogande, 

vilket underlättar en känsla av medlemskap och möjligheten till inflytande. Allteftersom 

gruppstorleken ökar, så minskar den enskildes ande. Det personliga engagemanget tenderar att 

då att minska liksom sammanhållningen (kohesionen) i gruppen(a.a. s.114). 

http://www.skolverket.se/sb/d/601/a/7676
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Att kommunicera digitalt är ett effektivt sätt att utbyta information, men när man arbetar med 

människor är det nödvändigt att läsa av deras känslor och att använda känslomässig 

intelligens för att fatta beslut, samarbeta och att även förstå sig själv. Om man enbart 

kommunicerar via högteknologiska hjälpmedel reducerar man förmågan att läsa 

ansiktsuttryck och kroppsspråk. Visserligen finns det idag utmärkta kommunikationsmedel 

som möjliggör att se varandra via datorer och mobiltelefoner, men den fysiska närvaron av en 

annan människa är svår att byta ut. Detta talar även Nordengren och Olsen (2006)om. 

Möjligheten att tolka kroppsspråk försvinner i nästan all distanskommunikationshjälpmedel 

(Nordengren och Olsén 2006).  

Fysiska möten kan även vara viktigt ur en annan synvinkel. Man skapar gemensamma normer 

helt enkelt. Eftersom utbildningen för APU eleven sker på distans ifrån skolan kan mötet även 

minska den kulturella distansen. Man ser varandra och läser av varandra på ett helt annat sätt 

än vid ett elektroniskt möte. Dynamiken i gruppen ökar och detta talar Kernell (2002) om i Att 

finna balanser.  Det finns inget mer dynamiskt och oförutsebart än mänskliga möten. Det här 

ställer krav, men ger också en fantastisk möjlighet till självförverkligande(Kernell 2002 

s.254).  

En grupp ställer under arbetets gång krav på deltagarna och att känna trygghet i vad som 

förväntas av varandra underlättar för alla. Svedberg (2007) talar om socialpsykologins tre 

traditionella frågeställningar som behöver bearbetas innan man på goda grunder kan vara 

trygg i en grupp.  

– vilka är vi, känner gruppmedlemmarna varandra? 

– Vad ska vi göra? Känner alla till och förstår gruppens arbetsuppgift/uppdrag och syfte? 

– Hur ska vi göra det? Vilka arbetsformer, normer och kvalitetskrav ska vi ha? 

(Svedberg 2007 s.238) 

Genom att diskutera och klarifiera dessa frågeställningar, exempelvis genom ett välformulerat 

APU avtal mellan skola och arbetsplats, underlättar man det framtida arbetet och ökar 

gruppens kohesion.  

 

6.5 Utformning och layout  

Efter att ha läst Petterssons (2004) Bild och form för informationsdesign har vi försökt 

utforma en lathund som skapar ett bestående intryck. Vi ansåg att en bild överst på mallen 

skulle fånga läsarnas intresse (Pettersson 2004 s.12).  

Vi har även tänkt på grafiken av lathunden. Betydelsen av detta tar Pettersson upp på följande 

vis. Texten hör till grafiken och måste vara lätt att förstå, rätt stavad, lätt att läsa” (a.a. s.198).  

Pettersson (2004) nämner betydelsen av nyttoaspekten vid informationsdesign.  ”inom 

informationsdesign är syftet medinformationsmaterial alltid kopplat till en mycket tydlig 
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nyttoaspekt, där mottagaren vanligen ska fatta hur någonting fungerar och hur man skall bete 

sig i en viss situation” (a.a. s.150).  

Swahn (2005) skriver i artikeln ”Myndighetsspråk för alla” tips och råd för att göra en text 

lättläst. Efter som lathunden skall passa en stor målgrupp läsare med olika förutsättningar så 

har vi plockat ut de råd som skulle kunna gynna oss att använda oss i utformningen av 

lathunden. Råden är: 

 De längsta meningarna bör helst inte innehålla mer än 20-25 ord. 

 Ord som förklarar hur saker och ting hör ihop är mycket viktiga, inte minst i 

myndighetstexter. Den som vill vara tydlig bör därför slösa på ord som dessutom, 

därför att, däremot, eftersom och trots detta. Detta låter som en självklarhet. Ändå 

förekommer förklaringsorden alltför sparsamt i traditionellt myndighetsspråk.  

 Läsarna känner lättare igen sig om orden  är tidsenliga. Därför kan det vara bra att byta 

ut vissa ålderdomliga ord.  

 Flertydiga ord bör inte användas, eftersom de kan feltolkas.  

 Långa ord kan vara svåra att läsa.  

 Sist men inte minst bör man skriva överskådligt, det vill säga dela in texten i stycken, 

skriva passande rubriker och vara noga med den grafiska utformningen. Man bör välja 

ett lättläst teckensnitt och inte låta raderna vara längre än 13,5 cm. 

http://www.sprakaloss.se/ Britta Swahn 2005 Klarspråksgruppen. Myndighetsspråk för alla 
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Kontrakt för handledare, Apu-elever och lärare. 

Kontaktuppgifter elev: 

Kontaktuppgifter lärare: 

Kontaktuppgifter handledare: 

Kontaktuppgifter skolsköterska: 

Regler: Restauranganställda och Apu-elever går under samma regelverk. 

Risker att tänka på: 

 Apu-elever anser arbete med hälldemaskin, skärmaskin samt allt arbete med varma 

föremål kan utgöra stora risker.  

 Handledarna varnar för farliga kemiska produkter, halka, ånga från ugnen, maskiner, 

skärmaskin och glassplitter i brunnar som skall rengöras vid städning. 

Handledarens skyldigheter och rättigheter:  

 Handledaren är skyldig att kontrollera köket efter bifogad checklista. 

 Handledaren har rätt att skicka hem elev vid kontraktsbrott.  

Lärarens skyldigheter och rättigheter: 

 Läraren är skyldig att kontakta handledare samt elev minst 3 gånger per Apu-period 

var av minst 1 måste vara fysiskt besök. 

 Läraren har rätt att kräva att checklistan kontrolleras regelbundet av handledaren eller 

säkerhetsansvarig personal på arbetsplatsen. 

Elevens skyldigheter och rättigheter: 

 Eleven är skyldig att använda sina skyddskläder, hålla tider och följa APU-platsens 

regler.  

 Eleven har rätt att vägra utför moment eller använda maskiner, gå från praktikplatsen 

(kontaktat lärare snarast) som handledaren inte följer sin del av kontraktet.  

Eventuella funktionshinder som kan öka risken för skada: 

 

Underskrifter:                                                                              Datum: 

 

Vid kontraktsbrott: Kallas alla tre parterna till möte för diskussion av lämpligheten av Apu-

platsen. 
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Bilaga till kontrakt 
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7.0 Diskussion 

Då lagar rörande fysisk säkerhet i restaurangkök togs bort och ersattes av mer generella 

arbetsmiljö lagar som behövdes tolkas och göras om för att få ett precist syfte blev 

säkerhetsregler ännu mer svåråtkomliga.  

I stort sätt kommer inte vår lösning med en lathund/kontrakt med bilaga bara vara ett positivt 

steg ur fysisk säkerhetssynpunkt för APU-elever utan även personalen på restaurangerna 

kommer få en säkrare arbetsplats. Detta är en biverkning som vi ser väldigt positivt på.  

 

Vi tror att en säkrare arbetsplats kan medföra många positiva aspekter, bl.a.: 

 Tryggare arbetsförhållande ökar välmående bl.a. personalen. 

 Minskar skaderisk och risk för sjukskrivning. 

 Branschen kommer närmre skolan då samma säkerhetsregler tillämpas. Detta medför 

förhoppningsvis också att steget från skola till arbetsliv minskar vilket är positivt ur 

alla tre parternas synvinkel. 

 

Arbetet har varit mycket intressant att jobba med. Tidigare forskning är näst in till obefintlig 

och vi har märkt under intervjutillfällena och när vi pratat med kollegor i branschen och på 

restaurangprogrammet att de blivit väldigt intresserade av vår undersökning. Vi har fått 

intrycket av att alla tre parterna tycker någon form av hjälp till förbättring av den fysiska 

säkerheten har behövts men att ingen vågar lyfta frågan p.g.a. konsekvenserna. Branschen 

som är en tuff bransch hårt styrd av traditioner och kultur verkar inte våga ställa kravet att 

säkra sin arbetsplats från fysiska säkerhetsrisker. Skolan är beroende av APU platserna för att 

få eleverna ut på praktik vilket innebär att de inte vågar ställa krav. 

Eleverna verkar väldigt medvetna om att skolan och arbetslivet inte har samma regler. Att 

ställa krav som elev på APU kan både påverka negativt på APU utvärdering och möjligheten 

att få jobb. 

Vi tycker att vi upplevde en lättnad över att problemet togs upp och dessutom var inriktad på 

att hitta en lösning.  

7.1 Från lathund till kontrakt med bilaga 

Under intervjusammanställningen märkte vi att flertalet av respondenterna inte tyckte en 

lathund var tillräckligt för att få en lösning på problemet. Alla ville ha ”ryggen fri” som de 

uttryckte det, och därmed ville de ha ett kontrakt som vid kontraktsbrott faktiskt gav 

konsekvenser. I och med att vi ville undersöka hur vi skulle kunna lösa problemet beslutade vi 

där med att skapa en lathund/kontrakt efter respondenternas önskemål. 

I själva utformningen av pappret var vårt mål att skapa något som var lättläst/överblickbart 

och vände sig till en bred skara människor med olika förutsättningar vilket också visade sig 

vara respondenternas önskemål. För att handledarna skulle kunna få hjälp med att säkra 

restaurangen på ett smidigt sätt utan att behöva skriva alla regler på lathunden/kontraktet la vi 

till en bilaga till kontraktet. Checklista som är en bilaga till kontraktet är framtaget av 
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arbetsmiljöverket med syfte att hjälpa restauranger att kontrollera arbetsplatsen för att 

minimera risker. 

I och med att APU-eleverna räknas som anställda under APU:en gäller samma regler för 

anställda som för APU-elever. Så det som visade sig bli vårt uppdrag var egentligen att hjälpa 

handledarna minska riskerna för fysiska skador på restaurangen. 

Vi hoppas detta arbete kan få upp branschens syn på vikten av den fysiska säkerheten och få 

dem att se en lösning utan för stor arbetsbörda samt fördelarna att få introducera eleverna i 

arbetslivet på ett säkert sätt för att så småningom få duktig arbetskraft ut på arbetsmarknaden. 

7.2 Vidare forskning 

 Då svenska restaurangskolor inte bara skickar APU-elever till APU-platser i Sverige 

ser vi ett behov av att undersöka hur förhållandena och bestämmelserna angående 

fysisk säkerhet ser ut i andra länder inom EU. 

 Undersöka elevernas risker gällande den psykosociala hälsan t.ex. stress, sexuella 

trakasserier mm.  

 Göra samma undersökning men denna gång tagit hänsyn till genus och sett om 

resultatet hade blivit lika 

Undersökt om samma princip av lathund/kontrakt kan användas på andra yrkesinriktade 

program. 
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9.1 Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets roller 

I arbetsmiljölagen (AML), som bestäms av Sveriges riksdag finns grunden och de yttre ramar 

som anger vad som gäller för miljön på jobbet. 1 § i AML säger följande 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå 

en god arbetsmiljö (AML 1 §. S.11).  

På regeringens uppdrag skall Arbetsmiljöverket mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta 

gör Arbetsmiljöverket genom sin författningssamling(AFS) i vilken föreskrifter och allmänna 

råd preciserar de krav som ställs på arbetsmiljön. Dessa föreskrifter kan till exempelvis beröra 

risker, psykiska och fysiska belastningar, farliga ämnen eller maskiner. Föreskrifterna 

utarbetas i samråd med arbetsmarknadens olika parter. 

Arbetsmiljöverket har olika mål att arbeta efter när det kommer till föreskrifter inom 

arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna ska skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. 

Dessa ska även vara tydliga och lättillgängliga och koncentreras till områden där föreskrifter 

är det bästa sättet att förbättra arbetsmiljön. Regeringen belyser även att särskild hänsyn skall 

tas till situationen för små och medelstora företag.  

Arbetsmiljön vid APU regleras av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

APU elever i arbetslivet, AFS 1996:1. Enligt arbetsmiljölagen likställs elever med 

arbetstagare både i skolan och då de befinner sig på en arbetsplats, även om de inte är 

anställda. Det är en fördel om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och 

tillbud direkt till Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik. Men formellt är det 

skolans ansvar att anmäla.   
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9.2 Skolan och arbetsplatsens ansvarsområden  

Skolan och arbetsplatsens ansvarsområden gällande Apu-elever: 

 Skolans ansvar och förberedelser 

 Innan elever går ut på prao eller APU ska skolan: 

 välja lämpliga praktikmiljöer så att eleverna inte utsätts för risker i sin arbetsmiljö 

 informera arbetsgivaren om elevens kunskaps- och färdighetsnivå samt mognad. Det 

är skolan som, enligt 2 § arbetsmiljöförordningen, formellt ska anmäla allvarliga 

skador och tillbud som händer eleven under praktiktiden. 

Skolan och arbetsplatsen ska tillsammans: 

 bestämma elevens arbetstider 

 bestämma arbetsuppgifter utifrån elevens förutsättningar 

 bestämma handledningens art och omfattning 

 bestämma vem som ska förse eleven med personlig skyddsutrustning 

 underrätta skyddsombudet om elevens arbetsuppgifter och kunskapsnivå 

Arbetsplatsens ansvar: 

 Arbetsgivaren som tar emot en elev på prao eller APU ska: 

 se till att behövliga åtgärder vidtas så att arbetet blir säkert för eleven 

 se till att eleven får tillräcklig introduktion och handledning 

 se till att eleven arbetar under ledning och tillsyn av en lämplig person 

 se till att handledaren har tillräckliga kunskaper för sitt uppdrag 

 se till att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppdraget 

 se till att tillbud eller olyckor som berör eleven rapporteras till skolan. Det är en fördel 

om arbetsgivaren har rutiner för att anmäla allvarliga olyckor och tillbud direkt till 

Arbetsmiljöverket även för elever som gör praktik fastän det formellt är skolans 

ansvar att anmäla. 

9.3 Yttersta ansvaret för eleven på APU platsen 

APU regleras inte i arbetsmiljölagen utan i skollagen. Apu är en del av utbildningen och skall 

samordnas av skolan. Ansvaret för utbildning och introduktion ligger däremot på 

arbetsgivaren samt att tillhandahålla erfaren handledning. Riskbedömning om elevens 

förutsättningar enligt föreskriften skall göras mellan skola och arbetsplats. Eftersom eleven 

gör sin APU i utbildningssyfte har den som ansvarar för utbildningen det yttersta ansvaret för 

eleven.  

Den fysiska säkerheten ansvarar utbildningsansvarig på skolan i samråd med arbetsgivaren 

som förhoppningsvis aktivt driver ett fullgott systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen. 

Arbetsgivaren, i detta fall APU platsen, har ett ansvar gentemot sina APU elever att ta bort 

risker som innebär att man kan skada sig eller bli sjuk. Detta arbete skall ske i samråd med 

anställda och skyddsombud på arbetsplatsen. Risker skall undersökas, åtgärdas och resultaten 

skall följas upp. 
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9.4 Arbetsplatsens ansvar gällande olycksförebyggande åtgärder. 

Det finns ett mängd regler som reglerar risk och säkerhetsarbete i ett restaurangkök. I detta 

fall fokuserar vi på skyddsobjektet (eleven), men generellt gäller samma regler och 

föreskrifter som för den anställda på företaget. Enligt Arbetsmiljöverket (AFS 2006:4 § 

14)skall arbetstagaren göras medveten om de risker för ohälsa och olycksfall de utsätts för när 

de använder arbetsutrustning samt vilken personlig skyddsutrustning de skall använda (AFS 

2006:4 § 14). Ett informationskrav ligger med andra ord på arbetsgivaren och har därmed en 

presumtivt avgörande roll för skyddsobjektets säkerhet. 

Det finns även arbetsutrustning med särskilda risker i ett restaurangkök. Även detta berör 

Arbetsmiljöverket. Om en arbetsutrustning kan medföra särskild risk för ohälsa eller 

olycksfall, skall arbetet ordnas så att bara de som har till uppgift att använda utrustningen får 

göra detta (AFS 2006:4 § 15).  

9.5 Första hjälpen och utrustning 

Att visa var det finns första hjälpen utrustning och vem som kan hantera den med mera är av 

yttersta vikt. En förutsättning för att första hjälpen skall kunna ges är att det finns adekvat 

utrustning på plats i restaurangköket. Detta är reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 

1997:7 på följande vis. Vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för 

första hjälpen. Utrustningen skall vara anpassad efter riskerna i verksamheten. Den skall vara 

varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt (AFS 1999:7 § 8). 

  Enligt § 5 i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:7 skall det finnas beredskap och rutiner 

för första hjälpen och krisstöd med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda 

risker. Det skall även säkerställas att arbetstagarna känner till hur första hjälpen är organiserad 

på arbetsstället. De skall fortlöpande hållas väl förtrogna med de rutiner som gäller (AFS 

1999:7 § 5). Något som även tas upp i föreskriften är var nödvändig information finns vid ett 

eventuellt tillbud eller olycka. På lämpliga ställen skall finnas anslag med uppgifter om var 

utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer 

till utryckningsfordon och taxi samt adress och om det behövs färdbeskrivning till 

arbetsstället(a.a. § 5).  

Eftersom många starka kemikalier i form av rengöringsmedel används i ett restaurangkök är 

det viktigt att skyddsobjektet får av handledaren ta del av var nödvändig utrustning finns för 

att skölja ögonen eller huden vid en eventuell skada. Arbetsmiljöverket skriver i § 9 AFS 

1999:7 att där det finns risk för att ämne som kan ge ögonskada kan stänka eller på annat sätt 

komma in i ögat och där omedelbar ögonspolning behövs för att förhindra skada, skall 

anordning för ögonspolning finnas i omedelbar närhet av arbetsplatsen(§ 9 AFS 1999:7 s.7). 

Även här är det viktigt att personalen på arbetsplatsen håller sig väl uppdaterad med hur 

anordningen för ögonsköljning används. 
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9.6 Arbetsmiljöverkets allmänna råd gällande säkerhetsföreskrifter 

Arbetarskyddsstyrelsen belyser även olika allmänna råd kring arbetet med säkerhetsarbete på 

arbetsplatser. Styrelsen beskriver det som följande. Det är en betydande skillnad mellan råd 

och föreskrifter. Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte 

tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna, till exempel att 

upplysa om olika sätt att uppfylla kraven, visa på praktiska lösningar och förfaringssätt och att 

ge rekommendationer, bakgrundinformation och hänvisningar (AFS 1999:7 s.8). 
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9.7 Forskningsetikens grunder 

Informationskravet 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 

omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 

villighet att 

delta (Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 s.7). 

 

Samtyckeskravet 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 

bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare t.ex. om de undersökta är 

under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär (Humanistisk - 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 s.9). 

  

 

Konfidentialitetskravet 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 

och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 

negativa följder för dem (Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 s.10). 

 

Nyttjandekravet 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare (Humanistisk - 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 s.10). 

  

 

Rekommendationer från vetenskapsrådet  

 

Utöver dessa grundläggande principer rekommenderar Vetenskapsrådet följande: 

 

Om studien omfattar etiskt känsliga avsnitt, kontroversiella tolkningar etc. bör berörda 

deltagare få ta del av dessa innan studien publiceras. Detta innebär inte att de har möjlighet att 

hindra publicering ”av för dem negativa forskningsresultat”. 

 

Den som utför studien bör fråga berörda deltagare ”om de är intresserade av att få veta var 

forskningsresultaten kommer att publiceras och att få en rapport eller sammanfattning av 

undersökningen” (Humanistisk - samhällsvetenskapliga forskningsrådet 1990 s.15). 


