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kunskaper som förmedlas under elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Det handlar om att 
skolan kan ge de rätta förutsättningarna för att eleverna ska få kunskap om yrket och inte 
minst att eleverna själva tar tillvara på givna förutsättningar och gör det bästa av dem.  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete avslutar två års studier på yrkeslärarutbildningen. Som blivande yrkeslärare 
har jag valt att blicka in i kommande förändringar inom gymnasieskolan. Höstterminen 2011 
träder reformen Gy2011 ikraft med ett flertal förändringar. Efter avslutad utbildning på 
yrkesprogrammen kommer eleverna att få en yrkesexamen och ett uttryckt önskemål i arbetet 
inför reformen är att gymnasieskolans yrkesutbildning ska leda till högre grad av 
anställningsbarhet.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur väl styrdokumenten i Gy2011 stämmer 
överens med arbetsgivarnas krav på blivande administratörer för att bli anställningsbara efter 
avslutad gymnasieutbildning. Hur väl stämmer skolans krav på kunskaper överens med 
arbetslivets krav på kunskaper? 

Min undersökning avgränsar sig till yrkesutgångarna ekonomi- och personalassistent inom 
inriktningen Administrativ service på Handels- och administrationsprogrammet samt avgränsar 
sig till tre län i södra Sverige.  

Med en jämförande dokumentanalysmetod studerar jag läroplanen för de frivilliga skolformerna 
Lpf 94, examensmålen för Handels- och administrationsprogrammet, ämnes- och 
kursbeskrivningar samt platsannonser utifrån gjorda avgränsningar och urval. 

Resultatet av min undersökning visar att styrdokumenten ställer mer krav på generella kunskaper 
medan platsannonser anger mer specifika krav på kunskaper. En stor skillnad är de krav på 
erfarenhet och de personliga egenskaper som efterfrågas i platsannonserna.  

För att bli anställningsbara är arbetet som ligger bakom under utbildningstiden fram till examen 
av betydelse. Det handlar om vilka kunskaper som förmedlas inom skolan och vilka kunskaper 
som förmedlas under elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Det handlar om att skolan kan ge de 
rätta förutsättningarna för att eleverna ska få kunskap om yrket och inte minst att eleverna själva 
tar tillvara på givna förutsättningar och gör det bästa av dem.  
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Summary 
This diploma work is the end of two years of studies at the vocational teacher training. As future 
vocational teacher I have chosen to look into the coming changes within the gymnasium. At the 
beginning of the autumn term 2011 the reform GY2011 enters into force with several changes. 
After graduation at the professional programs the pupils will get a qualification and an expressed 
wish with the reform is that vocational training within the gymnasium will lead to higher 
employability.  

The purpose with this diploma work is to investigate how well the policy documents in Gy2011 
agree with the demands of the employers on future administrators to become employable after 
graduation. How well does the demands of knowledge at school agree with the demands of 
knowledge in the industry?  

My research demarcates to the professional outputs of Financial Assistant and Staff Assistant in 
the direction Administrative Services of the Trade and Administration Programme and 
demarcates to three counties in the south of Sweden.  

With a comparative document analysis I am studying the curriculum for the voluntary school 
forms Lpf 94, the exam objectives for the Trade and Administration Programme, subject and 
course descriptions and job postings made based on boundaries and selections. 

The result of my research shows that the policy documents make more demands of general 
knowledge while the job postings indicate more demands of specific knowledge. A big 
difference is the demands of experience and the personal characteristics that are in great demand 
in the job postings.  

To become employable is the work behind during the training time to graduation of importance. 
It is about what skills that are mediated at school and what skills that are mediated at the 
workplace learning of the pupils. It is about the school giving the right conditions for the pupils 
to get knowledge about the profession and not least the pupils themselves taking advantage of 
given conditions and making the best out of them. 
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Abstract 
Syftet med detta examensarbete är att genom dokumentanalys undersöka hur väl 
styrdokumenten i Gy2011 stämmer överens med arbetsgivarnas krav på blivande administratörer 
för att bli anställningsbara efter avslutad yrkesutbildning på gymnasiet. Resultatet av 
undersökningen visar att styrdokumenten ställer mer krav på generella kunskaper medan 
arbetsgivarna anger mer specifika krav på kunskaper. 

administratör, anställningsbarhet, arbetsgivare, Gy2011, dokumentanalys, kunskap, 
styrdokument, yrkesutbildning 
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Förord 
Detta examensarbete handlar om att utbilda till ett yrke på gymnasiet inom ramen för reformen 
Gy2011. Examensarbetet ingår i kurs sex under sjätte terminen som avslutning på 
Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning. Jag vill tacka min handledare Adrian Ratkic för 
värdefulla kommentarer och synpunkter.  

Kalmar, augusti 2011 

Helena Franzén 
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1. Introduktion 
Detta examensarbete utgör slutet på två års distansstudier på halvfart på 
Linnéuniversitetets yrkeslärarutbildning. Min inriktning på utbildningen är mot 
nuvarande Handels- och administrationsprogrammet som är ett av gymnasieskolans 
nationella yrkesförberedande program. Under hela utbildningstiden har jag arbetat 
deltid som ekonomiadministratör och har även tidigare erfarenhet av olika 
administrativa arbetsuppgifter. 

Förändringar stundar inom gymnasieskolan inför höstterminsstarten 2011. En ny 
reform, Gy2011, träder ikraft och innebär i stora drag nya begrepp i styrdokumenten, 
ny betygsskala, nya benämningar och ett nytt antal nationella program med 
förändringar inom respektive programs inriktningar samt tydligare markering mellan 
de högskoleförberedande programmen och de yrkesförberedande. Ute på 
gymnasieskolorna över hela landet är arbetet med och diskussionerna kring den nya 
reformen på gång. Ett arbete som har pågått och kommer att pågå ett tag. 

För de yrkesförberedande programmen innebär förändringarna bland annat att de 
kommer att benämnas yrkesprogram och att eleverna på yrkesprogrammen efter 
avslutad utbildning kommer att få en yrkesexamen. Eleverna ska vara bättre 
förberedda för arbetslivet och skickliga i sitt yrke. Utbildningen och yrkesexamen ska 
kunna leda till direkt anställning. För att nå dit är intentionerna ett ökat samarbete 
mellan skola och arbetsliv. 

Frågan är om reformen med förändringarna inom yrkesprogrammen kommer att öka 
elevernas anställningsbarhet efter examen. För att bli anställd handlar det om att ha de 
kunskaper som krävs.  

Med min bakgrund som yrkesverksam administratör finner jag den nya inriktningen 
Administrativ service på Handels- och administrationsprogrammet intressant. Under 
mina VFU-perioder har frågan om skolorna ska erbjuda eleverna att välja denna 
inriktning eller inte kommit upp i olika sammanhang. Framförallt ser man problem att 
finna platser till elevernas arbetsplatsförlagda lärande.  

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vilka krav på kunskaper som ställs på 
blivande administratörer i gymnasieskolans styrdokument och se om de kraven 
motsvarar arbetslivets krav för att få ett arbete. Jag hoppas resultatet av min studie kan 
bli en del i det förändringsarbete som pågår ute på skolorna att utgå ifrån både för de 
som är yrkesverksamma inom gymnasieskolan idag och för min egen del som blivande 
yrkeslärare. 
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2. Bakgrund 
Jag inleder med att i detta kapitel ge en allmän orientering av det område jag avser 
undersöka. Jag kommer att definiera vissa centrala begrepp av betydelse för min 
undersökning samt redogöra för tidigare forskning och studier som jag kan koppla till 
mitt examensarbete.  

2.1 Att utbilda till ett yrke 
Som titeln antyder handlar detta examensarbete om att utbilda till ett yrke. Närmare 
bestämt den yrkesutbildning som sker inom gymnasieskolans nationella program. 
Yrkesutbildningen ska ge eleverna de kunskaper som krävs för att efter avslutad 
utbildning bli anställda och få arbeta inom det yrke de utbildat sig för.  

Traditionen att utbilda till ett yrke går långt tillbaka i tiden och skedde från början ute 
på arbetsplatserna där hantverksskråna och mästarna bestämde innehållet. På 1970-
talet införlivades yrkesutbildningen i gymnasieskolan först som tvååriga linjer och 
sedan 1990-talet som treåriga program. Genom arbetsplatsförlagd utbildning sker delar 
av yrkesutbildningen inom yrkesämnena, utifrån de av skolan fastställda målen, idag 
ute på arbetsplatserna med företrädesvis kompetenta och utbildade handledare. 
(Olsson & Johansson 2001, s 87-91; Olofsson 2003:3, s 23-28; Arnell Gustafsson 
2003:5, s 2) 

I antologin Villkor och vägar för grundläggande yrkesutbildning – några forskarperspektiv 
(Skolverket 2001) ger ett antal forskare perspektiv på och refererar till olika studier om 
yrkesutbildning. En av dessa forskare är Robert Höghielm, professor i pedagogik, som 
vill hävda att det finns en skillnad i yrkesutbildningen beroende på om den bedrivs 
inom det ”formella utbildningssystemet” eller om utbildningen sker inom arbetslivet 
(a.a., s 72). En skillnad har sin förklaring i att det handlar om två olika kulturer, skolans 
och företagens menar han. Med hjälp av en modell försöker Höghielm beskriva 
förhållandet. Skolan ska förmedla allmänna kunskaper och färdigheter, 
”allmänbildning”, samt ge specifik kunskap inom olika ämnen och områden. De 
särdrag som präglar arbetslivet är nyckelkompetenser som yrkesspecifika 
yrkeskunskaper vilka inrymmer både den yrkeskultur som råder inom yrket och 
yrkespraxisen. Nyckelkompetenserna förvärvas genom överföring av erfarenheter och 
att delta i verksamheten. (a.a., s 72-73)  

Ytterligare perspektiv på forskningen kring kunskap i arbetslivet ger Molander (1997). 
I boken Arbetets kunskapsteori kommer han in på begreppet yrkeskunnande och 
diskuterar forskningen kring det utifrån tre olika inriktningar; 
kvalifikationsforskningen, fallstudiebaserad forskning och dialogbaserad forskning. I 
det förstnämnda fallet utgår man från de krav på kvalifikationer som 
arbetet/arbetsuppgifterna ställer där utbildningen ska ge den kompetens som 
kvalificerar för arbetet. De två andra inriktningarna knyter mer an till yrkeskunnandet 
utifrån långvariga fallstudier samt berättelser och gemensam begreppsbildning i dialog 
mellan forskare och de vilkas yrkeskunnande det forskas kring. (a.a., s 13-16 och 34)  

Ellström och Davidson (Skolverket 2001, s 165-166) diskuterar också två kulturer i sin 
artikel och kommer i sin analys fram till att det även handlar om två skilda 
lärandemiljöer. Den fabriksbaserade kulturen med produktionen i fokus och skolans 
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kultur med utbildningen i fokus. Yrkesläraren utgör en viktig faktor, antingen som 
bärare av företagskulturen eller som bärare av skolkulturen (Berner, B. Kunskapens 
vägar. Teknik och lärande i skola och arbetsliv. Lund: Arkiv förlag, 1989 refererad av 
Ellström & Davidson, a.a., s 165). Som yrkeslärare kan jag i undervisningen knyta an 
olika moment i kurserna till yrket och arbetslivet genom att delge eleverna mina 
erfarenheter inom ett specifikt område. Skolans styrdokument ska vara min 
utgångspunkt men genom min egen arbetslivserfarenhet kan jag även förmedla de krav 
på kunskaper som efterfrågas i yrket.  

2.1.1 Förändringar i dagens gymnasiala yrkesutbildning 

I regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008/09:199) 
som ligger som grund för reformen Gy2011 betonas vikten av arbetslivets roll i 
reformarbetet inom gymnasieskolan. Olika branscher har signalerat att den utbildning 
som anordnas idag inte motsvarar det behov som finns på arbetsmarknaden. 
Utbildningen måste anpassas till den snabba utveckling som sker idag ute i arbetslivet. 
I propositionen uttrycks att: 

Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till 
skicklighet i yrket. Tiden för karaktärsämnen ska öka. Alla 
utbildningar ska ge kompetens och färdigheter som leder till 
anställningsbarhet och förutsättningar för eget företagande 
samt lägga grund för fortsatta studier till exempel inom 
Yrkeshögskolan. Yrkesutbildning ska erbjudas som skolförlagd 
utbildning eller som gymnasial lärlingsutbildning och leda till 
yrkesexamen. (s 51)  

En intressant aspekt tas upp i följande stycke hämtat ur propositionen: 

Kraven för yrkesexamen ska formuleras i samverkan med 
arbetslivet. Att en elev har fått bevis om yrkesexamen ska vara 
en garanti för att eleven har en gedigen grundläggande 
yrkesutbildning på en erkänd nivå. Därigenom ökar även 
elevernas motivation för att genomföra och fullfölja 
utbildningen med goda resultat. Fokus ska vara på elevens 
yrkeskunnande. (s 114) 

Detta står även att läsa i SOU Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola:   

När avnämare medverkar i gymnasieutbildningen genom att 
ställa krav på och formulera mål för examen samt medverka i 
bedömningen av examensuppgifter kommer det att skapa en 
legitimerande nivå på gymnasial utbildning som blir erkänd 
nationellt. En elev kommer att veta att en examen ger en 
erkänd kompetens och anställningsbarhet. (2008:27, s 611) 

Både propositionen och statens offentliga utredning ställer därmed tydliga krav på 
ökad samverkan mellan skola och arbetsliv. Frågan är vilka krav det ställer på skolan 
som organisation och på arbetsgivarna. Några kritiska faktorer som nämns i SOU 
2008:27 är  tillgången på yrkeslärare och handledare på arbetsplatser. Jag kommer inte 
närmare fördjupa mig i detta då det inte berör syftet med mitt arbete och inte heller 
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min undersökning, utan utgångspunkten för examensarbetet är de förändringar som 
Gy2011 kommer att innebära.  En ny gymnasieförordning SFS 2010:2039 trädde i 
kraft 1 februari 2011 och den nya skollagen SFS:2010:800 tillämpas från och med 1 juli 
2011. Läroplanen Lpf 94 kommer dock att gälla tillsvidare. 

Vilka krav på kunskaper lyfts fram i målen för programmen samt i de olika ämnena 
och kurserna som viktiga för eleverna att ha efter avslutad gymnasieutbildning för att 
motsvara arbetslivets krav? Hur framträder arbetslivets roll och anpassningen till 
arbetslivet med krav på ökad samverkan? Stämmer skolans krav på kunskaper överens 
med branschens krav på kunskaper och färdigheter som eleverna behöver för att bli 
anställningsbara? För att se hur behovet av utbildade administratörer ser ut på 
arbetsmarknaden framöver har jag tagit del av några undersökningar som gjorts av 
SCB och Arbetsförmedlingen.  

2.2 Arbetsmarknaden för administratörer 
I en prognos gjord av SCB år 2006 ser det bra ut för elever som direkt efter gymnasiet 
vill arbeta inom det administrativa yrkesområdet. Prognosen sträcker sig fram till år 
2030 och bedömningen är att efterfrågan på gymnasialt utbildade personer inom 
administration väntas vara högre än tillgången. Samtidigt ser det ut som det kommer 
att finnas ett överskott på arbetskraft med eftergymnasial utbildning inom samma 
yrkesområde. Men bristen på gymnasialt utbildade beräknas dock vara fler än så, så det 
kommer att finnas arbete både för de gymnasialt och för de eftergymnasialt utbildade. 
Viss utbytbarhet mellan personer med administrativ utbildning och personer från till 
exempel samhällsvetenskapsprogrammet kan också komma att mildra bristen. Viss 
konkurrenssituation kan komma att uppstå mellan grupper av närliggande utbildning. 
(SCB 2006, s 73, 75, 95 och 101) 

Både SCB:s prognos från 2006 och ett pressmeddelande från Arbetsförmedlingen den 
3 november 2010 tar upp de framtida pensionsavgångarna som förväntas öka 
framöver särskilt inom den offentliga sektorn. (SCB 2006, s 101; AF 2010)  

2.3 Centrala begrepp 
Som teoretisk referensram till mitt arbete som handlar om att utbilda till ett yrke 
ämnar jag belysa några centrala begrepp som jag ser som utgångspunkt för min 
undersökning. I propositionen (2008/09:199) ovan står det om skicklighet i yrket samt 
kompetens och färdigheter för att bli anställningsbara. Vi talar om att vara kvalificerad 
för ett arbete och att ha rätt kompetens. ”Fokus ska vara på elevens yrkeskunnande” 
(a.a., s 114) inom gymnasieskolans yrkesutbildning i nära samarbete med arbetslivet, 
som jag också tog upp i ett tidigare avsnitt i detta kapitel. I detta avsnitt vill jag ge en 
allmän orientering och översiktlig bild, utifrån ett urval av teorier och 
forskningsinriktningar, av dessa begrepp och andra som kan relateras till 
yrkesutbildning.  

2.3.1 Lärande och Kunskap  

Lärandet sker i olika sammanhang. Skolan är en del. En annan del är alla andra 
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sammanhang där vi förvärvar insikter och färdigheter i interaktionen oss människor 
emellan. Ett resonemang som Säljö (2000) fördjupar sig i sin bok Lärande i praktiken, 
vilket jag inte har för avsikt att göra här. Med hans resonemang i åtanke kan det finnas 
anledning till att återanknyta till det längre fram.  

De senaste årtiondenas forskning om begreppet kunskap visar på en komplex bild. 
Diskussionen om begreppet har förts i vetenskapens, yrkeskunskapens och 
etikens/politikens spår med utgångspunkt ifrån Aristoteles tredelning av kunskap i 
vetandet/episteme, kunnandet/techne och klokheten/fronesis. Uttryck som 
”beprövad erfarenhet” har stått för kunskap utanför vetenskapen och ”tyst kunskap” 
som ett begrepp inom den praktiska yrkeskunskapen. (Gustavsson red 2004, s 6-8)  

Egidius (2003) ger perspektiv på vår egen tid och på vad som styr hur vi ser på 
utbildning idag. Synen på kunskap har förändrats över tid från en positivistisk syn fram 
till 1970-talet, där kunskapen sågs som något som lärs ut, till en konstruktivistisk syn, 
där kunskap ses som något vi också får genom vår egen erfarenhet (a.a., s 13). För 
positivisterna är den verkliga kunskapen bara sådan som kan uttryckas språkligt och 
genom metoder beläggas och bevisas. En kunskapssyn som har sin grund i tankar om 
kunskap från renässansen och naturvetenskapen. Det logiska enligt dem är att kravet 
på vad som är kunskap är det som kan formuleras med språket, påståendekunskapen. 
Inom vetenskapen har dock den tysta kunskapen så småningom börjat accepteras som 
en kunskapsform där kunskapen av ”logiska” skäl inte kan formuleras språkligt 
(Johannessen 1999, s 15-20). Ludwig Wittgensteins senfilosofi har fått stå som grund 
för de tankar kring och synen på tyst kunskap som är vedertagna idag (Egidius 2003, s 
137-139) och som påverkat den forskning, som bedrivs kring begreppet, av bland 
annat Johannessen (1999) och Göranzon (1990). 

Piaget stod för den konstruktivistiska synen på lärande, som uppmärksammats, där 
han huvudsakligen ägnade sig åt den kognitiva (kunskapsmässiga) delen. Lärandet sker 
genom att vi konstruerar en förståelse för omvärlden och tillägnar oss kunskap i olika 
stadier genom livet. Det måste finnas en viss drivkraft att lära sig samtidigt som 
innehållet i det som ska läras är av betydelse för tillägnelsen (Piaget refererad av Illeris 
2007, s 52-53). Konstruktivismen grundar sig på att den enskilde individen tar ansvar 
och är aktiv i att lära sig och finna kunskap. Skolan är inte åtskild det övriga samhälls- 
och arbetslivet utan de bildar en helhet tillsammans. Vi lär både i och utanför skolan 
med omvärlden som utgångspunkt då det är där kunskapen ska användas (Egidius 
2003, s 11-13). Egidius refererar till en modell skapad av bröderna Dreyfus där de 
identifierar fem steg för lärande: 

• Uppfattning av att något är nytt, man är novis 

• Igenkännande och begynnande identifiering: man är 
en faktasamlande avancerad nybörjare, en som börjar lära 
sig rätt saker.  

• Sammanvägande av olika aspekter i situationen till en 
helhet: man är en kompetent aktör som kan göra saker 
systematiskt och målinriktat. 

• Helhetsstyrt upplevande av situationer, så att viktigt 
och oviktigt direkt skiljs ut från varandra: man är 
insatt i området, har nått en nivå av skicklighet som 
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ligger nära mästerskapet. 

• Grundlig förståelse av hela situationer, intuitiv 
uppfattning med mängder av samtidiga överväganden 
och bedömningar: man framstår som verklig expert. 

(a.a., s 134-135) 

I de två sista stegen återfinner man begreppet intuition, en annorlunda kunskapsform 
och av Hans Larsson definierad som ”en högre form av intelligent och rationellt 
tänkande, och inte något instinktivt, inte heller något helt och odelbart” som jag inte 
går närmare in på. (refererad av Egidius 2003, s 132)  

Wittgenstein betonade handlingen, praxisen, som visar vår förståelse. ”Genom att 
delta i en praxis får man del av andras erfarenheter.” (refererad av Göranzon 1990, s 
135). Johannessen (1999) talar om praxiskunskap som till sin är karaktär är tyst 
kunskap och visar sig i praktiken som färdighet och förtrogenhet i att utföra en 
handling. Ur sitt resonemang kommer Johannessen fram till att det finns två aspekter 
på tyst kunskap som han väljer att benämna färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap. Han bygger sitt resonemang på en analys av Wittgensteins 
tankar om hur vi lär oss behärska ett språk. Färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap är knutna till hur man ska ta till sig och använda olika begrepp. 
Begrepp som i sin tur behövs för att formulera påståendekunskapen. Han menar 
därmed att den tysta kunskapen finns som grund i all slags påståendekunskap för att 
man ska kunna tillägna sig den (Johannessen 1999, s 39-40). Göranzon (1990) 
återanknyter till Johannessen och menar att vi får en tredelning av kunskap; 
påståendekunskap eller teoretisk kunskap, färdighetskunskap eller praktisk kunskap 
och förtrogenhetskunskap. Färdighetskunskapen erhålls vid verksamhet och utövandet 
i en praxis. Erfarenheterna av deltagandet i praxis ger förtrogenhetskunskap som dels 
förvärvas genom olika situationer i arbetet, dels genom att ta del av andras 
erfarenheter. De tre kunskapsdelarna hänger samman: ”Vi tolkar teorier, metoder, 
föreskrifter genom den förtrogenhet och färdighet vi har förvärvat genom att delta i 
praxis.”. (a.a., s 139)  

Maltén (1995) tar upp olika aspekter på kunskap med en slags baskunskap som grund 
för att kunna gå vidare och fördjupa kunskapen. I processen att aktivt söka kunskap 
skapas också ny kunskap. Dessa tre delar är kognitiva kunskapsformer men det finns 
även en affektiv form som är människokunskapen. Den ger kunskap hur vi fungerar 
med varandra både på individ- och gruppnivå. (a.a., s 139-140) 

Feldt m.fl. (2006) går också tillbaka till Aristoteles tankar om olika kunskapsformer 
och delar in kunskaper i bestående kunskaper såsom faktakunskaper samt föränderliga 
kunskaper där utvecklingen inom olika områden leder till nya erfarenheter som kan 
sättas in i nya sammanhang och menar att skolan måste följa med i utvecklingen både 
inom undervisningen och rent organisatoriskt (a.a., s 16). Med läroplanen som 
utgångspunkt måste vi vänja oss vid förändringar, som inte behöver vara så stora och 
dramatiska utan att även se till små förändringar i vardagen som att dela med sig av sin 
kunskap (a.a., s 21). Utifrån deras indelning ser jag som bestående faktakunskap i yrket 
som ekonomiadministratör grunderna kring bokföring. Som föränderlig kunskap finns 
kunskapen att följa med i den tekniska utvecklingen. Idag använder vi datorn vid både 
bokföring och mycket annat istället för att skriva för hand eller på maskin. De betonar 
vikten av samverkan mellan skola och arbetsliv. Arbetsuppgifter och moment som 
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eleverna ska kunna för att klara av utbildningen bör tas fram i samråd mellan skola och 
arbetsliv. Handledarna är en viktig länk mellan skolan och arbetsplatserna. (a.a., s 99) 

2.3.2 Yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation 

Ellström (1992) menar att begreppen yrkeskunnande, kompetens och kvalifikation är 
närbesläktade och har en gemensam innebörd men också att vart och ett av dem har 
en specifik innebörd. Han menar att yrkeskunnandet definieras antingen utifrån 
individens kunskaper och färdigheter eller utifrån arbetet. Kompetensen utgår ifrån 
individen och kvalifikationerna utgår ifrån arbetet som krävs för att utföra 
arbetsuppgifterna eller efterfrågas av arbetsgivaren. (a.a., s 19-21 och 29)  

Med andra ord, så kan alltså en individ besitta en rad 
kompetenser, som inte utgör kvalifikationer i förhållande till 
ett visst arbete, dvs. som varken krävs av arbetet eller 
efterfrågas av arbetsgivaren. Omvänt, så kan kvalifikationer 
efterfrågas eller krävas i ett arbete, utan att individen besitter 
den aktuella kompetensen. (a.a., s 30)  

Ellström definierar yrkeskunnande på fem olika sätt: 

• Yrkeskunnande som formell kompetens, dvs. den 
kompetens, som förvärvats genom formell utbildning, 
och som kan dokumenteras med betyg, intyg, diplom 
eller dylikt; 

• Yrkeskunnade som reell kompetens, dvs. den faktiska 
kompetens, som en individ besitter, och som 
följaktligen individen potentiellt kan utnyttja för att 
lösa en uppgift eller utföra ett arbete; 

• Yrkeskunnande som utnyttjad kompetens, dvs. den 
kompetens som individen besitter, och som dessutom 
kommer till faktiskt användning i arbetet; 

• Yrkeskunnande som den kompetens som, i någon 
mening, reellt krävs för att utföra arbetet på ett 
framgångsrikt sätt; 

• Yrkeskunnande som den kompetens som formellt 
eller informellt föreskrivs och efterfrågas för ett visst 
arbete. (a.a., s 38) 

 

Inom yrkesutbildningen handlar det om att se till att elevernas kompetens efter 
avslutad utbildning överensstämmer med de kvalifikationer som efterfrågas eller krävs 
för arbetet ifråga för att bli anställningsbara. För att återanknyta till Molander (1997) 
menar han att det blir problematiskt att behandla begreppet yrkeskunnande i 
förhållande till arbetet eller arbetsuppgiften som det görs inom 
kvalifikationsforskningen. Arbetsuppgiften ställer kravet på vilken yrkeskunskap 
individen ska ha och säger ingenting om vad individen verkligen kan. Skillnaden 
mellan kvalifikationsforskningen och den fallstudie- och dialogbaserade forskningen är 
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att inom de sistnämnda två områdena kommer yrkeskunnandet fram genom att 
individen själv får ge uttryck för vad den kan och gör i sitt arbete. (a.a., s 15-16 och s 
34-35) 

Göranzons (1990) utgångspunkt är människan som finns bakom yrkeskunnandet. I 
sina studier om ökad datorisering i arbetslivet som han redovisar i Det praktiska 
intellektet menar han att det inte går att bara förlita sig på tekniken. Han talar om 
yrkeskunskapen som den kunskap som används i praktiska situationer. Det väsentliga i 
yrkeskunnandet är något som i första hand tillhör yrkeskulturen eller traditionen i 
yrket, det tar många år att fånga dess kvalitéer som överförs i ett mästare-lärling 
förhållande, det kan inte läsas in eller läras ut genom metoder och föreskrifter. (a.a., s 
133 ff) 

2.4 Tidigare forskning 
Inför mitt examensarbete har jag sökt efter tidigare forskning inom min inriktning på 
yrkeslärarutbildningen och som berör mitt undersökningsområde med avsikt att 
studera skolans kunskapskrav och arbetslivets krav på kunskaper. Intressant för mig är 
att studera resultatet av forskningen hur branschen ställer sig till vad som är viktigt för 
att kunna utföra ett visst arbete och hur branschen förhåller sig till de kunskaper som 
förmedlas i skolan. Intressant är också att se vilka jämförelser som gjorts i tidigare 
forskning om likheter och skillnader mellan skolans styrdokument och branschens 
krav.  

I en studie av Ulla Arnell Gustafsson (2003:5) undersöker hon yrkesutbildningens 
koppling till arbetslivet utifrån den arbetsplatsförlagda utbildningen inom dagens 
Handelsprogram. I den andra delen i hennes syfte frågar hon: ”Finns skillnader i 
betoningen av olika delar av kompetens, kvalifikation och lärande? Finns skillnader i 
regelsystem och värderingar mellan skola och arbetsliv som är viktiga i detta 
sammanhang?” (a.a., s 3). Arnell Gustafsson utgår ifrån av Ellström fem definierade 
kompetenser med viss anpassning av terminologin till sin undersökning och ett 
uteslutande av vissa komponenter. I sin analys använder hon följande komponenter i 
begreppen kompetens och kvalifikation: Psykomotorisk, Kognitiv (praktisk och 
teoretisk), Social, Affektiv och Personlighetsrelaterad (a.a., s 7). I de svar hon får 
genom intervjuer med ett antal arbetslivsrepresentanter betonar alla vikten av de 
sociala, affektiva och personlighetsrelaterade kompetenserna hos en person för att bli 
anställda. Samma sak gäller elever som är ute på sin arbetsplatsförlagda utbildning där 
det viktigaste är att eleverna är intresserade av verksamheten. (a.a., s 35)  

Fornander & Granlund (2010) konstaterar i sitt examensarbete Skilda världar? En studie 
av skolans respektive restaurangbranschens krav på nyutbildade kockar att skolan, genom en 
dokumentanalysstudie av styrdokumenten, och branschen, genom intervjuer med 
representanter från restaurangbranschen, skiljer sig i synen på yrkeskunnandet. 
Personlighet, social förmåga, engagemang och intresse är viktigast tycker branschen 
för att lyckas i sitt yrke. Styrdokumenten betonar mer praktisk och teoretisk kunskap 
(a.a., s 26). Författarna ställer sig frågan om resultatet blivit annat om de sett till hela 
programmet som sådant och inte bara några enstaka kurser, då respondenterna svarat 
utifrån hela programmet, men de tror inte det då programmålen i sig varit med i 
analysen. (a.a., s 30)  

Varken teoretiska, praktiska eller tekniska kunskaper lyfts fram som väsentliga av 
 

 
8 

Helena Franzén 



branschrespondenterna i Larssons (2010) studie av medieprogrammet och ämnet 
Rörlig bild. Branschen förväntar sig inte att eleverna efter avslutad gymnasieutbildning 
har de kunskaper och erfarenheter som krävs för yrket utan betonar mer 
personligheten som social kompetens och öppen attityd som viktiga liksom att kunna 
fullfölja order och passa tider. En av respondenterna ställer sig också tveksam till om 
en elev kan gå direkt från gymnasiet till arbete med film utan menar att en 
vidareutbildning på till exempel folkhögskola med breddning och fördjupning av 
yrkeskunskaperna är nödvändig (a.a. , s 25-27). Larssons resultat baseras bland annat 
på intervjuer av två personer verksamma inom filmbranschen sedan många år. 

I ett examensarbete av Ström & Östgård (2009) gör författarna en 
dokumentanalysstudie där de jämför gesällproven inom frisöryrket och låssmedsyrket 
med styrdokumenten inom ramen för gymnasieskolans Hantverksprogram. I sin 
undersökning kommer de fram till att det finns ett tolkningsutrymme i skolans 
styrdokument som gör att styrning mot gesällproven beror på läraren i det enskilda 
fallet. Efter avslutad gymnasieutbildning kan eleverna mycket väl göra ett gesällprov. 
Branschens krav på visst antal timmar eller år innan prov avläggs kan dock utgöra ett 
hinder. (a.a., s 31) 
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3. Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur väl styrdokumentens krav på 
kunskaper i Gy2011 stämmer överens med arbetslivets krav på blivande 
administratörer för att bli anställningsbara efter avslutad gymnasieutbildning.  

Centrala frågeställningar i min undersökning är: 

- Vilka krav på kunskaper ställer styrdokumenten på eleverna? 

- Vilka krav på kunskaper ställer arbetsgivarna på de arbetssökande? 

- Hur väl stämmer styrdokumentens kunskapskrav överens med de krav på kunskap 
arbetsgivarna ställer? 

- Finns incitament till ökad anställningsbarhet i styrdokumenten i Gy2011? 

3.1 Avgränsningar 
Jag avgränsar mig till yrkesutgångarna ekonomi- och personalassistent i den nya 
administrativa inriktningen inom Gy2011 på Handels- och 
administrationsprogrammet. Jag avgränsar mig geografiskt till tre län i södra Sverige. 
Mina avgränsningar beror dels på eget intresse som yrkesverksam 
ekonomiadministratör, dels på allmänt intresse. Avgränsningen till de två yrkena beror 
på att det på programsidorna på Skolverkets hemsida finns ett antal föreslagna 
yrkesutgångar inom den administrativa inriktningen. Oftast innebär en tjänst en 
kombination av de båda yrkena jag valt, framförallt på mindre företag. Jag har också 
under min utbildningstid och VFU-perioderna erfarit att det har pågått en diskussion 
på olika gymnasieskolor, som idag har nämnda program, om man i framtiden ska 
erbjuda den administrativa inriktningen eller inte. Det främsta skälet till att inte göra 
det har varit att man upplever att det kommer att bli svårt att finna APL-platser d v s 
platser för elevernas arbetsplatsförlagda lärande ute på företagen. Min undersökning 
kan utgöra en del av arbetet med att välja vilka inriktningar och yrkesutgångar skolorna 
kan erbjuda eleverna och jag finner det då lämpligt att utgå ifrån en närliggande region.   
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4. Metod 
I detta kapitel beskriver jag den metod jag valt för min undersökning, hur jag valt 
materialet till min undersökning och hur jag genomfört undersökningen. 
Avslutningsvis kommer jag också att kommentera för- och nackdelarna med metoden 
jag har valt och mitt tillvägagångssätt.  

4.1 Undersökningsmetod 
För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att göra en komparativ 
dokumentanalysstudie. Metoden går ut på att göra en analys av text och innehåll i 
valda dokument som därefter jämförs med varandra (Stukát 2005, s 53 ff). Jag har 
därmed uteslutit alternativa metoder då jag skulle ha kunnat använda mig både av 
intervju- och enkätmetoden. Med tanke på examensarbetets omfattning och den tid jag 
har till förfogande har jag dock valt att stanna vid dokumentanalysmetoden. Som jag 
ser det skulle jag även om jag valt att göra intervjuer eller en enkät ändå fått göra vissa 
förstudier av i alla fall styrdokumenten för att kunna ställa frågor som besvarar mitt 
syfte och mina frågeställningar. Jag anser att jag genom mitt metodval får det underlag 
jag behöver för att genomföra min undersökning. I materialets texter kan jag finna 
svar på mina frågeställningar.  

Det finns för- och nackdelar med alla metoder. Med dokumentanalys som metod kan 
jag i ett tidigt skede i examensarbetsprocessen börja finna material till min 
undersökning. Jag behöver inte lägga ner tid på att finna vilka jag vill ska delta i 
undersökningen. Jag är inte heller beroende av om utvalda intervju- eller 
enkätpersoner är oanträffbara eller helt enkelt inte vill delta i undersökningen. Som 
kvalitativ undersökningsmetod handlar en dokumentanalys om att tolka ett material 
och det är jag som person med mina referenser som tolkar materialet. En annan 
person kan göra andra tolkningar. (Carlström & Carlström Hagman 2006, s 307) 

Intervjumetoden beror mycket på intervjuarens kunskaper, förmåga och färdigheter 
samt kan ta mycket tid i anspråk. Intervjuaren ska få tag i intervjupersoner, genomföra 
intervjun och sedan bearbeta materialet. Tiden blir avgörande för hur många personer 
man kan intervjua och även om man har mycket tid till förfogande så kan man inte 
intervjua hur många som helst. Materialet ska bearbetas i efterhand. En fördel med 
intervjuer är dock att man kan ställa följdfrågor och därmed få fram intressant och ny 
information. (Stukát 2005, s 39) 

Fördelen med enkätmetoden är att man slipper effekten av att intervjuaren kan 
påverka den intervjuade i intervjusituation. Enkätmetoden möjliggör dessutom att nå 
ett större antal respondenter och materialet kan lätt bearbetas statistiskt. Det finns 
däremot en stor risk för bortfall och man kan inte heller kontrollera om 
respondenterna uppfattat frågor korrekt eller ställa några följdfrågor. (Stukát 2005, s 
43) 

4.2 Urval 

 

Utifrån mina centrala frågeställningar och avgränsningar har jag valt mitt material som 
jag avser studera i min undersökning. Inom forskning ställs krav på att materialet som 
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används är relevant för att få svar på problemställningen, det ställs krav på validitet. 
Det ställs även krav på att materialet ska vara tillförlitligt, kravet på reliabilitet. 
(Hartman 2003, s 44) I detta avsnitt beskriver jag hur jag gjort mitt urval med kraven 
på validitet och reliabilitet i åtanke.  

De styrdokument där jag analyserar kraven på kunskaper som eleverna ska ha efter 
avslutad utbildning är läroplanen Lpf 94 och examensmålen för programmet samt de 
ämnen och kurser som Skolverket föreslår på sin hemsida inom de båda 
yrkesutgångarna ekonomiassistent och personalassistent. Det är de styrdokument som 
i första hand styr läraren i det dagliga arbetet och planeringen av undervisningen. I 
kurserna anges kunskapskraven för varje betygsnivå. Arbetet med att ta fram innehållet 
i examensmålen, ämnesplanerna och kurserna har regeringen gett i uppdrag till 
Skolverket. Skolverket har tillsammans med experter från skolor och branscher samt 
referenspersoner ute på skolorna tagit fram materialet som också varit på remiss 
(http://www.skolverket.se/sb/d/3013/a/22851). Jag väljer att närmare studera de 
ämnen och kurser som ligger inom inriktningen Administrativ service och som 
programfördjupningar då min avsikt inte är att studera programmet som helhet. Ett 
antal gymnasiegemensamma- och programgemensamma ämnen och kurser finns 
därmed inte med här. Förutom läroplanen och examensmålen ingår därmed nio 
ämnen och femton kurser i min undersökning.  

I platsannonserna står de krav som arbetsgivaren ställer på de sökande för tjänsten.  
Idag finns många sätt att söka och få arbete. Jag har valt att begränsa min sökning till 
platsannonser på Platsbanken.se. Arbetssökande vänder sig fortfarande i stor 
utsträckning till Arbetsförmedlingen för att söka arbete delvis för att det är knutet till 
att vara anmäld där för att få a-kassa. Genom att använda mig av Internet kan jag täcka 
in hela mitt undersökningsområde, dels för att det kan vara svårt att få tag i samtliga 
tidningar som är aktuella inom området, dels för att alla inte annonserar ut sina tjänster 
i tidningar utan väljer Internet i första hand. Jag har valt att söka tjänster som 
ekonomiassistent och personalassistent samt med ordet administratör i som del eller 
helhet i titeln. Anledningen till detta är att samma typ av tjänst kan innehålla samma 
arbetsuppgifter och även benämnas administratör.  

4.3 Genomförande av undersökning 
Undersökningen inleddes med insamling av material utifrån avgränsningar och urval. 
På Skolverkets hemsida och via deras länkar har jag sökt och funnit material till 
gymnasieskolans styrdokument. Under två månader har jag sökt platsannonser på 
Platsbanken.se utifrån valda sökord. I första steget har jag valt område (län) och i nästa 
steg har jag valt hela länet och inte någon enstaka kommun inom länet. I sista steget 
har jag valt yrkesområde som i mitt fall var Administration, ekonomi, juridik. Min 
sökning resulterade i ett totalt antal av 72 annonser. Samtliga annonser har skrivits ut i 
pappersformat. Samtidigt som jag samlat in materialet har jag påbörjat bearbetning av 
materialet genom att läsa igenom det och sammanställa det för vidare analys.  

4.4 Etiska överväganden 
Min studie har inga deltagare och inga personer berörs direkt. Därmed medförs inga 
etiska överväganden för mig i detta examensarbete.  

 

 
12 

Helena Franzén 



4.5 Databearbetning 
Texterna i materialet som jag funnit efter mina sökningar på Internet har jag läst 
igenom och analyserat för att försöka finna nyckelord, begrepp och olika teman. I 
texterna till styrdokumenten har jag strukit under och med egna ord sammanfattat det 
väsentliga för min undersökning. Materialet till platsannonserna har sammanställts 
utifrån ett antal nyckelord där samma slag av innehåll har fått en gemensam rubrik. 
Materialet har på så sätt klassificerats och kategoriserats för att göra det överskådligt 
för min vidare granskning och analys (Carlström & Carlström Hagman 2006, s 309). I 
de fall jag har kunnat har jag också delat in annonserna efter typ av arbetsgivare, antal 
anställda och tjänst som söks. Detta för att i min vidare analys kunna se om det finns 
något återkommande mönster i vem som söker vilken typ av person samt för att 
kunna se att jag verkligen har fått det material jag sökt efter. Vid resultatredovisningen 
har jag ytterligare gått igenom och studerat mitt material i detalj för att i så stor 
utsträckning som möjligt få svar på mina frågeställningar och försöka finna intressanta 
data som antingen kan gälla som generella mönster eller som skiljer sig åt på ett eller 
annat sätt. Vad gäller platsannonserna har jag flera gånger åter gått tillbaka till det som 
står i texterna i annonserna så att jag inte har missat något när jag gjort mina 
indelningar i kategorier (a.a.).  

För att finna vilka krav på kunskaper arbetsgivarna ställer har jag läst igenom och 
analyserat totalt 48 texter i platsannonserna. Jag fann efter ett tag att vissa 
återkommande ord och begrepp återkom i platsannonserna men även vissa avvikande 
delar och anser att det antal annonser som jag funnit räcker väl för min undersökning. 
Det visade sig att av mitt totala antal av 72 platsannonser var 21 av annonserna med 
sökord administratör rena administratörstjänster och varken ekonomi- eller 
personalassistent. I 21 fall fick jag dock genom sökordet administratör fram tjänster 
som ekonomi- och personalassistenter. I min undersökning ingick totalt 48 
platsannonser då ytterligare tre annonser föll bort på grund av dubbelutskrift. Av 
annonserna riktade sig 29 till ekonomiassistenter, tio till personalassistenter och i nio 
fall innebar tjänsten en kombination av ekonomi- och personalassistent. Över hälften 
av de 48 tjänsterna söktes med hjälp av bemanningsföretag. I de flesta fall har de inte 
uppgett vilket företag som gett dem uppdraget. Mina försök att finna något mönster i 
vad det är för typ av företag som söker ekonomi- eller personalassistenter har därmed 
inte gett något resultat som jag kan dra några större slutsatser av. Jag har inte heller fått 
några svar som säger mig om det är övervägande små, stora, kommunala, statliga, 
privata eller andra företag som söker personal.  

I min matris angav jag även vilken typ av tjänst som söktes, tjänstebenämningen. Jag 
fick fram ekonomi-/redovisningsassistent, ekonomi-/administrationsassistent, 
ekonomiassistent, administratör, ekonomikontorist (även om det inte var ett sökord 
kom denna med av egen erfarenhet kring yrkena), administrativ assistent, 
löne/personaladministratör, löneadministratör, HR-administratör, personalassistent, 
ekonomi- och löneassistent, ekonomiassistent/löneadministratör och 
ekonomiadministratör. Det visar sig med andra ord att tjänstebenämningarna går in i 
varandra och att man egentligen mer får läsa sig till i arbetsuppgifterna vilken typ av 
tjänst det är frågan om. Jag benämner dem i så stor utsträckning som möjligt för 
ekonomi- eller personalassistenter för att i resultatkapitlets senare del lättare kunna 
göra jämförelser med skolans styrdokument. 
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4.6 Metodkritik 
Dokumentanalysmetoden handlar om tolkningar av texter och material. Mina egna 
erfarenheter inom yrkesområdet och som verksam i arbetslivet ett antal år kan påverka 
tolkningarna av det material jag undersöker. Jag finner det dock som en styrka att ha 
en känsla för och erfarenhet av vad arbetet innebär och vilka arbetsuppgifter det 
innehåller. Som jag nämnde tidigare beror även tolkningar på vilken person som gör 
tolkningen. Genom att i texten nämna min erfarenhet inom yrkesområdet ger jag 
läsaren en bild av mig som person och min bakgrund vilket kan underlätta att förstå 
mina tolkningar. En annan person med annan bakgrund kan göra andra tolkningar. 
(Carlström & Carlström Hagman 2006, s 307) 

Metoden begränsar mina möjligheter att få fördjupade svar och förtydliganden om så 
behövs. Vid bearbetningen av framförallt materialet till platsannonserna har jag funnit 
vissa ord och uttryck som jag skulle vilja fråga om vad som egentligen menas. 
Platsannonserna riktar sig dessutom inte bara till nyutexaminerade gymnasieelever från 
Handels- och administrationsprogrammet utan till alla arbetssökande. Det framgår inte 
i annonsen vem de egentligen söker utan det får man fråga om för att få svar på. I min 
analys kan jag dock göra och gör också olika tolkningar av olika begrepp och uttryck. 
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5. Resultat 
Resultatet av min dokumentanalysstudie redovisas utifrån mina centrala 
frågeställningar. Jag inleder med en sammanfattning av Gy2011. Därefter börjar jag 
med de delar i skolans styrdokument som jag ser som väsentliga för min undersökning 
och som jag redogjort för i mitt urval i metodkapitlet för att sedan fortsätta med 
resultatet av mina studier av platsannonser. Avslutningsvis gör jag en jämförelse 
mellan skolans krav på kunskaper och arbetsgivarnas. Jag försöker redogöra för 
tendenser och fall som avviker eller som på ett eller annat sätt är intressant för min 
vidare jämförelse och diskussion.  

5.1 Gy2011 
På Skolverkets hemsida står att läsa om de viktigaste förändringarna med Gy2011:  

Eleverna ska efter ett yrkesprogram vara bättre förberedda för 
yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till 
skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en 
yrkesbana efter utbildningen och Yrkesexamen. 
(www.skolverket.se) 

De huvudsakliga förändringarna som jag tagit fasta på och med min studie i åtanke är: 

- tydligare markering mellan de högskoleförberedande programmen och de 
yrkesförberedande 

- benämningen yrkesförberedande program kommer att ändras till yrkesprogram 

- eleverna på yrkesprogrammen kommer efter avslutad utbildning få en 
yrkesexamen  

- förändringar inom respektive programs inriktningar med förslag på yrkesutgångar 

- nytt antal nationella program  

- ny betygsskala från A-F 

- benämningen programmål ändras till examensmål 

- benämningen kursplaner ändras till ämnesplaner 

- benämningen betygskriterier ändras till kunskapskrav med förändringar i innehåll 
och ordalydelser 

- benämningen APU, arbetsplatsförlagd utbildning, ändras till APL, 
arbetsplatsförlagt lärande (www.skolverket.se) 

Inom Handels- och administrationsprogrammet, som är min inriktning på 
yrkeslärarutbildningen, kommer det att finnas en inriktning Handel och Service samt 
en inriktning Administrativ service. Turisminriktningen som finns på programmet idag 
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kommer att ingå i blivande Hotell- och Turismprogrammet. (www.skolverket.se) 

5.2 Styrdokumentens krav på kunskaper 
För att börja med frågan om vilka krav på kunskaper som skolan ställer på eleverna 
har jag tittat närmare på vad som står i läroplanen Lpf 94 och vad examensmålen för 
programmet uttrycker som väsentligt för eleverna att kunna för att få ett arbete inom 
valt yrkesområde. I ämnesbeskrivningarna uttrycks vilka förmågor, färdigheter, 
förståelse av och kunskaper eleverna ska utveckla som undervisningen i ämnet ska 
syfta till och vilka kurser som ingår i ämnet. I kursbeskrivningarna uttrycks kursens 
centrala innehåll och krav på kunskaper eleverna ska ha efter avslutad kurs.  

5.2.1 Läroplanen och skolans uppdrag 

Gymnasieskolans uppdrag enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 
(2006) är att:  

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla 
kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i 
samhället. (s 5)  

Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för 
livslångt lärande. (s 5)  

Kunskapsbegreppet i läroplanen uttrycks som de fyra formerna fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet där alla ses som lika viktiga och ska finnas med i 
undervisningen lika mycket (s 6). I avsnittet som handlar om kunskaper anges mål 
som eleverna ska sträva mot och mål på kunskaper som eleverna ska uppnå under sin 
skoltid. Strävansmålen anger mer en önskad utveckling inom skolan medan 
uppnåendemålen är det eleverna ska kunna när de slutar skolan. Huvuddragen i det 
som står är att eleverna ska kunna läsa, skriva, tala och räkna. Förutom elevens språk 
lyfts engelskan fram i texten. (s 9-11) 

I avsnittet som handlar om arbete och samhällsliv uttrycks krav på nära samverkan 
mellan skolan och bland annat arbetslivet. Framförallt för de yrkesförberedande 
utbildningarna är samarbetet med arbetslivet viktigt. Arbetslivets olika parter som till 
exempel olika branschorganisationer har en viktig roll i att informera skolan och dess 
elever om de förändringar som sker i samhället och arbetslivet i fråga om 
arbetskraftbehovet inom olika områden och vilken kompetens som efterfrågas. (s 14) 

5.2.2 Examensmålen för Handels- och administrationsprogrammet 

 

Det övergripande målet för programmet är att eleverna efter avslutad utbildning ska 
ha de kunskaper som behövs för att arbeta inom yrket. Elevernas kunskaper om 
administration ska utvecklas liksom deras färdigheter och förmågor att utföra 
arbetsuppgifter inom yrkesområdet ska utvecklas. Elevernas kunskaper om 
entreprenörskap och eget företagande ska utvecklas. Service och kommunikation är 
centralt inom administration som eleverna ska utveckla kunskaper om liksom om 
vikten av det personliga mötet. Förmågan att möta människor ska utvecklas och 
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eleverna ska få möjlighet till att formulera sig genom muntlig och skriftlig 
kommunikation. Inom programmet finns möjligheter för eleverna att fördjupa sina 
kunskaper i engelska. Förmågan att söka, analysera, värdera information, handla etiskt 
samt att diskutera och reflektera ska utvecklas utifrån yrket och arbetsuppgifterna. 
Färdigheter att använda IT, som det står ”på ett situationsanpassat sätt” ska utvecklas. 
Ett projektinriktat arbetssätt ska utveckla elevernas handlingsförmåga. Den 
administrativa inriktningen ska ge fördjupade kunskaper och kan leda till arbete inom 
personaladministration och ekonomi. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att 
utveckla yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt en förståelse för yrkeskulturen. 
Gymnasiearbetet ska visa elevens yrkeskunnande genom att eleven där prövar sin 
förmåga att utföra olika arbetsuppgifter. (www.skolverket.se) 

5.2.3 Ämnen och kurser 

Skolverket lämnar förslag på programsidorna på ämnen och kurser för 
yrkesutgångarna ekonomiassistent och personalassistent inom inriktningen 
Administrativ service och som programfördjupning. Endast två kurser skiljer sig åt, 
Programhantering för ekonomiassistenter och Personaladministration för 
personalassistenter, i övrigt är det samma kurser eleverna föreslås att de ska läsa för de 
båda yrkena. Samtliga kurser är på 100 poäng. Jag hänvisar till ämnes- och 
kursbeskrivningarna som finns i sin helhet på Skolverkets hemsida 
(http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.606/2.1153/2.1254/programstruktu
rer/syllabuscw/jsp/program.htm?programCode=HA001). För att inte missa något 
som kan vara av vikt för min undersökning har jag valt att göra denna hänvisning. Jag 
finner därmed inte någon anledning till att göra någon sammanfattning eller något 
kortare utdrag ur samtliga ämnes- eller kursbeskrivningarna. En upprepning av 
texterna som helhet i detta avsnitt är onödigt och riskerar att tynga ner resultatkapitlet 
(Carlström & Carlström Hagman 2006, s 416). Det intressanta är istället att 
återanknyta till innehållet i dem i de jämförelser jag gör i detta kapitel mellan skolans 
och arbetsgivarnas krav på kunskaper samt i min diskussion. Jag redogör istället för 
delar av övergripande karaktär och intressanta aspekter för mitt arbete. 

I ämnet Administration föreslår Skolverket kurserna Administration 1, Administration 
2 och Administration – specialisering för både ekonomi- och personalassistenter samt 
även Personaladministration för personalassistenterna. Syftet med ämnet är att det ska 
utveckla elevernas förmåga till planering och utförande av administrativt arbete och att 
eleverna ska ges möjligheter till att utveckla kunskap om administrativt arbete. 
Elevernas förmåga till samarbete, service och självständighet ska också kunna 
utvecklas. De två första kurserna ska ge de grundläggande kunskaperna kring 
administrativa rutiner och funktioner medan i kursen Administration - specialisering 
ska kunskaperna fördjupas inom valt verksamhetsområde. I kursen 
Personaladministration inriktar sig undervisningen på att eleven ska kunna utföra 
administrativa arbetsuppgifter som rör olika personalärenden, till exempel rekrytering, 
anställning, kompetensplanering och löner.  

Ämnet Affärskommunikation består av enda kursen Affärskommunikation och 
föreslås för båda yrkesutgångar där eleverna ska utveckla kunskaper om och 
färdigheter i muntlig och skriftlig affärskommunikation samt i att framföra sitt 
budskap genom aktuell teknik och i olika medier. Ämnet ska också utveckla förståelse 
för hur det fungerar i och mellan andra länder och kulturer i affärssammanhang. Efter 
avslutad kurs ska eleverna kunna diskutera kring språkets betydelse i 
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affärssammanhang och som kommunikationsmedel samt kunna framställa dokument 
och material med olika tekniker och metoder. ”Kursen kan läsas flera gånger på olika 
språk.” 

I ämnet Information och kommunikation föreslås kurserna Information och 
kommunikation 2 som bygger på Information och kommunikation 1 samt Intern och 
extern kommunikation och för ekonomiassistenter även kursen Programhantering. 
Ämnet handlar om verbal och ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang, att 
använda sociala medier, dokumentutformning samt informations- och textbehandling 
som eleven efter de båda avslutade kurserna ska kunna beskriva och utföra. I kursen 
Programhantering fördjupas kunskaperna kring bland annat programvaror, 
nätverkstjänster och databasprogram.  

Ämnet Ledarskap och organisation innehåller bara en kurs som är Ledarskap och 
organisation och ges som förslag till båda yrkesutgångarna. Ämnet och kursen 
behandlar såsom titeln antyder ledarskap och organisation i olika former och 
sammanhang samt hur individer och grupper fungerar som eleverna ska utveckla 
kunskap om och förståelse för. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förståelse 
för begreppet organisationskultur.  

I ämnet Företagsekonomi föreslås för båda yrkesutgångarna två av kurserna, 
Företagsekonomi 1 och Företagsekonomi 2. Eleverna ska i ämnet utveckla förståelse 
av företagen i samhället samt utveckla kunskaper om företagsekonomi och om att 
förverkliga en affärsidé. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla intresse för 
ekonomiska frågor och att utveckla förmåga till kritiskt förhållningssätt kring olika 
frågeställningar kring företagsekonomi. 

Kurserna Engelska 6, Matematik 2a, Svenska 2 och Svenska som andraspråk föreslås 
slutligen också att erbjudas som programfördjupning mot valda yrkesutgångar.  

5.2.3.1 Kunskapskrav 

För betygsstegen A, C och E finns angivet vad eleverna ska kunna efter avslutad kurs. 
Ett exempel på detta hämtar jag från kursen Administration 1. Kursen ingår, som jag 
nämnde ovan, inom inriktningen Administrativ service för både ekonomi- och 
personalassistenter. : 

Betyget E 

Eleven beskriver översiktligt grundläggande administrativa 
rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt 
gällande skrivregler. Eleven redogör också översiktligt för 
olika företags och offentliga förvaltningars verksamhet, 
organisation och arbetsformer. Dessutom beskriver eleven 
översiktligt olika programvarors användningsmöjligheter för 
kommunikation och serviceinriktat arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med 
handledare grundläggande interna och externa administrativa 
arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt. I arbetet använder 
eleven med viss säkerhet modern teknik, material, redskap 
och arbetsmetoder. Eleven utför i samråd med handledare 

 

 
18 

Helena Franzén 



enkelt administrativt arbete utifrån lagar och andra 
bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt och 
miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven i samråd med 
handledare enkla problem som uppstår. 

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och 
resultat med enkla omdömen. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget D 

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till 
övervägande del för C är uppfyllda. 

Betyget C 

Eleven beskriver utförligt grundläggande administrativa 
rutiner och funktioner samt dokumentutformning enligt 
gällande skrivregler. Eleven redogör också utförligt för olika 
företags och offentliga förvaltningars verksamhet, organisation 
och arbetsformer. Dessutom beskriver eleven utförligt olika 
programvarors användningsmöjligheter för kommunikation 
och serviceinriktat arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med 
handledare grundläggande interna och externa administrativa 
arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt. I 
arbetet använder eleven med viss säkerhet modern teknik, 
material, redskap och arbetsmetoder. Eleven utför efter 
samråd med handledare enkelt administrativt arbete utifrån 
lagar och andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven 
ergonomiskt och miljömedvetet. Under arbetets gång löser 
eleven efter samråd med handledare enkla problem som 
uppstår. 

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och 
resultat med nyanserade omdömen. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Betyget B 

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till 
övervägande del för A är uppfyllda. 

Betyget A 

Eleven beskriver utförligt och nyanserat grundläggande 
administrativa rutiner och funktioner samt 
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dokumentutformning enligt gällande skrivregler. Eleven 
redogör också utförligt och nyanserat för olika företags och 
offentliga förvaltningars verksamhet, organisation och 
arbetsformer. Dessutom beskriver eleven utförligt och 
nyanserat olika programvarors användningsmöjligheter för 
kommunikation och serviceinriktat arbete. 

Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med 
handledare grundläggande interna och externa administrativa 
arbetsuppgifter på ett serviceinriktat och strukturerat sätt. I 
arbetet använder eleven med säkerhet modern teknik, 
material, redskap och arbetsmetoder. Eleven utför efter 
samråd med handledare administrativt arbete utifrån lagar och 
andra bestämmelser. Vidare arbetar eleven ergonomiskt och 
miljömedvetet. Under arbetets gång löser eleven efter samråd 
med handledare problem som uppstår. 

När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och 
resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur 
arbetet kan förbättras. 

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han 
med säkerhet den egna förmågan och situationens krav. 

Orden i fetstil anger nivån på betyget från att beskriva något ”översiktligt” till att 
beskriva det ”utförligt” där betyg E är lägsta nivån för att vara godkänd. I mitt 
exempel och i kurserna inom ämnena administration, affärskommunikation, 
information och kommunikation samt företagsekonomi ska vissa moment planeras, 
organiseras och utföras ”i samråd”, för betygssteg E, eller ”efter samråd”, för 
betygssteg A och C, med handledare. Jag tittar närmare på kursen Företagsekonomi 1 
som föreslås erbjudas som programfördjupning för båda yrkesutgångarna. Kursens 
centrala innehåll är: 

• Företagens roll och villkor i samhället i fråga om 
samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett 
historiskt perspektiv.  

• Olika typer av företag och företagsformer. I samband med 
det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns 
utformning och betydelse.  

• Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller 
samt kalkylering.  

• Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och 
bokslut.  

• Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med 
det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och 
andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.  

• Grundläggande projektmetodik i samband med enkla 
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företagsekonomiska projekt.  

I kunskapskraven för betygssteg E uttrycks enbart i meningen ”Vidare använder 
eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder.” på vilket sätt eleven 
ska visa upp sina praktiska kunskaper. Med handledaren ska eleven upprätta en 
projektplan och använda ”relevant teknik för kommunikation, beräkningar, 
informationssökning, presentation och dokumentation.”.  

För en elev som siktar på att arbeta som ekonomiassistent ligger samtliga kurser inom 
ämnet Information och Kommunikation som förslag från Skolverket. I varje kurs 
inom ämnet är det olika moment som ska behandlas. Momenten är i de flesta kurserna 
kopplade till alla delar i ämnets centrala innehåll. I kursen Programhantering, som 
bygger på de övriga kurserna, står det som först:  

• Programvaror, verktyg och plattformar för att använda 
och dela information inom valt yrkesområde (min 
kursivering), både internt och externt, till exempel 
affärssystem för styrning och administration samt logistik-, 
redovisnings-, fakturerings- och bokningsprogram för 
tjänster som tidsbokningar och resor.  

I kunskapskraven för samtliga kurser är textinnehållet detsamma utan närmare 
specifikationer, som till exempel: 

Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med 
handledare informations- och kommunikationsuppgifter med 
hjälp av relevanta programvaror. 

Jag återkommer i avsnittet likheter och skillnader samt i min diskussion till 
styrdokumenten och övergår istället till de krav på kunskaper som ställs av arbetsgivare 
på sökande till tjänster inom yrkena.  

5.3 Arbetsgivarnas krav på kunskaper 
Platsannonserna uttrycker arbetsgivarnas krav som ställs för att söka tjänsten genom 
att beskriva arbetsuppgifterna för tjänsten, ange vilken utbildning och/eller erfarenhet 
de anser behövs samt uppge vilka personliga egenskaper den sökande bör ha för att 
dels utföra arbetet dels för att passa in i företaget. I annonserna talas det om 
kvalifikationer för att söka tjänsten eller profil på den sökande. I kvalifikationerna och 
i profilerna ingår beskrivningar av utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. 
Jag har valt att redogöra för dessa krav med de ord som används i texterna och 
återkommer i min diskussion kring kvalifikations- och profilbegreppet. 

5.3.1 Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna för ekonomiassistenterna handlar till största delen om att arbeta 
med kund- och leverantörsreskontra, hantering av leverantörs- och kundfakturor samt 
bokföring. Därefter uppges i de flesta annonser att det utöver det handlar om att 
utföra ”övriga administrativa arbetsuppgifter”. Att ansvara för dokumenthantering, 
arkiv, posthantering och utbetalningar ingår också till stor del. I två av de 
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platsannonser jag fann stod det att man som ekonomiassistent även ska hjälpa till vid 
bokslutsarbete och i en annan annons hjälpa till med redovisning.  

För personalassistenterna handlar det till största delen om löpande lönehantering och 
därefter löneadministration och övrig personaladministration. Det är i de fall då 
tjänsten benämns som löne- och/eller personaladministratör. De som rubricerar 
annonsen personalassistent vill i första hand ha en person som tar hand om 
anställningsärende som att utforma annonser, ta referenser, göra urval och även ta 
hand om personalärenden som att utfärda intyg samt hantera sjuk- och 
friskanmälningar.  

I de fall jag fått information om företaget har jag kunnat se skillnader och nyanser av 
vilka arbetsuppgifter som ska utföras beroende på typ av företag. Till exempel om det 
är ett arbete på ett privat fastighetsbolag betonas hyresadministrativt arbete. I 
kommunal förvaltning handlar det om ärendehantering samt arbetet med kallelser och 
protokoll. I ett privat produktionsbolag består arbetet i att återrapportera till 
produktionen och i en statlig myndighet arbete kring dokumenthantering, arkivering 
och posthantering.  

5.3.2 Utbildning  

För ekonomiassistententerna ser arbetsgivarna gärna att de sökande har någon form av 
ekonomisk grundutbildning som det uttrycks i annonserna. Utbildningen kan vara på 
gymnasienivå eller motsvarande och som i ett fall eftergymnasial. Kravet på utbildning 
uttrycks även såsom lämplig eller relevant utbildning för arbetsuppgifterna. 
Högskoleutbildning nämns i de fall då arbetsuppgifterna handlar om bokslutsarbete 
och redovisning. Sju av annonserna uttrycker tydliga krav på gymnasial utbildning 
inom ekonomi, varav en gärna ser sökande från ekonomiprogrammet. I fyra fall där 
det handlar om kombinerad tjänst med både ekonomi- och personalarbetsuppgifter 
uttrycks krav om utbildning på lägst gymnasienivå med ekonomisk inriktning.  

För de rubricerade personalassistenterna är PA-utbildning (personaladministrativ 
utbildning) en merit i ett fall och i det andra fallet ses gärna sökande student inom PA, 
Service Management eller liknande. För övriga tjänster inom det 
personaladministrativa området är det frågan om gymnasial utbildning inom löne- och 
personaladministration eller ekonomi. I tre fall uttrycks tydliga krav på utbildning 
varav två på gymnasial nivå.  

5.3.3 Erfarenhet 

Krav på erfarenhet uttrycks i så gott som samtliga annonser. Erfarenheten kan i vissa 
fall ersätta kravet på utbildning och är mer knuten till att den sökande ska ha 
erfarenhet av olika arbetsuppgifter. Erfarenhet ses i många fall som önskvärt men i 
ännu fler fall framförallt som meriterande. I endast ett fall av de 48 annonserna som är 
med i undersökningen finns inget i annonsen som uttrycker eller antyder något om 
erfarenhet. Annonsen som riktar sig till studenter inom personaladministration 
uttrycker inte heller något om erfarenhet. I fyra av annonserna vill arbetsgivaren att 
den sökande har ”dokumenterad” erfarenhet av arbetsuppgifterna, yrkesområdet 
och/eller arbetslivserfarenhet, varav den ena av dessa fyra även uppger krav på minst 
två års erfarenhet på ekonomiavdelning. Tjänsten är ett vikariat där personen ska vara 
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ekonomiansvariga behjälplig med löpande ekonomiarbete. Ytterligare två annonser 
anger två eller tre års erfarenhet som ett krav. Dokumenterad erfarenhet eller visst 
antal års erfarenhet gäller ekonomiassistenterna och i ett fall en kombinerad tjänst som 
ekonomiassistent/löneadministratör.  

Erfarenhet av olika lönesystem ses som önskvärt eller meriterande för 
löneadministratörerna och är i två fall ett krav. I det ena fallet söks en 
löneadministratör med ”flerårig erfarenhet” och i det andra fallet ska personen ha 
”gedigen erfarenhet av lönearbete och måste lägst ha gymnasieutbildning”. För 
ekonomiassistenterna anges krav på erfarenhet av olika ekonomisystem i tre fall. I sex 
fall anges det bara som en merit att ha vana att arbeta med angivna system.  

I tre fall anges även som en merit att ha erfarenhet eller kunskap om löne- eller 
anställningsavtal som tillämpas inom sektorn eller erfarenhet av själva sektorn som 
sådan. Det gäller för två löneadministratörer och en ekonomiassistent.  

5.3.4 Personliga egenskaper 

Av de personliga egenskaperna var ”noggrann” den egenskap som uttrycktes i flest 
annonser och förekom i 25 av annonserna som i huvudsak riktade sig mot arbete inom 
ekonomiområdet och i fyra fall av annonserna som riktade sig mot i huvudsak 
personalområdet. Därefter kom för i huvudsak ekonomiassistenter egenskaper som att 
arbeta självständigt, god samarbetsförmåga, flexibilitet, serviceinriktad, ansvarstagande, 
driven och social. För personalassistenter uttrycks även egenskaper som strukturerad, 
initiativtagande och självgående som viktiga liksom flexibel och att ha god 
samarbetsförmåga. Andra återkommande egenskaper för ekonomiassistenter som 
förekom i tre fall eller fler är positiv, prestigelös, arbeta mot uppsatta tidsmål, klara av 
högt arbetstempo, pålitlig, hög social kompetens, trivas med varierande 
arbetsuppgifter, handlingskraftig, sinne för ordning och reda, utåtriktad, stresstålig, 
strukturerad, initiativrik och lättlärd. För personalassistenter förekom i fler fall än två 
att vara ansvarstagande, lätt för att ta folk, erfaren, självständigt driv och 
kommunikativ.  

5.3.5 Övriga krav på de sökande 

Förutom angivna önskemål om de sökandes utbildning, erfarenhet och personlighet 
ställer arbetsgivaren vissa krav på vad de sökande ska kunna för att vara lämpliga för 
arbetet. Krav på datorvana ställs i nästan hälften av samtliga analyserade annonser. I 
ytterligare 13 annonser specificeras kraven på datorvana som kunskaper i eller god 
vana av officepaketet, excel, word, power-point eller access. Därefter kommer krav på 
att behärska svenska och/eller engelska i tal och skrift i stor utsträckning.  

5.4 Likheter och skillnader 
Hur väl stämmer då kraven på kunskaper från skolan överens med de krav arbetslivet 
ställer på ekonomi- och personalassistenter? Utifrån de ämnen och kurser som 
Skolverket ger som förslag till de båda yrkesutgångarna innehåller utbildningen de 
olika delar som kommer fram i platsannonserna. Ämnet Administration ger allmän 
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och översiktlig kunskap om administrativt arbete. För personalassistenter kommer 
man in på bland annat personal- och lönefrågor i kursen Personaladministration. 
Kurserna i företagsekonomi ger en inblick i företagande och ekonomiska frågor. I 
ämnena Affärskommunikation samt Information och kommunikation får eleverna 
möjlighet att lära sig muntlig och skriftlig kommunikation i olika sammanhang och 
med olika hjälpmedel. De krav på datorvana som arbetsgivarna ställer kan också 
tillgodoses i de ämnena. Eleverna har även möjlighet att fördjupa sina kunskaper i 
svenska och engelska, som också är ett krav som ställs på de sökande.  

Till skillnad från styrdokumentens mer generella kunskaper, anger platsannonserna 
dock mer specifika kunskaper. I exemplet från ämnet Information och 
kommunikation anges först i sista kursen Programhantering att eleven med handledare 
ska utföra ”informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta 
programvaror”. I platsannonserna anges krav på kunskaper i lönesystemen Agda och 
Agresso lön för i huvudsak personalassistenter samt krav på kunskaper i 
affärssystemen Jeeves, Aditros och Agresso för ekonomiassistenter. Beroende på typ 
av företag framkommer också skillnader i arbetsuppgifter som ska utföras.  

Som svar på min fråga stämmer kraven på kunskaper i stora drag överens med 
arbetslivets krav sett till ämnen och kurser. När det handlar om mer specifika 
kunskaper som platsannonserna ger uttryck för som till exempel systemkunskap eller 
dokumenthantering och arkivering i statliga, offentliga myndigheter är frågan hur det 
ska hanteras i skolan för att utbildningen ska leda till direkt anställning efter examen. 
En stor skillnad är betoningen på krav på erfarenhet och de personliga egenskaperna 
som ställs i platsannonserna. I min slutliga diskussion återkommer jag till detta och 
återanknyter till de olika delar jag tagit med i kapitel två.  
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6. Diskussion 
Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka hur väl styrdokumentens krav 
på kunskaper i Gy2011 stämmer överens med arbetslivets krav på blivande 
administratörer för att bli anställningsbara efter avslutad gymnasieutbildning.  

Det som väckte mitt intresse för och som ligger i syftet med detta examensarbete är att 
i Gy2011 ska eleverna på yrkesprogrammen få en yrkesexamen och att den gymnasiala 
yrkesutbildningen ska leda till direkt anställningsbarhet efter examen. Är det själva 
orden yrkesprogram och yrkesexamen som förtydligar syftet med utbildningen och 
som leder till ökad anställningsbarhet? Finns incitament till ökad anställningsbarhet i 
styrdokumenten i Gy2011?  

Utgångspunkten för mig i mitt arbete har varit vad som krävs för att bli anställd. 
Förutom min egen erfarenhet inom yrket har jag studerat olika teorier och begrepp 
samt tidigare forskning för att ett få en referensram om vad det handlar om att utbilda 
till ett yrke. För att få svar har jag ställt frågan vilka krav på kunskaper som den 
enskilde arbetsgivaren ställer i förhållande till vilka kunskaper skolan förmedlar till 
eleverna. Genom att analysera de styrdokument en yrkeslärare ska utgå ifrån i 
undervisningen och genom att analysera ett antal platsannonser har jag försökt få svar 
på mina frågor.   

Min tolkning av resultatet av min undersökning visar att det är arbetet som ligger 
bakom under utbildningstiden fram till examen som är av betydelse. Det handlar om 
vilka kunskaper som förmedlas inom skolan och vilka kunskaper som förmedlas under 
elevernas arbetsplatsförlagda lärande. Det handlar om att skolan kan ge de rätta 
förutsättningarna för att eleverna ska få kunskap om yrket och inte minst att eleverna 
själva tar tillvara på givna förutsättningar och gör det bästa av dem. 

Yrkesutbildningen som traditionellt sett har skett ute på arbetsplatserna ligger till stora 
delar idag inom det gymnasiala utbildningssystemet. Skolan samverkar med arbetslivet 
inom den del av utbildningen som är förlagd till arbetsplatserna (Olsson & Johansson 
2001; Olofsson 2003:3; Arnell Gustafsson 2003:5). Samverkan ställer inte bara krav på 
handledarna (Olsson & Johansson 2001; Olofsson 2003:3; Arnell Gustafsson 2003:5) 
utan även på yrkeslärarna (Ellström & Davidson 2001). Intentionerna i förarbetena 
inför reformen Gy2011 är att fokusera på elevernas yrkeskunnande med mer tid i 
skolan till yrkesämnena och ökad samverkan med arbetslivet (Prop. 2008/09:199 och 
SOU 2008:27). I den gymnasiala yrkesutbildningen handlar det om att skolan med sin 
kultur ska samverka med arbetslivet och de traditioner som finns där i olika branscher 
och organisationer. Skolan fokuserar på utbildning och arbetslivet fokuserar på 
produktion (Höghielm 2001; Ellström & Davidson 2001). Höghielm (2001) utvecklar i 
en modell att skolan ger mer generella kunskaper medan arbetslivet betonar mer 
yrkesspecifika kunskaper. 

Resultatet av min undersökning med min tolkning av texterna till styrdokumenten och 
platsannonserna pekar mot Höghielms (2001) modell. Läroplanen Lpf 94 (2006) är det 
övergripande styrdokument som talar om att skolan ska förmedla kunskaper som ska 
ge grunden för ett livslångt lärande med de fyra kunskapsformerna fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet i all undervisning. I resultatet av min analys av 
examensmålen för Handels- och administrationsprogrammet samt i ämnes- och 
kursbeskrivningar uttrycks att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmågor och 
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färdigheter samt kunna omsätta vissa kunskaper i praktiskt handlande. Det är många 
moment som eleverna ska ta till sig i de olika ämnena och kurserna vilket kan göra det 
svårt att hinna med att fördjupa sig i enskilda avsnitt. Inom yrkesutbildningen måste 
det dock vara att det är de specifika kunskaperna för valt yrkesområde som eleverna 
ska ges möjlighet att ta till sig för att bli anställningsbara. I resultatet av min analys av 
platsannonserna anges förutom generella krav på kunskaper inom yrkesområdet även 
specifika krav på kunskaper beroende på arbetsgivare.  

Min analys och tolkning av kunskapskraven i Gy2011 stämmer överens med lärarnas 
svar i Larssons (2010) studie där de ser att kursplanernas mål är breda och generella. 
Lärarna upplever det som negativt. Till skillnad från min analys av platsannonserna 
föredrar däremot branschrepresentanterna i samma studie att eleverna har mer breda 
och generella kunskaper om branschen och yrket än specifika kunskaper. Branschen i 
studien betonar mer personlighet samt generella kompetenser och erfarenhet. I 
platsannonserna som jag analyserat betonas också erfarenhet och personliga 
egenskaper. Samma svar där personlighet och sociala kompetens ses som av störst 
betydelse får även Ulla Arnell Gustafsson (2003:5) och Fornander & Granlund (2010) i 
sin forskning med intervjuer av branschrepresentanter. Hur viktiga dessa egenskaper är 
i förhållande till att ha rätt utbildning inom de yrkesområden jag studerat kan jag inte 
få fram genom min dokumentanalys utan det är sådant som man skulle kunna gå 
vidare med och undersöka genom intervjuer. Jag kan konstatera i det material jag fått 
fram genom mitt sökande efter platsannonser att det är flest bemanningsföretag som 
söker personal vilket kan vara av betydelse för vikten av erfarenhet. Antingen söker de 
personal själva eller representerar de ett annat företag som lagt över ansvaret för 
anställningsförfarandet på bemanningsföretaget. Till skillnad från 
branschrepresentanternas syn på erfarenhet i Larssons (2010) studie handlar det om i 
min studie av platsannonserna att ha erfarenhet av specifika arbetsuppgifter eller 
specifika krav på kunskaper om system, avtal eller organisationen inom respektive 
yrkesområde. 

Både propositionen 2008/09:199 och SOU 2008:27 uttrycker att med yrkeskunnandet 
i fokus ska utbildningen leda till examen och ge kompetens för anställningsbarhet. 
Resultatet av min undersökning visar att flertalet av platsannonserna anger 
kvalifikationer för tjänsten, i vissa annonser även benämnt som den sökandes ”profil”. 
Kvalifikationerna som arbetsgivarna anger är krav på utbildning men även erfarenhet 
och personliga egenskaper som lyfts fram som viktiga för arbetet och för 
arbetsuppgifterna som ska utföras. Ellström (1992) menar att med begreppet 
kompetens utgår vi ifrån individens kunskaper och färdigheter medan kvalifikationerna 
utgår ifrån arbetsuppgifterna eller det som arbetsgivarna efterfrågar att arbetstagaren 
ska kunna. Utifrån hans fem definitioner av yrkeskunnande skulle då, av det jag 
kommit fram till min analys av styrdokumenten, yrkesutbildningens examen ge formell 
kompetens medan den kompetens som beskrivs i platsannonserna är den formella eller 
informella som efterfrågas för ett visst arbete. Frågan är vad eleverna egentligen kan 
och vad de förväntas kunna efter examen. Vid min analys av platsannonserna kom 
kravet på erfarenhet fram i nästan samtliga fall. Erfarenhet ersatte i vissa fall kravet på 
utbildning och arbetsgivarna uttryckte att de såg som önskvärt och i flera fall som 
meriterande att ha erfarenhet av arbetsuppgifterna eller krav på erfarenhet av andra 
kunskaper såsom av olika system eller om branschen. I några fall anges krav på ett 
visst antal år av erfarenhet. Den erfarenhet som arbetsgivarna efterfrågar kan eleverna 
få under sitt arbetsplatsförlagda lärande. Förutom de yrkesspecifika kunskaper kan de 
där få den förståelse, färdighet och förtrogenhet för yrket genom att delta i 
verksamheten (Lpf 92 2006; Molander 1997; Göranzon 1990; Johannessen 1999).  
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Göranzon (1990) och Johannessen (1999) utgår i sin forskning och sina teorier från 
Wittgensteins tankar kring tyst kunskap. Det finns kunskap som inte kan formuleras 
verbalt utan denna kunskap tillägnar man sig genom att vara i och delta i 
verksamheten. I resultatet av min undersökning av platsannonserna och utifrån min 
egen yrkeserfarenhet kan jag se kopplingar till deras tankar. Den personliga egenskap 
som efterfrågades i flest annonser var noggrann och därefter serviceinriktad. Jag ser 
service som en central del i administratörens dagliga arbete. I examensmålen för 
programmet uttrycks också service och kommunikation som centralt inom 
yrkesområdet. Eleven ska utveckla kunskap om service och kommunikation samt 
förstå vikten av det personliga mötet. Att lära ut det till eleverna är inte lätt. I skolan 
kan jag som yrkeslärare ta upp det med eleverna. Ute på arbetsplatserna kan de genom 
att vara i verksamheten få förståelsen för det och bli förtrogna genom sitt eget 
handlande och genom att se hur andra agerar i olika situationer.  

I Gy2011 ska skillnaden mellan de högskoleförberedande programmen och 
yrkesprogrammen framträda alltmer. Intentionerna i propositionen 2008/09:199 är att 
fokusera på yrkeskunnandet inom yrkesprogrammen. I resultatet av min undersökning 
fanns de två första kurserna inom ämnet företagsekonomi med för båda 
yrkesutgångarna. Även eleverna på ekonomprogrammet som är ett 
högskoleförberedande program läser kurserna. Att arbeta som ekonomiassistent 
handlar om de grundläggande kunskaperna inom företagsekonomi som reskontra- och 
fakturahantering samt bokföring. Min egen erfarenhet om yrket bekräftades i studiet 
av platsannonserna där dessa arbetsuppgifter uppgavs i flest fall. Hur skolan eller 
lärarna lägger upp undervisningen för eleverna på Handels- och 
administrationsprogrammet till skillnad från eleverna på Ekonomprogrammet eller om 
det ska vara någon skillnad kan jag inte få svar få av min analys. Det är också en fråga 
man skulle kunna gå vidare med vid intervjuer av yrkeslärare eller annan skolpersonal. 
Jag tycker det ställer krav på skolans organisation och för lärare att anpassa 
undervisningssituationen utifrån yrkeselevernas inriktning och betoning av mer 
praktisk än teoretisk kunskap. Ström & Östgård (2009) kommer fram till att det finns 
ett tolkningsutrymme i styrdokumenten som gör att läraren kan anpassa 
undervisningen mer eller mindre mot de gesällprov som finns inom de yrken som 
deras examensarbete handlar om. Samma tolkningsutrymme kan jag se att det finns i 
de styrdokument jag analyserat. I resultatredovisningen med citat från kursen 
Programhantering finns till exempel inga specifika programvaror angivna.  

I Gy2011 betonas ökad samverkan mellan skolan och arbetslivet vilket uttrycks i både 
propositionen 2008/09:199, SOU 2008:27 och finns med i läroplanen Lpf 94. 
Förutom betydelsen av samverkan tar Feldt m.fl. (2006) upp handledarens roll som de 
anser har en viktig funktion liksom Ellström & Davidson (2001) anser att yrkesläraren 
har. För att återgå till diskussionen kring resultatet av min undersökning av kurserna i 
företagsekonomi i stycket ovan ställer jag mig frågan hur en lärare hanterar en 
undervisningssituation med elever inom den administrativa inriktningen där vissa 
elever tänker sig bli ekonomiassistenter och vissa personalassistenter samtidigt som det 
stora flertalet elever inte vet vad de vill alls? En fråga som inte min undersökning kan 
besvara men intressant att ha i åtanke. Och hur ska man förhålla sig till de olika krav 
på kunskaper som organisationer och företag av olika slag och i olika branscher ställer? 
Av mina analyser och tolkning av styrdokument och platsannonser med skolan som 
står för den generella kunskapen och arbetslivet med specificerade krav kan jag mig se 
att det ställer krav på ett gott samarbete mellan skola och arbetsliv i elevernas 
arbetsplatsförlagda lärande. Ett bra samarbete mellan skolan/yrkesläraren och 
arbetslivet/handledaren kan ge de rätta förutsättningarna för eleverna att få god 
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erfarenhet av yrket, en inblick i yrkespraxisen och yrkeskulturen genom att vara i den 
miljön. I läroplanen Lpf 94 uttrycks samarbetet av särskild vikt för yrkesutbildningen.  

En annan viktig aspekt är att få den legitimitet för utbildningen som det står om i SOU 
2008:27. I resultatet av min analys uttrycktes i några platsannonser att man gärna såg 
sökande från ekonomprogrammet. Jag tolkar det som att man är ute efter en person 
som ska utföra mer kvalificerade arbetsuppgifter som handlar om bokslut och 
redovisning. Grunderna i ekonomi får man inom ramen för inriktningen och 
fördjupningen i Handels- och administrationsprogrammet. Med min egen erfarenhet 
som bakgrund tolkar jag kravet på utbildning inom ekonomiområdet i övriga annonser 
som att examinerade från Handels- och administrationsprogrammet tillsammans med 
erfarenhet från det arbetsplatsförlagda lärandet har goda möjligheter till arbete. I 
samarbetet med arbetslivet och under det arbetsplatsförlagda lärandet får eleverna 
möjlighet att visa upp vad de kan och vad de lär sig i skolan samtidigt som arbetslivet 
får möjlighet att påverka vad de betonar som viktigt i yrket.  

För att återanknyta till den erfarenhet som framträder så tydligt i så gott som samtliga 
platsannonser som efterfrågad av arbetsgivarna kan ett bra samarbete ge 
förutsättningar för en elev att söka och få anställning efter examen. Med bröderna 
Dreyfus modell (refererad av Egidius 2003) i åtanke kan det arbetsplatsförlagda 
lärandet innebära att eleven inte längre ses som novis eller avancerad nybörjare utan 
kanske till och med en kompetent aktör.  

Lärande handlar om att den enskilde individen vill lära sig men att det också 
förutsätter ett meningsfullt innehåll (Piaget refererad av Illeris 2007). Förutom att 
eleverna måste vilja lära sig ställer det också krav på utbildningen att innehållet känns 
meningsfullt. Att det finns goda chanser till arbete efter utbildningen (SCB; AF) är en 
del, men också att utbildningen innehåller de delar som krävs för att få ett arbete. 
Resultatet av min undersökning visar att kraven på kunskaper i stort stämmer överens. 
Ämnen och kurser inom administration och företagsekonomi finns med liksom att 
eleverna har möjlighet att fördjupa sina kunskaper i både svenska och engelska. 
Förutom yrkeslärarens och handledarens ansvar är en förutsättning att eleven tar 
ansvar för att vilja och ha intresse för att lära sig och att ta till sig kunskapen.   

Kunskapsbegreppet har varit en central del i mitt examensarbete och i min 
undersökning. Vad vi ska lära oss i skolan och vad vi förväntas kunna när vi slutar 
skolan. I bakgrunden till mitt arbete har jag studerat några teorier för att få perspektiv 
på begreppet kunskap. Olika traditioner genom tiderna och olika teorier har olika syn 
på kunskap. Kontentan är att kunskap är så mycket mer än bara fakta som ska 
förmedlas. Vi måste förstå nyttan med kunskapen och hur och när vi ska använda oss 
av den (Gustavsson red 2004; Egidius 2003; Johannessen 1999; Göranzon 1990; 
Maltén 1995; Feldt m.fl. 2006). Kunskapen i skolan blir för eleverna begrepp som ska 
sättas in i sitt rätta sammanhang. Kunskap är inte heller något vi bara får i skolan utan 
vi lär oss i många olika sammanhang (Säljö 2000). Maltén (1995) kommer också in på 
att ha kännedom om människan, hur vi fungerar som enskilda individer och hur vi 
fungerar i olika grupperingar. Resultatet av min analys av platsannonserna visar att i 
kvalifikationerna till ett arbete finns även olika personliga egenskaper med. Några av 
de personliga egenskaper som nämndes i flera fall var att kunna arbeta självständigt, att 
ha god samarbetsförmåga, att vara social och att ha hög social kompetens samt att vara 
utåtriktad. De personliga egenskaperna handlar inte bara om att kunna utföra sina 
arbetsuppgifter utan handlar även om att man ska passa in i en organisation eller på ett 
företaget, hur man kommer att fungera ihop med sina kollegor, att helt enkelt passa in 
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i organisationsstrukturen, med företagskulturen, och att fungera socialt med 
omgivningen. Som ett resultat av min undersökning är det också viktigt att eleverna får 
kunskap om detta. Samtidigt får de en bild av hur arbetsuppgifter kan skilja sig 
beroende på typ av organisation/företag. Kunskapen om hur det fungerar på olika 
arbetsplatser och vilka arbetsuppgifter som betonas kan eleverna få genom att välja att 
vara på olika arbetsplatser inom det arbetsplatsförlagda lärande. Förutom erfarenhet av 
yrket kunde jag i de fall jag fått information om företaget se olika typer av 
arbetsuppgifter beroende på företag eller organisation i min analys av platsannonserna.  

Vilken slutsats kan jag då dra av de svar jag fått på mina frågeställningar? 

6.1 Slutsats 
Mitt val av metod och val av material till undersökningen och som jag har tolkat det 
har gett mig en hel del svar på mina frågeställningar. Under arbetets gång med 
analysen och tolkningarna av resultatet och i diskussionen har frågor och funderingar 
uppstått där mitt val av metod har varit en begränsning och mina avgränsningar och 
urval ytterligare kan ha begränsat mig. I de fallen har min egen erfarenhet av 
yrkesområdet och den arbetslivserfarenhet jag fått genom åren tillsammans med de 
erfarenheter jag fått under yrkeslärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning 
varit en tillgång.   

Den slutsats jag drar av de svar jag fått i resultatet av min undersökning är att de 
övergripande generella kunskapskraven stämmer överens mellan styrdokumenten och 
arbetslivets krav på kunskaper sett till ämnen och moment i kurserna. Det finns dock 
en skillnad i de specifika kunskapskraven som ställs i platsannonserna. Frågan är också 
hur man ska hantera den erfarenhet och de personliga egenskaper som uttrycks i 
platsannonserna. För att nå intentionerna med att eleverna ska bli anställningsbara 
efter examen ställer det krav på samverkan mellan skolan och arbetslivet med ett gott 
samarbete mellan yrkeslärarna och handledarna ute på arbetsplatserna. Dessutom ställs 
krav på skolans organisation kring programmet och sist men inte minst krav på den 
enskilde elevens vilja och intresse. Hur väl intentionerna med reformen Gy2011 
verkligen faller ut får framtiden utvisa.  

Jag upplever att min undersökning och mitt examensarbete har gett en grund för att gå 
vidare med ytterligare forskning och fördjupningar. För min del har jag upplevt mitt 
arbete som intressant och lärorikt för mig som blivande yrkeslärare. Min undersökning 
och mina fördjupade studier av tidigare forskning och olika forskningstraditioner om 
kunskap har fått mig att fundera och reflektera över delar som jag ser att jag kan ha 
nytta av framöver och som jag tar med mig som blivande yrkeslärare.  

6.2 Förslag på framtida forskning 
Mitt examensarbete har gett svar på en hel del frågor samtidigt som nya frågor har 
kommit upp under arbetets gång.  Det finns flera olika intressanta frågeställningar och 
områden som vidare skulle kunna belysas. Med en annan metod som intervjuer eller 
enkät skulle man kunna få ytterligare perspektiv och syn på yrkesutbildningen.  

Genom intervjuer med yrkeslärare som varit yrkesverksamma ett antal år kan de bidra 
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med sin erfarenhet av undervisningen i förhållande till styrdokumenten. I förhållande 
till resultatet av min undersökning ställer jag mig frågan hur man styr mot yrket i 
undervisningssituationen och i arbetet med samverkan med arbetslivet.  

I bakgrunden till mitt arbete och min undersökning har jag studerat tidigare forskning 
där författarna intervjuat representanter för branschen men inte inom min bransch 
eller min inriktning. Intervjuer med arbetsgivare kan ge svar på vad de ser som 
viktigast hos de personer de anställer. Är det utbildning, erfarenhet eller personliga 
egenskaper? En fråga som inte jag riktigt fått svar på i min undersökning mer än att 
dessa olika delar finns med i kvalifikationerna och i profilen hos den de söker. Även 
här är det intressant att ta upp samverkan med skolan och handledarnas roll. Hur ser 
representanter från branschen på samverkan och hur känner de att de kan påverka? 
Och hur ställer de sig till att anställa nyutexaminerade gymnasieelever? 

En fråga som jag tog med i inledningen är möjligheten till platser för elevernas 
arbetsplatsförlagda lärande som kan ställas både till skolpersonal och till representanter 
för branschen genom antingen intervjuer eller en enkätundersökning. Hur stora är 
möjligheterna att finna platser? Hur ska arbetet med att finna platserna ske och var 
finns de? 

Ytterligare förslag på forskning för att finna incitament till anställningsbarhet är göra 
en jämförande analys av de styrdokument som gäller idag och de som kommer att gälla 
i Gy2011 med den metod jag använt mig av eller med samma metod göra en 
jämförande analys av ett annat yrkesprogram.   

Skolledningen kan ge ytterligare perspektiv på organisationen kring yrkesutbildningen 
och sist men inte minst hur eleverna själva ser på yrkesutbildningen och vilka 
framtidsplaner de har. När eleverna slutar gymnasiet och ska söka arbete, känner de att 
de kan söka de arbeten som erbjuds? Känner de att de har de kunskaper som 
arbetsgivarna kräver för att de ska kunna söka tjänsten? För att få svar på dessa frågor 
kan man intervjua eller skicka ut enkäter till elever som ska göra sitt gymnasieval, 
elever som idag går på programmet och elever som har tagit studentexamen från 
programmet och de som både arbetar och inte arbetar inom yrket.  

Som avslutning till detta arbete som handlat om att utbilda till ett yrke och vilka krav 
på kunskaper och annat det ställer på olika personer som är inblandade, vill jag bara 
dra en parallell till min egen yrkesutbildning. I mitt blivande yrke som yrkeslärare tar 
jag med mina erfarenheter och upplevelser av yrkeslärarutbildningen gentemot 
eleverna i deras yrkesutbildning. Hur man kan lägga upp kurser och moment så att 
innehållet får en mening och att det sker en progression i det egna lärandet så att man 
utvecklas mot yrket samt vikten av att delta i verksamheten ute på arbetsplatserna för 
att få känslan för yrket som inte kan förmedlas utan som man själv måste komma 
underfund med. Hur hanterar man de generella och specifika kunskaperna i 
undervisningssituationen inför en grupp med olika yrkesinriktningar mot ett 
gemensamt yrke? Hur kommer de specifika kunskaperna inom den egna 
yrkesinriktningen fram i arbeten inom olika moment och framförallt i verksamheten 
ute på arbetsplatserna? 
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