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En studie om hur man ser på anställningsbarhet i bageribranschen. 
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A study on views of employability in the bakery business. 

Sammanfattning (på svenska) 

Denna studie handlar om begreppet anställningsbarhet utifrån lärare och yrkesverksamma i 
bageribranschen. 

I och med införandet av den nya läroplanen Gy11 ändrades yrkesutbildningarna från att vara 
yrkesförberedande till att eleverna nu efter avslutat gymnasieutbildning skall vara 
anställningsbara. 

Anställningsbarhet är ett vitt begrepp och betydelsen ändrar sig beroende av vem som använder 
sig av det. 

Frågan är om tolkningarna är olika i bransch och skola och att man därför inte kan uppnå Gy 
11:s mål med anställningsbarhet?  

För att undersöka om det finns en samsyn på begreppet intervjuades sex lärare inom restaurang 
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Nyckelord 

 Anställningsbarhet, restaurang och livsmedelsprogrammet, kompetens, apl, sociala kvaliteter 

Abstract (in English) 

With the introduction of the new curriculum Gy11 VET, vocational education and training 
changed from being a vocational. Now the focus is to make the students employable after 
completion of secondary education. 

Employability is a broad term and the meaning changes depending on who uses it. 

The question is whether the interpretations are different in the industry and in the schools and 
that it therefore cannot achieve Gy 11's goal of employability? 

To investigate whether there is consensus on the concept I interviewed six teachers in the 
restaurant and food program, and six representatives from the industry. They have all left their 
opinions on employability through qualitative interviews and these were compiled into a result. 

The results showed a consensus over what they considered most important for employability, 
which was the basic skills in the profession. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om begreppet anställningsbarhet utifrån lärare och 
yrkesverksamma i bageribranschen. 

I och med införandet av den nya läroplanen Gy11 ändrades yrkesutbildningarna från 
att vara yrkesförberedande till att eleverna nu efter avslutat gymnasieutbildning skall 
vara anställningsbara. 

Anställningsbarhet är ett vitt begrepp och betydelsen ändrar sig beroende av vem 
som använder sig av det. 

Frågan är om tolkningarna är olika i bransch och skola och att man därför inte kan 
uppnå Gy 11:s mål med anställningsbarhet?  

För att undersöka om det finns en samsyn på begreppet intervjuades sex lärare inom 
restaurang och livsmedelsprogrammet samt sex representanter från branschen. De har 
alla lämnat sina åsikter om anställningsbarhet via kvalitativa intervjuer och dessa har 
sedan sammanställts till ett resultat.  

Resultatet visade en samstämmighet över vad de ansåg vara viktigast för 
anställningsbarheten, vilket var grundkunskaperna i yrket.  
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Abstract 
 

I och med införandet av den nya läroplanen Gy11 ändrades yrkesutbildningarna från 
att vara yrkesförberedande till att eleverna nu, efter avslutad gymnasieutbildning, 
skall vara anställningsbara. 

Anställningsbarhet är ett vitt begrepp och betydelsen ändrar sig beroende av vem 
som använder sig av det. 

Frågan är om tolkningarna är olika i bransch och skola och att man därför inte kan 
uppnå Gy 11:s mål med anställningsbarhet?  

För att undersöka om det finns en samsyn på begreppet intervjuades sex lärare inom 
restaurang och livsmedelsprogrammet samt sex representanter från branschen. De har 
alla lämnat sina åsikter om anställningsbarhet via kvalitativa intervjuer och dessa har 
sedan sammanställts till ett resultat.  

Resultatet visade en samstämmighet över vad de ansåg vara viktigast för 
anställningsbarheten vilket var grundkunskaperna i yrket.  
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Förord 
 

Efter tolv år i bageribranschen har jag tyvärr mer än en gång hört branschen klaga på 

elevernas kunskaper efter avslutad utbildning. Ibland har jag varit beredd att hålla 

med men lika ofta tyckt precis tvärt om.  Jag blev nyfiken på om synen var 

densamma hos lärare och bransch om vad som gjorde eleverna anställningsbara och 

utformade därefter denna studie. 

Det har varit ett lärorikt arbete som också lett till nya kontakter. Jag vill därför passa 

på att tacka alla respondenter för er medverkan. Utan er hade det inte blivit någon 

studie. Jag vill också tacka min vän Linda Seman som under arbetets gång kommit 

med stöttande ord, konstruktiv kritik och lett mig in på rätt spår igen när jag kommit 

in på någon sidoväg. Till sist vill jag också tacka min handledare Lars Mouwitz som 

kommit med tänkvärda kommentarer och visat på nya sätt att närma sig problemen.  

Till er alla ett stort TACK!  
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1. Introduktion 
  

Denna studie kommer att handla om begreppet anställningsbarhet utifrån 
lärare och yrkesverksamma i bageribranschen.  

Ordet anställningsbarhet dyker ofta upp i samtal kring hur människor skall 
förberedas för att komma ut på arbetsmarknaden. Begreppet är högaktuellt i 
dagens lågkonjunktur och används flitigt i politiska diskussioner kring 
arbetsmarknad och sysselsättning. (Berglund & Fejes 2009 s.11) 

 7,7 % av Sveriges befolkning är arbetslösa och ungdomsarbetslösheten är 
stor, hela 25,5 % av ungdomarna i åldern 15- 24 år är arbetslösa. (scb [www] 
a.) För att komma till bukt med detta har dagens regering bland annat 
utvecklat en ny läroplan, GY11. Utbildningsminister Jan Björklund skriver 
så här på folkpartiets hemsida: 

 ”Alliansregeringen har genomfört många reformer inom skolan för att 
förstärka unga människors anställningsbarhet.”(folkpartiet [www] a.) 

Det har därmed blivit en del av skolverkets och i en förlängning även 
lärarnas uppdrag att arbeta med anställningsbarhet i och med den nya 
läroplanen. Vid införandet av denna, ändrades yrkesutbildningarna från att 
tidigare ha varit yrkesförberedande till att eleverna nu efter avslutat 
utbildning skall vara anställningsbara. (skolverket [www] a.) 

För att nå upp till detta har skolverket ökat antalet timmar i yrkeskurserna 
medan de minskat timmar i exempelvis svenska och samhällskunskap. 
(Skolverket [www] c.) 

 Begreppet anställningsbarhet är svårdefinierbart och betydelsen skiljer sig 
beroende av vem som använder sig av det. En fara med otydligheten är att 
skola och bransch kan ha olika uppfattningar om vad som gör någon 
anställningsbar. Det är dock av yttersta vikt att dessa två samstämmer för att 
man skall kunna jobba mot samma mål. De bör åtminstone vara medvetna 
om varandras olika tolkningar då de tillsammans är del i gymnasieelevernas 
utbildning, för i yrkesutbildningarna står de framtida arbetsgivarna nära 
utbildningen i form av branschråd och Apl, arbetsplatsförlagt lärande. 
Arbetsgivarnas syn på skolundervisningen väger tungt för den framtida 
anställningsbarheten i yrket och undervisningen anpassas ofta därefter 
(Berglund & Fejes 2009 s.100) 

Efter många år i bageribranschen och som ansvarig för rekryteringarna där 
jag arbetar, har jag en klar bild av vad anställningsbarhet är. 

Men, hur tolkas det av andra inom samma bransch och går den bilden ihop 
med hur utbildade lärare ser på anställningsbarhet? 

Är det realistiskt att göra en elev anställningsbar efter avslutad 
gymnasieutbildning när branschen spänner från syltkokare till 
surdegsbagerier, chokladspecialister och glasstillverkare med mera och 
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därför ser så olika ut från företag till företag?  

Eller handlar det om mer än bara yrkeskunskaper som exempelvis social 
förmåga och fallenhet för yrket?   

Dessa frågor blev viktiga för mig att söka svaret på då jag i min blivande 
yrkesroll som lärare kommer att ställas inför begreppets olika tolkningar. 
Man kan också anta att jag är färgad av mina egna erfarenheter och därför 
inte neutralt inställd inför uppgiften att forma den för eleven bästa 
utbildningen. För att kunna åstadkomma detta bör man veta vad branschen 
efterfrågar och hur de tolkar begreppet anställningsbarhet. Man behöver 
också en insikt i skolans värld och se hur lärarna jobbar med 
anställningsbarhet idag. Förhoppningsvis kommer svaren att leda till en 
ökad kunskap och en förståelse för de eventuella olikheter som begreppet 
innefattar.   
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2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med studien är att undersöka hur personer inom bageribranschen och 
examinerande lärare i bageri och konditorikunskap tolkar begreppet 
anställningsbarhet och jämföra hur de två grupperna definierar begreppet. 
Därefter fastställa om skolan kan nå upp till läroplanens krav på 
anställningsbarhet.  

 

För att uppnå syftet i studien kommer jag att utgå från följande frågor: 

1. Hur ser examinerande lärare på elevernas anställningsbarhet efter 
avslutad yrkesutbildning? 

2. Hur ser personer som jobbar i bageribranschen på personers 
anställningsbarhet efter avslutad yrkesutbildning? 

3. Vilka likheter och skillnader framkommer mellan gruppen 
examinerande lärare och bransch? 

4. Finns det någon samsyn mellan lärare och bransch som gör 
formuleringen i GY11 uppnåbar?  

 

 

2.1Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att gälla bageribranschens och yrkeslärare inom 
samma områdes syn på anställningsbarhet. Individens eget ansvar för att 
uppnå anställningsbarhet har lämnats utanför undersökningen. Ta 
intresse och motivation som exempel, vilka har en stor betydelse ifall 
eleven blir duktig i yrket eller inte. Självklart är även detta viktigt för 
utfallet. Individens ansvar har dock inte undersökts på grund av att 
studien skulle bli allt för omfattande.  
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3. Bakgrund 

3.1 Bolognadeklarationen 

För att undersöka vad anställningsbarhet är bör vi börja med 
Bolognadeklarationen. År 1999 undertecknade 29 länder den så kallade 
Bolognadeklarationen. Denna deklaration innehåller tre huvudpunkter vilka 
är:  

1. att främja rörligheten  

2. att främja anställningsbarheten och  

3. att främja Europas konkurrenskraft och attraktionskraft som 
utbildningskontinent. (regeringen [www] a.) 

Anställningsbarhet är på intet sätt ett nytt begrepp men förekommer oftare i 
och med denna deklaration  

Främst kommer vi i kontakt med begreppet när arbetsmarknad och 
utbildningspolitik diskuteras, men ordet används också av rekryterare på 
olika företag och i skolans värld. De ovan angivna huvudpunkterna var 
främst tänkt att gälla för de högre utbildningarna men har nu också till viss 
del skrivits in i gymnasiets nya läroplan GY11 genom att eleverna skall vara 
anställningsbara vid utbildningens slut, till skillnad från den tidigare 
läroplanen Lpf 94 där yrkesprogrammen endast varit förberedande för 
yrkeslivet. 

”De kurser eleven läser inom programfördjupningen kan som på alla 
yrkesprogram leda till en yrkesutgång. Det betyder att eleven efter examen 
ska vara anställningsbar inom valt område.” (skolverket [www] a.)  

Citatet är taget ur restaurang och livsmedelsprogrammets mål för 
utbildningen men liknande mål finns för alla yrkesprogram och utgången är 
densamma, anställningsbar efter avslutad utbildning. (skolverket [www] a.) 

 

3.2 Nationella programrådet 

I september 2009 fick skolverket i uppdrag från regeringen att inrätta 
programråd för de tolv gymnasiala yrkesprogrammen. Detta gjordes för att 
stärka samarbetet mellan skola och bransch och därigenom höja kvaliteten 
på utbildningarna.  
”Råden ska enligt regeringen vara sammansatta av en bred representation 
av branschföreträdare och företrädare för arbetsgivar- och 
arbetstagarorganisationer inom det yrkesområde som programmet utbildar 
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för.” (skolverket [www] d.) 

För att få en förståelse för hur man jobbar med skolfrågor på en politisk nivå 
och få synpunkter från någon med insikt i både bransch och skola, har jag 
intervjuat en person ur det nationella programrådet för restaurang och 
livsmedelsprogrammet, åsikterna från den intervjuade representanten 
kommer att användas som en bakgrundsstudie.   

 Det nationella programrådet är endast ett rådgivande organ till skolverket 
och har ingen egen beslutsrätt. Deltagarna fungerar som 
branschrepresentanter för sina yrken. I restaurang och 
livsmedelsprogrammet sitter företrädare för bagare, kockar, serverings 
personal och olika fackliga organisationer. 

3.2.1 Intervju med branschrådsrepresentant.   

Branschen tycks ständigt klaga på den dåliga kvaliteten på utbildningen i 
skolan. Respondenten menar att man kan fortsätta tycka att allt är dåligt eller 
arbeta för en förbättring. Kommunikationen mellan skolverket och 
branschen har inte varit särskilt god (innan de nationella råden). Branschen 
anser att skolverket tillhör en annan värld och att de går sin egen väg, men 
respondenten menar att branschen inte varit särskilt duktig på att föra fram 
sina åsikter och värna om sina intressen. Samtidigt säger respondenten också 
att det kanske inte alltid är så lätt för en bagare att kommunicera med en 
sådan myndighet. 

”Det är väldigt svårt att för det första kommunicera med skolverket på vårat 
språk, jag menar skriv ut ett protokoll så förstår du vad jag menar. 

Det är en gallimattias ibland om inte är sann. Hur ska man få en vanlig 
bagare att förstå det? Inte för att de är intellektuellt underlägsna men det är 
ett annat språk, en annan möteskultur som vi inte har i vår bransch vilket 
gör att ja, så anställningsbarhet de har de en helt annan uppfattning om.” 

Respondenten säger vidare att även om kommunikationen blivit bättre så är 
mycket fortfarande anpassat till skolverkets form att arbeta. Endast två i 
rådet för restaurang och livsmedelsprogrammet är yrkesarbetande i 
branschen medan de andra arbetar med liknande frågor som tas upp för 
diskussion i sin dagliga sysselsättning, vilket gör att mötesstrukturen 
knappast anpassas för branschfolket utan tvärt om. Vidare anser 
respondenten att de ibland blir överkörda av skolverket då de inte alltid får 
gehör för sina åsikter. 

När vi börjar tala om anställningsbarhet kommer synen in på hur lång en 
yrkesutbildning borde vara och vad den skall innehålla. Här jämförs 
hantverksutbildning med juristutbildning, där förståelsen hos skolväsendet 
är större för det sistnämnda att yrket tar tid att lära sig.    

”Man har en grundinställning av att ett hantverkaryrke det snyter man ut 



 

 

6 

Margareta Eriksson Åslin 

sig ur näsan och skolverket har ju faktiskt det här på uppdrag av regeringen 
oavsett om det är rött eller blått som sitter så har de ingen förståelse för det 
och det har vi i branschen varit väldigt dåliga på att förmedla, förklara.” 

I den nya läroplanen finns utrymme för lokala tolkningar, vilket kan göra 
eleverna mer eller mindre kompetenta i yrket, detta har betydelse för den 
framtida anställningsbarheten. Här är lärarnas kompetens det viktigaste, en 
duktig lärare kan utforma en fantastisk utbildning med den frihet som 
läroplanen medger, medan en dålig lärare lätt kan fördärva densamma.  
Begreppet kompetens förklaras här med att man har en kunskapsbank att ösa 
ur och en förmåga att lösa problem. 

När är man anställningsbar? 

”Anställningsbar är man när man är så pass kompetent att en arbetsgivare 
har råd att ha dig anställd. Det handlar också om personlig driv och en 
inställning till själva livet i sig. Endera vill man nå någonstans eller så står 
man och väntar på att något skall hända. De sociala värdena är viktiga 
också. Kärlek, värme och äkthet, finner du det hos en person så är den 
definitivt anställningsbar och det tror jag speglar hela branschen.” 

Under samtalets gång kommer vi också in på praktikdelen Apl. Den är 
avgörande menar respondenten och anser att utan praktik finns det ingen 
verklighetsförankring och inget sätt att skapa sig en yrkesidentitet på.   

  

3.3 Begreppsförklaring 

3.3.1 Vad är anställningsbarhet?  

Anställningsbarhet är ett vitt begrepp där tyngdpunkten ligger på olika saker 
beroende på vem som använder sig av det. Det kan vara att ha den 
kompetens som efterfrågas, motsvara arbetsmarknadens förväntningar, visa 
sin vilja att få ett arbete, att vara aktiv på arbetsmarknaden eller att vara 
flexibel. (Berglund, & Fejes, 2009 s.61f) Anställningsbarhet kan också 
handla om färdigheter, kännedom, känsla och inställning. (Hill, 1998 s.51) I 
detta fall har lärarna en tuff uppgift då elevernas personliga egenskaper 
spelar in om de klarar sitt uppdrag eller inte. 

I boken Anställningsbarhet perspektiv från utbildning och arbetsliv, har man 
försökt sig på att se på anställningsbarhet ur fyra olika perspektiv: 
Supranationellt perspektiv, där man ser på sysselsättningen globalt. 
Nationellt perspektiv, där man har den nationella arbetskraften i åtanke. 
Organisatoriskt perspektiv, där tillgången på kompetens utifrån vad 
verksamheten kräver är utgångspunkten och ur det individuella perspektivet, 
som handlar om att kunna få och behålla ett arbete. (Berglund, & Fejes, 
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2009 s. 32) I denna studie kommer vi främst i kontakt med de tre senare 
perspektiven när vi undersöker branschens och lärarnas syn på 
anställningsbarhet och ser över hur de samstämmer med skolverkets 
angivelser av anställningsbarhet i den nya läroplanen. Det supranationella 
perspektivet lämnar vi åt sidan i denna undersökning då det handlar om en 
global syn på anställningsbarhet och därmed är ovidkommande för syftet. 
De övriga tre perspektiven redogörs för här i studien. Det nationella 
perspektivet står här för politikerna och den nya läroplanen. Regeringen 
uppmärksammade den höga arbetslösheten och ville förändra den. En av 
åtgärderna blev att utforma en ny läroplan där utgången skulle vara 
anställningsbarhet för yrkesprogrammens elever. Det organisatoriska 
perspektivet står för företagarna och deras krav och efterfrågan på kunnig 
personal i yrket. Detta försöker man från skolan tillgodose genom olika 
samarbetsåtgärder så som branschråd och olika samverkansmöten. Till sist 
det individuella perspektivet som utgår från individen och har att göra med 
det som gör någon anställningsbar. Så som yrkesskicklighet som i detta fall 
tränas in i skolan och sociala förmågor som individen oftast har med sig från 
barndomen, men som fortsätter att utvecklas hela livet. Till det individuella 
perspektivet hör även individens eget ansvar för anställningsbarheten 
exempelvis viljan att lära, vilket vi inte kommer att gå in på i denna studie.    

I ett exempel av Gun Berglund förklaras begreppet med de två engelska 
orden employment som betyder anställning och employability, 
anställningsbarhet. Skillnaden mellan de båda är att det förstnämnda, 
anställning inriktar sig på sysselsättning från ett utbud och efterfrågans 
perspektiv medan anställningsbarhet handlar om individens förmåga att få 
ett arbete. (Berglund & Fejes 2009 s.28)  

I ett annat exempel skriver Staffan Nilsson, också han författare i samma 
bok: 

”att studenterna faktiskt lär sig något varaktigt under sin utbildning och att 
det som de lär sig, alltså utbildningens kunskapsbas, korresponderar med de 
krav de möter i sin professionella praktik eller praktikens kunskapsbas.” 
(Berglund & Fejes 2009 s.81)  

 
I en arbetsutvecklingsrapport från 2007 skriven av Rolf Dalin och Anna 
Jakobsson Lund på uppdrag av FoU Västernorrland, kommunförbundet 
västernorrland står att anställningsbarhet beskriver egenskaperna hos en 
person genom vilken denna blir attraktiv på arbetsmarknaden. Här 
förklarades begreppet anställningsbarhet genom att delas in i tre olika 
kategorier. Under varje kategori hamnar olika färdigheter:  
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Grundläggande färdigheter 
Kommunicera muntligt (tala, lyssna) 
Läsa, särskilt förstå och följa instruktioner 
Grunderna i att räkna 
Skriva 
Abstrakt tänkande 
Lösa problem 
Förmåga och strategier för lärande 
Tänka kreativt och innovativt 
Fatta beslut 
Känslomässiga/personlighetsdrag 
Vara pålitlig 
Ha positiv attityd till arbete 
Vara samvetsgrann, punktlig, flitig 
Ha social förmåga till samarbete och laganda 
Ha självförtroende och positiv självbild 
Vara anpassningsbar och flexibel 
Vara entusiastisk och motiverad 
Ha självdisciplin och självkontroll 
Välja lämplig klädsel 
Vara ärlig och ha integritet 
Kunna arbeta utan tillsyn (FoU Västernorrland [www] a.) 

3.3.2 Vad är kompetens? 

Ett begrepp som återkommer när man talar om anställningsbarhet och vad 
det står för är kompetens. ”Kompetens är att veta det man behöver 
veta.”(Christerson, & Levin, 2008 s.14) eller mer ingående: kvalifikation, 
kunskaper, färdigheter och meriter. Dessa ord används ibland som 
synonymer till kompetens, medan man i andra fall gör skarpa skiljelinjer 
mellan de olika begreppen. Detta beror på att betydelsen skiljer sig mellan 
användarna. Om vi tar och ställer de båda begreppen kvalifikation och 
kompetens mot varandra så kan man säga att kompetens sätter individen 
främst medan kvalifikation har fokus på arbetet. I vardagligt tal används de 
båda till att uttrycka samma saker och kan därför ge en viss förvirring. (Hill, 
1998 s.36) Begreppet kompetens kommer inte att redas ut till fullo här, men 
vi kommer att komma tillbaka till hur det används i vardagligt tal ute bland 
lärare och branschfolk. Genom det kan vi bringa en del av en förklaring till 
vad anställningsbarhet innebär för de samma. När man talar om kompetens 
kommer ofta den sociala kompetensen upp i samtalen också.  

Social kompetens kan vara att vilja ha meningsfulla relationer med andra 
människor och en faktisk förmåga att skapa dessa. Det innebär också att 
kunna kommunicera med andra och att fungera ihop. (Hill, 1998 s.264) 
Social kompetens är inte något ytligt utan det är inställningen till andra 
människor och en lyhördhet inför en annan person.  (Gilliam, 2008 s.53) 
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2.3.3 Vad är apl? 

Arbetsplatsförlagt lärande är den praktik som eleverna på gymnasieskolan gör 
ute på en arbetsplats. Det är bestämt att alla yrkesutbildningar på gymnasiet skall 
innehålla minst femton veckors praktik. Detta är ofta den första kontakten med 
arbetslivet för eleverna och den är värdefull för verklighetsförankringen i yrket.   

”Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar 
yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt förstår yrkeskulturen och blir en del 
av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan 
också ge inblick i företagandets villkor.”(skolverket [www] b.) 
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4. Metod 
Studien är uppbyggd på en kvalitativ undersökning genom intervjuer. 

Kvalitet syftar till egenskaperna hos något eller någon. Med kvalitativ forskning 
menas att man klargör ett fenomens innebörd och mening. (Widerberg, 2002 
s.159) Forskaren beskriver verkligheten genom att analysera exempelvis 
inspelade intervjuer, olika händelser och observationer av olika slag där 
tyngdpunkten ligger på förståelse 

 

 

4.1 Undersökningsmetod 

 Denna studie har sin grund i tretton halvstrukturerade även kallade 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Syftet med detta är att använda sig 
av det unika mötet och samtalet mellan forskare/undersökare och 
intervjuperson och därigenom få fram intervjupersonens berättelser, 
upplevelser och förståelse för det som skall undersökas.  

”Det som utmärker en kvalitativ intervju är att man följer upp de delar av 
intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av 
temat ifråga.” (Widerberg, 2002 s.16) 

 En halv- (semi-) strukturerad intervju är en intervju som har färdiga 
frågeområden med öppna frågor som i sin tur tillåter fritt formulerade svar. 
Fördelen med modellen är att den lämnar en stor frihet för följdfrågor och 
omstrukturering av intervjuerna, med exempelvis frågeställningar i olik 
ordning mot tidigare intervjuer. Samtidigt som metoden gör bearbetningen 
av materialet lättare i och med i detta fall valet av en jämförande studie.  
(Carlström, & Carlström Hagman, 2006 s.188ff) 

  

Till skillnad från de kvantitativa metoderna, som exempelvis enkäter, som är 
mera inriktade på mätbara data, statistik och siffror så ansågs kvalitativa 
intervjuer ge mer av den information som söktes till gällande studie. ”Den 
kvalitativa forskningen anses lämpa sig väl för studier av subjektiva 
upplevelser.” (Carlström, & Carlström Hagman, 2006 s.129) Vilket också är 
fallet i denna studie där synen på begreppet anställningsbarhet hos lärare och 
människor i bageribranschen undersöks för att se om där finns en samsyn 
mellan de båda parterna.  

Eftersom frågorna inte är detaljstyrda har risken minimerats över att 
frågorna styr svaren som exempelvis en enkät har kunnat göra, där man givit 
respondenterna idéer som de inte själva kommit på och därigenom styrt 
svaren. I och med den halvstrukturerade intervjun så är frågorna 
övergripande och lämnar respondenten stort tolkningsutrymme. I denna 
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undersökning är det en fördel då det är respondentens egen tolkning av 
begreppet som eftersöks, för att slutligen få fram hur bransch och lärare 
tolkar begreppet. Syftet hade inte gått att uppnå genom en mer styrd, 
strukturerad metod. Då hade studien varit tvungen att utgå ifrån en definition 
av begreppet vilket hade styrt respondenternas svar till samma definition 
som frågorna hade utformats ifrån. 

 

4.2 Urval 

Valet av respondenter är uttaget via kontakter och rekommendationer, ett 
”urval baserat på personlig kännedom.” (Carlström, & Carlström Hagman, 
2006 s. 296) Fördelen med detta var att få en så stor spridning som möjligt 
både när det gäller kön, ålder och yrkeserfarenhet. Sex stycken i bransch, tre 
kvinnor, tre män och sex stycken livsmedelslärare inriktning bageri samt en 
representant ur det nationella programrådet.  Bland respondenterna finns 
egna företagare, anställda på små och stora företag med rekryteringsansvar, 
teknisk produktchef, produktutvecklare (också denne med 
rekryteringsansvar) och lärare på livsmedelsprogrammet. Lärarna är också 
valda så att hälften är kvinnor, hälften män. Lärarna kommer från tre olika 
skolor och är även de i olika åldrar med olika lång erfarenhet. Vikten av ett 
varierat urval var att inte få missvisande svar viket kunde bli fallet om 
exempelvis enbart kvinnor eller enbart egna företagare skulle ha svarat på 
frågorna. 

 

4.3 Genomförande av undersökning 

Respondenterna har innan själva intervjutillfället fått läsa igenom alla frågor 
utom en. Denna fråga har ställts sist vid själva intervjutillfället utan att 
respondenterna varit förberedda på den (se bilaga 1). Anledningen till detta 
är att om den skickats med de övriga frågorna, kunnat leda in 
respondenterna på ett färdigt tankesätt kring anställningsbarhet och 
därigenom styrt deras svar på de övriga frågorna. Frågorna fick de i förväg 
så att de i lugn och ro skulle kunna fundera på svaren för att få dem så 
genomtänkta och verklighetsnära som möjligt.  Frågorna (se bilaga 2) 
skickades ut via mail tillsammans med ett följebrev (se bilaga 3) och följdes 
därefter upp med de faktiska intervjuerna. Inför varje intervju har tid och 
plats bokats som passat respondenterna. Intervjuerna har tagit mellan 
tjugofem minuter upp till en timme och tio minuter. De flesta intervjuerna är 
gjorda på respondenternas arbetsplatser på ett avskiljt ställe som på ett 
kontor eller i ett lunchrum. Två av intervjuerna har skett i hemmiljö. Mötet 
med respondenterna har alltid börjat med en presentation av mig och arbetet 
som jag jobbar med (Patel & Davidson 2003 s.78), samt att undersökningen 
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kommer att följa vetenskapsrådets huvudkrav när det gäller forskningsetiska 
principer.  

 Efter min introduktion har de fått berätta lite om sig själva för att på ett 
naturligt sätt komma in på bakgrundsfrågorna och förhoppningsvis göra dem 
bekväma inför att samtala med mig. (Patel, & Davidson, 2003 s. 78f) & 
(Carlström, & Carlström Hagman, 2006 s.192ff).   Jag har också innan 
intervjuerna läst in mig på ämnet som behandlas i studien, i flertalet böcker, 
uppsatser och tidningsartiklar, samt gjort intervjun med en representant ur 
det nationella programrådet. Denna intervju utfördes på ett något annorlunda 
sätt än de övriga då syftet men denna var att få en bakgrundsförståelse inför 
de följande intervjuerna. (Se bilaga 4.) Samtliga intervjuer har spelats in för 
att inte missa viktig information och därefter transkriberats. Detta underlättar 
också för intervjuaren att hålla fokus och koncentration under hela intervjun. 
(Gillham, 2008 s. 55) Under intervjutillfällena har jag också fört 
anteckningar om vad som sagts och hur respondenterna uppträtt, om de 
verkat bekväma eller besvärade, glada, uppgivna eller liknande. Detta för att 
kunna ta i beaktande då intervjuerna senare skulle analyseras. Under arbetets 
gång har jag förstått vikten av att genomföra ett flertal intervjuer då jag med 
tiden blivit trygg med ämnet och intervjusituationen. Detta har bidragit till 
att jag utvecklats och blivit allt skickligare och därmed fått fler och mer 
innehållsrika svar. Jag anser också att jag har en fördel av att jag tillhör både 
bransch och lärare i denna undersökning och därigenom tillhör båda 
grupperna vilket gör att de inte i förväg kan veta min personliga ståndpunkt 
och anpassa sitt svar därefter.  

 

4.4 Etiska överväganden 

För att inte göra några forskningsetiska övertramp har jag använt mig av 
vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Samtyckeskravet, vilket innebär att 
respondenterna sammantyckt till att medverka i projektet. 
Informationskravet, där de fått information om syftet med intervjuerna. 
Konfidentialitetskravet, där de blivit upplysta om att de kommer att vara 
anonyma i rapporten och till sist nyttjandekravet, vad det insamlade 
materialet kommer att användas till (Vetenskapsrådet [www] a.) 

  

4.5 Databearbetning 

All bearbetning av materialet har skett för hand då intervjuunderlaget inte 
varit alltför omfattande. Alla intervjuer har utförts av mig och har renskrivits 
efter inspelning, viket gör att jag redan är insatt i frågor och svar och detta 
utgör en betydlig skillnad än om man skulle bearbeta ett stort material från 
flera olika intervjuare. Då metoden i studien är halvstrukturerade intervjuer 
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finns heller inga värden för en dator att bearbeta utan kräver en personlig 
genomgång. För att få en tydlig överblick över intervjusvaren, för läsaren, 
men också för att lättare kunna jämföra resultaten, utarbetade jag en form av 
analysverktyg där jag ställde de två grupperna mot varandra. Denna 
redovisas under 5.1 Översikt resultat.  

  

 

4.6 Metodkritik 

Begränsningarna med metodvalet är att det förlitar sig helt på 
respondenternas samarbetsvillighet. Studiens respondenter har alla varit 
mycket samarbetsvilliga och jag anser därför att metoden med kvalitativa 
intervjuer, har för ändamålet fungerat väl.  Anledningen till den höga nivån 
av samarbetsvilja kan möjligen bero på den i någon form personliga 
kontakten med de svarande, bekantas bekanta eller en känd lärare som frågat 
en kollega för min räkning. Nackdelen med detta urval kan dock vara att 
respondenterna kände sig tvungna till att svara på mina frågor på grund av 
den personliga kopplingen, trots att jag informerat om att medverkan sker av 
egen fri vilja. Några respondenter var mycket frispråkiga medan andra var 
mindre, men alla var intresserade och vänliga.   

Att göra en intervju i respondenternas egen arbetsmiljö kan ge en upplevelse 
och ett helhetsintryck som senare kan vara värdefull för bakgrund och 
förståelse när sedan informationen skall analyseras. (Widerberg, 2002 s.106) 

Det kan också finnas nackdelar med detta då exempelvis tiden för intervjun 
kan vara begränsad då den utförs mellan två arbetsmoment, eller om den 
sker i slutet av arbetsdagen då respondenterna är trötta, vilket kan leda till 
svar som inte är lika omfattande som om miljön och tiden vore en annan. 
Vilket säkert kunde vara fallet i vissa av intervjuerna. Detta till trots anser 
jag att svaren varit välformulerade och genomtänkta. 

En fördel med metoden till skillnad från exempelvis en kvantitativ 
enkätundersökning är att jag vet vem det är som svarat på frågorna då jag 
träffat alla respondenter personligen. Det finns ingen risk för att någon 
annan än den utvalde svarar på frågorna i och med detta metodval. Om jag 
använt mig av enkätundersökning hade jag kunnat nå ut till fler svaranden, 
men detta hade krävt att jag redan haft en definition av begreppet och 
därmed inte kunnat uppnå studiens syfte. Syftet här var att få in de 
tillfrågades syn på anställningsbarhet för att kunna jämföra dessa med 
varandra.  

Om jag istället för den halvstrukturerade intervjun lämnat den ostrukturerad 
hade jag inte kunnat vara säker på att syftet gått att uppnå, då det insamlade 
materialet måste kunna gå att jämföra. 
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5. Resultat 

 I detta kapitel presenteras studiens resultat. För att få en snabb överblick 

börjar presentationen med en tabell över de båda huvudgruppernas svar 

kring frågorna om anställningsbarhet.  

Ingen tidigare forskning har hittats inom området anställningsbarhet där 

bageribranschen och lärarkåren utgör underlag. Det närmast funna är studier 

gjorda i Restaurangbranschen. Detta är en närbesläktad bransch och det kan 

därför fungera som ett jämförande alternativ i resultatdelen. I sista stycket i 

kapitlet görs en kort jämförelse mellan dessa branscher och resultatet visar 

sig slående lika.   
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5.1 Översikt resultat 

Bransch: Respondentsvar:       

Intervjufrågor: 1 2 3 4 5 6 

1. Vad innebär ordet 
anställningsbar för dig? 

Kan alla grunderna 
i yrket. 

Att man kan jobbet. Att passa in i bilden. Redo för arbete, 
kunskap, mognad 

Att kunna alla 
grunder. 

Man har 
grundkunskaper. 

2. Viken innebörd har 
begreppet kompetens för 
dig? 

Kunnig på 
området, samspelar 
bra 

Erfaren, passa in i 
gänget. 

Arbetslivserfarenhet, 
handlag, begåvning, 
samarbete,  

Kan sitt jobb, 
intresserad, ta i 
hand 

Kan sitt yrke, 
grundkunskap, 
respektera andra 

Pålitlig, lyhörd, lätt 
att samarbeta, 
känner för andra. 

3. Vad anser du om APL 
och chanserna för att 
komma in på 
arbetsmarknaden? 

Avgörande, där får 
de visa vad de går 
för.  

Det är bra. Då får 
dom visa vad dom 
kan.  

Positivt. Men alla 
har inte handlag och 
då spelar det ingen 
roll.  

Suveränt! Fast det 
tycker inte alla 
elever. Blyga och 
omogna.  

Bra! Mer sånt. Det 
är där de lär sig 

Mycket större 
chans. Intresse kan 
leda till anställning.  

4. Vilka kvalifikationer 
söker du vid 
nyanställning? 

Utbildning, 
handlag & 
erfarenhet. 

Personlighet, ålder 
utbildning eller 
erfarenhet. 

Meriter, erfarenhet 
eller utbildning, 
serviceinriktad. 

Sociala biten stor.  
Intresse, erfarenhet, 
kanske utbildning 

Sociala kvalitéer. 
Roligt att lära sig. 

Gärna utbildning. 
Noggrannhet, 
pålitlig, aktiv. 

5. Råd till lärare, vad ska 
de jobba med för att nå 
anställningsbarhet? 

Att de får lära sig 
grunderna, massa 
praktiskt arbete. 

Grunderna, 
servicetänk, städa, 
sunt förnuft. 

Tänka på att det blir 
allvar en dag. Ta i 
hand. 

Rundriva (forma 
degstycken runda), 
grunder, grunder. 

Grunderna! Mera 
bageri. 

Berätta om klimatet 
ute, tempot. 
Eleverna blir ibland 
lite chockade. 
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 Lärare: Respondentsvar:       

Intervjufrågor: 1 2 3 4 5 6 

1. Vad innebär ordet 
anställningsbar för dig? 

Att man är 
kompetent för det 
jobb som skall 
utföras. 

Kan ta ett jobb i 
branschen, 
baskunskaper, bra 
personlighet. 

Tillräckligt med 
kunskaper för att gå 
in i ett yrke och 
jobba. 

Allsidig grund för att 
kunna utföra arbetet 
yrkesmässigt. 

Att man kan gå ut 
på ett jobb och får 
jobba där. 

Redo för sitt yrke, 
kan det man skall 
jobba med. 

2. Viken innebörd har 
begreppet kompetens för 
dig? 

Kunna göra det 
som krävs, lyhörd, 
utvecklingsbar, 
bemöta andra med 
respekt 

Kunnighet, se 
samband, dra 
slutsatser, 
förståelse, 
samarbeta 

Skicklighet, 
förståelse. Vara 
social, kunna prata 
med andra. 

Kan det man är 
utbildad för, grunder, 
kommunikation, 
samarbetsförmåga. 

Kunskap, 
utvecklingsbar, se 
en i ögonen, 
hälsar, presenterar 
sig. 

Kunskaper, 
medmänsklig, tar i 
hand, ser en i 
ögonen. Läsa av 
människor. 

3. Vad anser du om APL 
och chanserna för att 
komma in på 
arbetsmarknaden? 

Jättebetydelsefullt, 
inblick i 
verkligheten. 
Kontakter. 

Mycket bra, visa 
vem man är, 
kontakter.  

Jätteviktigt, är man 
duktig leder det till 
jobb. Alla förstår 
inte hur viktigt. 

Jättebra! Jätteviktigt, utan 
Apl fungerar inte 
vår utbildning. 
Jobba med bransch 

Oerhört viktigt. Leda 
till extrajobb, 
referens, kontakter, 
verklighetsförankring 

4. Vilka kvalifikationer 
tror du att arbetsgivarna 
söker vid nyanställning? 

Intresserad, 
samarbetsvillig, 
utbildning eller 
erfarenhet, 
utåtriktad. 

Yrkeskunskaper, 
utbildning med 
bredd, pålitlig 
utvecklingsbar, 
erfarenhet, social. 

Duktig i sitt 
yrkeskunnande, 
social, personkemi, 
bra utbildning, 
gärna erfarenhet. 

Viktigt att de gått i 
skolan, personkemi, 
baskunskaper, 
lyhörd. 

Visar intresse, 
social kvalité, 
utvecklingsbar, bra 
med en utbildning 
men inte ett måste. 

Intresse för yrket, 
utbildning eller 
erfarenhet, fungerar 
socialt kring 
bakbordet.  

5. Hur kan vi jobba för 
att nå anställningsbarhet? 

Tydlighet, eleverna 
vet vad de ska 
prestera & 
grunderna så klart. 

Bra egen 
kompetens. 
Lärarhögskola 
borde vara ett krav. 

Bredd på 
utbildningen. 
Praktik, 
studiebesök,  

Fortbildning för 
lärarna, 
verklighetsförankring 

Tänka lite bredare. 
Jobb på butik, 
restaurang, 
kursgård osv. 

Bra kontakt med 
branschen. Vara en 
bra förebild. 
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5.2 Sammanställning av resultatet. 

5.2.1 Vad är anställningsbarhet för respondenterna? 

Respondenterna är eniga när det gäller begreppet anställningsbarhet. I likhet 
med representanten från det nationella programrådet ansåg man att som 
anställningsbar var man redo att gå ut för att arbeta. Något som återkom i 
intervjuerna med bransch och lärare och som de var mycket tydliga med var 
grundkunskaper. 

 ”Då ska man kunna alla grunder. Du behöver absolut inte vara snabb.  Du 
ska veta vad man pratar om i branschen. Du ska kunna grunderna, till 
exempel, du ska kunna rundriva (forma degstycken runda), det är inte min 
sak som arbetsgivare att börja lära ut det.” 

Eller som en av lärarna uttryckte sig. 

”Att man har en allsidig grund för att kunna utföra arbetet på ett 
yrkesmässigt sätt. Att man är social. De behöver inte vara några experter.” 

De båda tillfrågade ovan och flera med dem ansåg också att tempot och 
expertisen inte behövde finnas där från början, det kunde man lära sig med 
tiden. Det viktiga var att man kunde grunderna i yrket.  

5.2.2 Vad är kompetens för respondenterna? 

Begreppet anställningsbar beskrivs ofta med kompetens eller att man är 
kompetent. Då detta också är ett begrepp där betydelsen är olika beroende på 
användare, fick respondenterna besvara även denna fråga för att tydliggöra 
svaret på frågan om anställningsbarhet. Det som framkom var att alla 
respondenter utom en ansåg att när man var kompetent så var man kunnig, 
kunnig inom sitt område. En av respondenterna uttryckte sig så här: 

”Kompetent är man när man har en förståelse för yrkets olika delar, se 
samband och sammanhang, att man kan dra slutsatser. Det innebär helt 
enkelt kunnighet, att man är kunnig.”   

Detta var också det som framkom i intervjun med representanten från det 
nationella programrådet.  

5.2.3 Betydelsen av apl. 

  Alla, både bransch, lärare och representant för det nationella rådet var av 
den uppfattningen att Arbetsplatsförlagt lärande hade stor betydelse för 
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anställningsbarheten och ökade chanserna för att få ett jobb. På sina 
praktikplatser skapar ungdomarna sina första kontakter med arbetslivet och 
får prova på hur det är i ”verkligheten”. Det är en chans för eleverna att visa 
vad de går för. 

 ”Apl är jätteviktigt för eleverna. Men jag tror inte att dom förstår det 
själva. Är man duktig på en praktikplats så kan man få sommarjobb, 
helgjobb och kanske sen en fast anställning.”  

En av lärarna säger så här om apl: 

 ”Om de inte får komma ut på APL då nej… Då fungerar inte våran 
utbildning tror jag, vi måste ha en god kontakt med branschen. Vi jobbar 
med branschen det säger vi hela tiden att vi måste jobba med branschen inte 
mot branschen, med branschen.  Och vad de vill ha.”  

 Här är det intresset hos eleverna som kommer upp i diskussionerna kring 
apl.  Alla i branschen är positiva till praktiken och flertalet anger också att 
de rekryterar arbetskraft på detta sätt, men de hävdar bestämt att vissa inte 
”har ute” (på praktik) att göra.  

”Sen förstår jag inte varför dom som inte är intresserade ska ha praktik? 
Varför ska dom det? Vi hade en tjej här som ville jobba med hästar! Det var 
ju helt värdelöst, helt värdelöst” 

5.2.4 Vilka egenskaper söker en arbetsgivare hos en nyanställd? 

Av lärarna var alla utom en överens om att utbildning var viktigt för 
arbetsgivarna. Den lärare som svarade annorlunda tyckte egentligen också 
att utbildningen var viktig men ansåg dock att det gick att skaffa sig 
erfarenhet på annat sätt för att vara attraktiv i arbetsgivarens ögon. Hos 
branschen ansåg man att utbildning var önskvärt men det kunde lika gärna 
bytas ut mot erfarenhet. Bara en av de tillfrågade i branschen antydde att 
utbildning eller erfarenhet inte spelade så stor roll utan att det var de sociala 
kvalitéerna som stod i fokus. Intresse för yrket och arbetet kom också upp 
hos båda parter. Att vara social och samarbetsvillig var också ett önskemål.  

Branschfolket fick också frågan om de kunde tänka sig att anställa någon 
direkt efter gymnasiet?  

 Alla rekryterare utom en var positiva till det och kunde tänka sig att anställa 
någon med enbart gymnasiekompetens. 

 ”Bara personen vill så anställer jag hellre en sån person,(gymnasieelev) 
men är det en gymnasieelev som det första den frågar är vad får jag för lön? 
Nej, den anställer jag inte. I min värld måste man vilja och jag har pratat 
med många andra också. Och vill man och inte är så duktig så kommer man 
att bli duktig bara man är intresserad. ” 
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5.2.5 Hur når vi anställningsbarhet? 

Råden från branschen till lärarna för att arbeta mot anställningsbarhet var 
från fyra av sex: Arbeta med grunderna! I likhet med representanten från 
nationella rådet nämnde lärarna fortbildning och hög kompetens hos lärarna. 
Annat som lärarna tog upp var bredd i utbildningen, goda kontakter med 
branschen och tillhandahålla bra praktikplatser. 

”Vad kan vi jobba med? Jag tycker att det är viktigt med bra egen 
kompetens. Gärna YTH, lärarhögskola borde vara ett krav. Mer struktur, 
kvalitetssäkra vad eleverna ska lära sig.” 

5.2.6 Sociala kvalitéer 

Den sociala kompetensen anses också vara viktig. Det behöver vara ”rätt 
person på rätt plats” man ska ”platsa i gänget” och ”smidigt smälta in”. 
Flera pratade om att man i ett bageri arbetar på trånga utrymmen. Därför är 
det extra viktigt med personkemin när ”man nästan står på varandra och 
jobbar”. Dagens bagerier skiljer sig en hel del åt mot hur det såg ut för bara 
femton år sedan. Tidigare arbetade bagarna tidigt på morgonen i stängda 
bagerier utan insyn, nu lägger man oftare rullande scheman för att kunnig 
personal alltid skall finnas till hands för kunden.  

”Det är viktigt med mjuka värden. Bagerierna och konditorierna kollar 
numer mycket på hur dagligvaruhandeln är och hur de beter sig, också de 
ska va framåt och kunden är prioritet ett och därför tycker jag att det är 
viktigt.” 

 Det är därför inte säkert att en bagare eller konditor bara svarar för 
produktionen utan också förväntas att vara ”kundvänlig”. Man skall kunna 
ta emot beställningar, diskutera bröllopstårtor, ta kundklagomål, stå i kassan 
och en hel del andra saker. Därför blir också de sociala värdena så mycket 
viktigare nu mot tidigare. 

5.2.7 Fem viktiga egenskaper 

En av frågorna som ingick i alla intervjuer och som jag ställde oförberett 
(den ingick alltså inte i det på förhand utskickade materialet) i slutet av 
intervjuerna har jag lånat ur en annan undersökning som är gjord 1978 av 
Bert Sällström. Han undersökte Yrkesutbildning inom industri och 
hantverkssektorn i en jämförelse med arbetsmarknadens krav och skrev 
sedan en rapport med samma namn 1991. (Hill, 1998 s.55) 

Jag bad alla respondenter att rangordna fem egenskaper som de ansåg vara 
viktigast för att få ett arbete. Arbeta snabbt, samarbeta, arbeta noggrant, visa 
ansvar och visa yrkesskicklighet. Här syftar yrkesskickligheten inte på 
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erfarenhet eftersom eleverna precis avslutat sina studier utan snarare hur 
talangfulla, begåvade och vilket handlag de har för yrket. De svarande fick 
under intervjun även kommentera sina val. Därefter delade jag in dem i 
grupperna lärare och bransch. För att få ett tydligt jämförande resultat 
räknades resultatet av alla röster ihop och blev till en poängskala. Här visas 
hur många poäng man tillmäter varje enskilt svar, lärare och bransch i varsin 
stapel intill varandra.  Detta blev utfallet:  

 

 
 

I likhet med Sällström, fick ”visa ansvar” flest förespråkare likaså 
bottennoteringen att ”arbeta snabbt”. Den stapel som skiljde sig mest åt 
mellan de två var samarbeta, där ansåg lärarna att det endast var hälften så 
viktigt som folk i branschen. Vad kan detta bero på? Möjligen kan det vara 
så att lärarna ser till gruppen, en klass, där en enskild elevs 
samarbetsförmåga inte är lika tydlig medan branschen ser till individen som 
ska passa in i en redan befintlig grupp, oftast betydligt mindre än klasserna i 
skolan. Kraven på produktion i branschen är hög och samarbetet är viktigt 
för effektiviteten medan skolan inte har samma produktionskrav vilket också 
kan bidra till olikheterna i diagrammet. 

 Förklaringen som respondenterna i denna studie gav var att snabbheten med 
lätthet kunde tränas upp om den anställde bara hade arbetat på företaget en 
tid. Att visa ansvar ansågs dock av de flesta som den mest önskvärda 
egenskapen. Om man kunde visa ansvar kom de andra egenskaperna allt 
eftersom menade respondenterna. 
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5.3 Resultatjämförelse med tidigare studie. 

I en studie från 2010 vid namn: Skolans intentioner och arbetslivets 

förväntningar. Interaktion mellan två kunskapskulturer. Skriven av Cecilia 

Asplid & Helén Nilsson tar de bland annat upp frågan om synen på 

anställningsbarhet utifrån lärare och bransch. I detta fall är det 

restaurangbranschen som undersöks, men då jämförelsematerial inom den 

givna branschen varit svår att finna och restaurang är den närmast besläktade 

branschen är det intressant att se om resultaten samstämmer mellan de två.  

 Studien är utförd på liknande sätt där de intervjuat branschrepresentanter 

(5st) och karaktärsämneslärare (7st). I sin sammanställning skriver de:  

”Resultatet visar att branschens förväntningar inte införlivas, då eleven 

efter avslutad utbildning sällan är anställningsbar. Vidare visar studien att 

både skola och bransch anser att grundkunskaper är viktiga men 

egenskaper som visat intresse, samarbetsförmåga och social kompetens 

påverkar anställningsbarheten. Dessutom framkommer att samarbetet 

mellan de båda kunskapskulturerna måste förbättras.” (Asplid Cecilia & 

Nilsson Helén 2010) 

Det mesta samstämmer därmed med denna studie med undantaget att 

bageribranschen var positiv till att anställa elever direkt efter 

gymnasieutbildningens slut medan restaurangbranschen anser att eleverna 

sällan är anställningsbara direkt efter studenten.  
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6. Diskussion 

Detta arbete har väckt en hel del tankar och idéer hos mig. Till att börja med 
anser jag att bransch och skola ser på anställningsbarheten från olika håll. 
Skolan har en grupp individer att arbeta med medan branschen ser eleverna 
en och en. Skolan har ett uppdrag som går ut på att få med alla elever i 
undervisningen vilket i sin tur gör det svårt att nå upp till 
anställningsbarhetskraven.  

Svaret på frågorna som jag ställde i slutet av introduktionsdelen   

”Är det realistiskt att göra en elev anställningsbar efter avslutad 
gymnasieutbildning när branschen spänner från syltkokare till 
surdegsbagerier, chokladspecialister och glasstillverkare med mera och 
därför ser så olika ut från företag till företag? 

 Eller handlar det om mer än bara yrkeskunskaper som exempelvis social 
förmåga och fallenhet för yrket?”   

 blir därför: 

 Jag anser inte att det är realistiskt att göra alla elever anställningsbara. Det 
är inte bara bransch, lärare eller elever som ensamma uppnår detta. Man bör 
ta i beaktande att för att målet skall gå att uppnå måste det finnas ett 
samarbete mellan alla tre parter, där alla gör sin del. Lärarna kan inte hållas 
ansvariga för att eleven inte är anställningsbar om denne inte gjort sina 
förpliktelser. Då spelar det ingen roll om branschen är bred och olika 
anställare kräver olika förkunskaper så som syltkokning eller 
surdegstillverkning, för om samarbetet inte finns misslyckas uppdraget. 
Dock anser jag att läraren har det största ansvaret för att motivera eleven att 
nå målet anställningsbarhet. 

Resultatet i studien visade att även elevernas sociala förmåga spelade in för 
anställningsbarheten. Lärarna kan då omöjligt ställas till svars för en elevs 
uppträdande och sociala kvaliteter. Men jag anser vidare att eleverna blir 
färgade av de vuxna människor som omger dem. En bra förebild och ett gott 
sätt att uppträda mot varandra där ömsesidig respekt utgör grunden kan inte 
annat än påverka den sociala förmågan hos eleverna vilken vidareutvecklas 
hela livet.  

En annan sak som jag också tänkt på under studiens gång är skillnaden på 
att anställa en person direkt från gymnasiet mot en person med längre 
erfarenhet. Som rekryterare anser jag personligen att det är viktigt att ha en 
mix av människor i arbetslaget. De med längre erfarenhet lär upp de som har 
mindre erfarenhet medan de som är nyutbildade ofta har nya idéer om hur 
saker kan förändras och förbättras. Med tanke på ekonomin bör det också 
finnas en mix då det inte skulle vara hållbart kostnadsmässigt att bara 
anställa bagare och konditorer med lång erfarenhet vilket ofta leder till en 
högre lön. En ung person är oftast mera formbar än någon som arbetat ett tag 
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och de är heller inte lika rädda för förändringar, vilket man som arbetsledare 
kan utnyttja för att entusiasmera den övriga gruppen som kanske är mera 
trögstartad. Människor i olika livsstadier tenderar också att lära sig saker 
som inte bara är av arbetsmässig karaktär av varandra och därigenom 
berikas deras sociala liv och färdigheter.   

Det kommer också på tal om lärare och branschfolks olika språkbruk i 
studien. Främst blir detta tydligt i intervjun med branschrådsrepresentanten 
men även i de andra intervjuerna märker man att lärare och bransch 
uttrycker sig på olika sätt. Detta tror jag har att göra med personernas olika 
utbildning och sociala träning. Som lärare måste man ha ett vårdat språk och 
hela tiden tänka på hur man uttrycker sig, vilket gör att man hela tiden tränas 
i att uttrycka sig på rätt sätt. Detta visade sig också i att svaren hos lärarna 
oftast var längre och utförligare än hos branschfolkets. 

Till sist vill jag också lägga till en tanke om vad man kan lära sig på skolan 
som inte ter sig möjligt på arbetsplatsen och tvärtom. Något som alltid är en 
bristvara ute i arbetslivet är tid. Sällan eller aldrig finns tid till att prova på 
ett lite mer avancerat moment under arbetstid. Bakverk som exempelvis 
krokaner som enligt tradition tillhör yrket är det därför få som kan idag. Där 
har skolan en viktig uppgift att ta tillvara dessa traditioner och föra dessa 
vidare. På skolan finns inte samma produktionsstress som hos företagen och 
därför är tiden något friare för att kunna prova på saker som detta. Samtidigt 
så har skolan inte möjlighet att köra lika stora serier av tårtor eller lika stora 
degar som ute på företagen vilket gör att känslan för tempo och planering 
inte blir detsamma på skolan. Jag anser därför att elevernas Apl är en viktig 
del av deras utbildning där andra färdigheter kan tränas upp än de i skolan.  

 

 

6.1 Syftesfrågor och svar 

1. Hur ser examinerande lärare på elevernas anställningsbarhet efter 
avslutad yrkesutbildning? 

Alla lärare ansåg att grundkunskaper behövde finnas för att eleverna skulle 
vara anställningsbara. Alla sex var också överens om att utbildning var 
viktigt för anställningsbarheten, men en av lärarna sa att det inte har så stor 
betydelse och menade att det finns andra vägar att nå erfarenhet på. 
Exempelvis stark vilja och framåtanda. Fem av sex sa att eleverna måste 
komma i tid och fyra av sex angav att intresse måste finnas. Tre av de 
tillfrågade sa att eleverna måste vara pålitliga. Två menade att det är viktigt 
att vara utvecklingsbar och lättlärd. Lärarna tog också upp olika sociala 
färdigheter som att visa respekt för andra, samarbeta och lyssna.  

I lärarnas intervjuer gick att utläsa en viss brist på förståelse hos branschen. 
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De menade att de flesta inte hade vidare insikt i skolvärlden men ansåg sig 
ändå ha rätten att uttrycka sig negativt kring utbildningen. Lärarna 
engagerade sig i exempelvis branschråd men såg dålig uppslutning från 
branschens sida. Detta till trots verkade de ha ett gott öga till elevernas 
praktikplatser och ansåg att detta var en viktig del i deras utbildning.        

 

2. Hur ser personer som jobbar i bageribranschen på personers 
anställningsbarhet efter avslutad yrkesutbildning? 

Även här ansåg man att grunderna var viktigast för anställningsbarheten. 
Fem av sex angav det som ett av huvudskälen till att kravet på 
anställningsbarhet ska gå att uppnå, men också att vara social var viktigt för 
branschen, enligt fem svar av sex.  Här talade man också om utbildning men 
bara en respondent sa ”utbildning helt klart” medan fyra ansåg att utbildning 
eller erfarenhet är viktigt. En av de tillfrågade nämnde inte ens utbildning. 
Tre respondenter ansåg att det är viktigt att ha handlag för yrket. 

I undertonen av dessa intervjuer kunde man känna att fem av sex tyckte att 
skolan misslyckades med sitt uppdrag i att göra eleverna anställningsbara, de 
tyckte ofta att skolan fokuserade på fel saker i utbildningen och därmed 
tappade en massa värdefull tid som skulle kunnat gå att lägga på något 
annat. Trots detta ansåg hela fem av sex att de kunde tänka sig att anställa 
någon direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Dessa två talar emot 
varandra, men jag anser att arbetsgivarna här syftade på att om personen 
bara hade rätt egenskaper så som rätt inställning, intresse och social förmåga 
så skulle elevens färdigheter i yrket snart komma att tränas upp på 
arbetsplatsen.      

 

3. Vilka likheter och skillnader framkommer mellan gruppen 
examinerande lärare och bransch? 

Branschfolk och lärare är eniga om att grunderna för yrket är det viktigaste 
för att uppnå anställningsbarhet. En skillnad är synen på utbildning där 
endast en från branschen ser det som ett krav för att få anställning medan det 
hos lärarna är fem av sex. Branschen anser dock, alla utom en, att utbildning 
eller erfarenhet bör finnas vid en anställning och därmed blir skillnaden inte 
heller här särskilt stor.  Fem av sex lärare tar också upp att eleverna måste 
kunna passa tiden. Ingen i branschen har tagit upp detta men anledningen till 
det tror jag är att det ser man för självklart. Man kommer inte försent till en 
arbetsplats. 

 Tvärt emot min tidigare övertygelse var respondenterna förvånande eniga 
när det gällde begreppet anställningsbarhet. De uttryckte sig självklart inte 
med samma ord men som anställningsbar var man redo att gå ut för att 
arbeta. Något som återkom i intervjuerna och som de var mycket tydliga 
med var grundkunskaper. 

I stapeldiagrammet (s. 20) ansågs visa ansvar av både lärare och bransch 
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som den viktigaste egenskapen för att få ett arbete. Arbetar skolan aktivt 
med detta för att göra eleverna anställningsbara? Här tror jag att det finns 
utvecklingsmöjligheter. I och för sig har skolan utvecklats till att eleverna i 
gymnasieskolan skall ta ansvar för sina egna studier men jag tror inte att det 
finns en medveten väg mot att lära eleverna ansvarstagande.     

 

4. Finns det någon samsyn mellan lärare och bransch som gör 

formuleringen i GY11 uppnåbar? 

Alla ansåg att grunderna var det viktigaste för att få ett jobb. Samtidigt som 
flertalet ansåg att de inte fick det i skolan. (De som jobbade ute i bransch.) 
Min slutsats av detta blir att synen på vad som är grundkunskap varierar. Ett 
bageri som endast tillverkar bröd behöver förstås anställda som är duktiga på 
just brödtillverkning medan ett annat som enbart tillverkar tårtor har andra 
kvalifikationer i åtanke. Det är inte lätt för dagens lärare att hinna med 
branschens alla önskemål och krav, samtidigt som de också skall vara 
administratörer, kuratorer, inköpare, studievägledare, ordningsvakter, 
städare, stand in föräldrar och pedagoger. Jag hoppas kommunikationen 
mellan bransch och skola blir bättre och förhoppningen finns i och med att 
man inrättar branschråd, samverkansmöten och liknande åtgärder.   

Elevernas eget intresse spelar också stor roll för vad de lär sig. Här är 
lärarnas arbete i att motivera eleverna den viktigaste byggstenen. Utan 
motivation, föga framgång. 

 

 6.2 Slutsats 

 I resultatet visade det sig att grundkunskaperna i yrket var det viktigaste för 
anställningsbarheten. Problemet var då att varje rekryterare hade sin syn på 
vad grundkunskaper var. De som arbetade vid en pralintillverkning ansåg att 
eleverna hade bristande kunskaper om de inte kunde hantera olika sorters 
choklad medan surdegsbageriets rekryterare hade helt andra förväntningar. 
För att överbygga dessa problem tror jag att branschen måste vara mer 
delaktiga i vad som händer på skolan. De har allt att vinna på att delta i olika 
branschråd och handledarutbildningar som anordnas av skolorna. Där kan de 
vara med och forma sina blivande anställda. Slutligen vill jag också slå ett 
slag för lärarnas fortbildning. Personligen skulle jag uppskatta om 
skolverket satte ett krav på att alla yrkeslärare skulle göra praktik minst två 
veckor per år ute i bransch, för att på så sätt hålla sig ajour med trender och 
svängningar ute på arbetsmarknaden, allt för utbildningens bästa.  
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6.3 Förslag på framtida forskning  

Det hade varit mycket intressant att få in elevernas syn på begreppet och på 
sin egen anställningsbarhet och kunnat jämföra de resultaten med de resultat 
som insamlats från lärare och bransch i denna studie. En annan vinkling 
skulle kunna vara om det blivit någon skillnad nu med den nya läroplanen, 
jämfört mot den äldre i antalet yrkesarbetande elever efter avslutad 
skolgång. Då inga avgångselever ännu finns att tillgå i den nya läroplanens 
sätt att arbeta måste dock denna studie vänta ett antal år.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 (Den oförberedda frågan. 1 sida) 

Rangordna dessa fem, där nummer fem är viktigaste egenskapen för att få ett 
arbete: 
 

Arbeta snabbt, samarbeta, arbeta noggrant, visa ansvar & visa yrkesskicklighet. 
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8.2 Bilaga 2 (intervjufrågor 2 sidor) 

8.2.1 Lärarintervjuer 

1. Vad innebär ordet anställningsbar för dig?  
 

2. Vilken innebörd har begreppet kompetens för dig? 

3. Vad anser du om APL och chanserna för att komma in på arbetsmarknaden?  

4. Vilka kvalifikationer tror du att arbetsgivarna söker vid nyanställning? 
 

5.  Hur tror du att lärarna på bästa sätt kan arbeta mot att eleverna blir 
anställningsbara efter avslutad utbildning? 

 
6. Vad ska eleverna ha för egenskaper om du ska kunna rekommendera dem till 

en arbetsgivare? 
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8.2.2 Branschintervjuer 

 

1. Vad innebär ordet anställningsbar för dig?  
 

2. Vilken innebörd har begreppet kompetens för dig? 
 

3. Vad anser du om APL och chanserna för att komma in på 
arbetsmarknaden?  

 

4. Vilka kvalifikationer söker du vid nyanställning? 
 

5.  Om du skulle få råda dagens lärare, Vad skulle du vilja att de jobbade med 
tillsammans med eleverna för att få dem anställningsbara vid skolans slut? 

 
6. Hur ser du på en anställning av en ung person med endast 

gymnasiekompetens i ryggsäcken?   
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8.3 Bilaga 3 (följebrev 1 sida) 

Hej! 

 

Jag heter Margareta Eriksson Åslin. I augusti 2012 tar jag min examen som 

yrkeslärare i bageri/konditori för gymnasiet, på Linnéuniversitetet. Vägen till 

examen är kantad av personlig pedagogisk utveckling och detta är för mig en helt 

ny värld då jag tidigare arbetat i bageribranschen i cirka 12 år. 

Jag har nu nått fram till den stora utmaningen att skriva mitt examensarbete som 

skall handla om gymnasieelevers anställningsbarhet efter avslutad utbildning på 

livsmedelsprogrammet.  ”Yrkesutbildningarna ska förbereda eleverna väl för 

yrkesverksamhet så att de kan börja jobba direkt efter gymnasieskolan” 

(Skolverket GY11). 

Men anställningsbarhet är ett svårt och stort begrepp, och jag undrar hur 

samsynen är hos bransch, skola och läroplan? 

Hur kan jag som blivande lärare arbeta med elevernas anställningsbarhet utifrån 

dessa tre parter? 

Efter många år i branschen har jag min uppfattning om vad anställningsbarhet är. 

Men jag är väldigt nyfiken på vad arbetsgivare och utbildare har för uppfattning 

om anställningsbarhet. 

Därför blir jag mycket tacksam om du skulle låta dig intervjuas av mig. 

Alla dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och i enlighet med god 

forskarsed och alla intervjuer och skrivna svar i undersökningen sker anonymt 

det vill säga ingen utomstående kan härleda svaren till en specifik person. Era 

svar och intervjuer kommer sedan att analyseras och min förhoppning är att hitta 

svar på hur framtidens livsmedelsutbildning skall se på elevernas 

anställningsbarhet. 
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8.4 Bilaga 4 (intervjufrågor nationella programrådet 1 

sida) 

1. Vad gör det nationella programrådet? 

2. Vilka är det som sitter med där? 

3. Hur gör ni när ni arbetar fram ett förslag?  

4. Hur kommunicerar skolverket med branschen? 

5. Tror du att det är skillnad i synen på anställningsbarhet hos bransch och 

yrkeslärare och i så fall vilken? 

6. Om skillnader finns hur kan vi jobba mot att nå en samsyn? 

 

7. Vad innebär begreppet anställningsbar för dig? 

 

8. Skulle du kunna anställa en elev direkt efter avslutad gymnasieutbildning? 

 

9. Vad är kompetens? 

 

10. Vad anser du om apl och chanserna för att få komma in på 

arbetsmarknaden? 

 

11. Har du några råd till dagens yrkeslärare om hur de ska jobba mot en 

högre anställningsbarhet hos eleverna? 
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