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Sammanfattning 
 
Den svenska regeringen har beslutat att eleverna ska vara bättre förberedda på yrkeslivet och att 
utbildningen ska leda till skicklighet i yrket med hjälp av en ny gymnasiereform, GY2011. 

Vad gör att eleverna känner sig anställningsbara efter Hotell & restaurangprogrammet, och vad 
tycker eleven är viktigast för att vara anställningsbar? 
 
Begreppet anställningsbarhet används på flera sätt beroende vem som använder det och i vilket 
syfte det används. Allmänt kan det sägas att man kan skaffa ett arbete eller nytt arbete när man 
vill och då är det intressant att veta vilka egenskaper som gör att man kan skaffa ett arbete. 

Tidigare undersökningar har fokuserat på vad arbetsgivare värdesätter hos arbetssökande, detta 
arbete frågar ungdomar vad de anser vara viktigt för att få en anställning. 
 
Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer med elever i årskurs tre på gymnasiets Hotell 
& Restaurangprogram. Respondenterna kommer från tre olika gymnasieskolor i sydöstra Sverige 
och är intervjuade några veckor innan de slutar sin utbildning. 

Till undersökningens nackdel är det låga antalet respondenter och den begränsade geografiska 
spridningen vilket kan ha resulterat i andra svar än om undersökningen varit rikstäckande och 
inbegripit skolor i större städer. 
Fördelen är att trots antalet respondenter går det att följa en klar linje i deras svar angående 
uppfattningen av vad som gör att de är anställningsbara. 
 
Eleverna anser att det viktigaste för anställningsbarheten är att vara trevlig, social, flexibel och 
anpassningsbar. 

På frågan om vad det är som gör att eleverna känner sig anställningsbara efter tre år på Hotell & 
Restaurangprogrammet anser de flesta att deras stora styrka är att de är trevliga och sociala.  

 

 

 

 

 



 

 

Summary 
The Swedish Government has decided that students should be better prepared for careers and 
education to lead to a great profession with a new upper secondary school, GY2011. 
What do the students feel employable for hotel & restaurant program, and what the student 
thinks is most important to be employable? 
 
The concept of employability is used in several ways, depending who is using it and for what 
purpose it is used. Generally it can be said that one can get a job or a new job when you want 
and it's interesting to know which properties allows one to obtain a job. 
Previous studies have focused on what employers value in the job, this work asks young people 
what they consider to be essential to getting a job. 
 
The poll was conducted through interviews with students in grades three to upper secondary 
vocational hotel & restaurant school. Respondents come from three different schools in 
southeast of Sweden and interviewed a few weeks before they finish their education. 
For the survey disadvantage is the low number of respondents and the limited geographical 
spread, which may have resulted in other answer than if the survey was nationwide and included 
schools in larger cities. 
The advantage is that despite the number of respondents it is possible to follow a clear line in 
their responses regarding the perception of what makes them employable. 

The students consider it important for employability is to be pleasant, sociable, flexible and 
adaptable. 
The question of what it is that makes students feel employable after three years in Hotel & 
Restaurant program, the majority of their great strength is that they are nice and social. 
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1. Introduktion 
 

Jag fick en idé till examensarbete efter att ha läst Redo för anställningsbarhet efter gymnasiets 
Hotell & Restaurangprogram av Mikael Rosell Nilsson (2009), ett examensarbete vid 
lärarutbildningen på Malmö högskola. Underrubriken lyder, En undersökning om hur 
arbetsgivare och utbildare ser på gymnasieelevers anställningsbarhet 
. 

Det har hörts klagomål på nuvarande Hotell & Restaurangprogrammet (HR- 
programmet), att eleverna har för dåliga kunskaper när de slutar gymnasiet. 
Arbetsgivarna söker ofta personal som omgående kan sättas in i produktion och har 
inte alltid behov av att eleverna får den bredare utbildning som högskolebehörigheten 
innebär. 
 
Regeringen har beslutat att eleverna ska vara bättre förberedda på yrkeslivet och att 
utbildningen ska leda till skicklighet i yrket med hjälp av en ny gymnasiereform, 
GY2011. 
 

Anställningsbar, ordet dyker upp här och där i skolans värld. Enligt Skolverket i 
GY2011 ska elever med yrkesexamen vara anställningsbara inom valt område. 
Det betyder då att en elev som ej anses anställningsbar inte kan erhålla en examen. 

 
Lpf94 (2006, s. 16) gäller tillsvidare som läroplan och där anges betygskriterier som: 
 
   Läraren ska vid betygsättningen 

   • utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper 

    i förhållande till kraven i kursplanen, 

   • beakta även sådana kunskaper som en elev tillägnat sig på 

    annat sätt än genom den aktuella undervisningen, 

   • beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper, och 

   • göra en allsidig bedömning av kunskaperna och därvid 

    beakta hela kursen. 
 
Författningskommentarerna för likvärdig bedömning och betygssättning (2009, s. 17) 
klargör, att betyg ska gälla kunskaper i kursen och att bedömning och betygsättning 
ska ske med kursplanernas mål och betygskriterierna som utgångspunkt.  
  

Vad gör att eleverna känner sig anställningsbara efter Hotell & restaurangprogrammet, 
och vad tycker eleven är viktigast för att vara anställningsbar? 

Svaret på undersökningen jämfört med andra studier inom området är särskilt 
intressant nu inför en gymnasiereform, där utbildningen leder till en yrkesexamen och 
anställningsbarhet. Arbetsgivarna, skolan och eleverna måste vara eniga om vad 
anställningsbarhet innebär för att utbildningen ska ligga rätt i tiden. 
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2. Bakgrund 
I följande kapitel vill jag ge en bakgrund till synen på anställningsbarhet enligt tidigare 
studier i ämnet och i närliggande ämnen. 

2.1 Arbetsmarknaden 

Ett av arbetsmarknadsproblemen i Sverige är den höga ungdomsarbetslösheten 
samtidigt som många företag inte kan rekrytera personal. 2011-04-25 annonserar 
arbetsförmedlingen 1782 lediga jobb inom området hotell, restaurang och storhushåll. 
(http://www.arbetsformedlingen.se/platsbanken). 

I en artikel av Andreas Fransholm i tidningen Restaurangvärlden nummer 6 2011, 
sidorna 14 och 15. Där skriver han att det är akut brist på kockar i Stockholm, att 
krögarna får allt svårare att hitta kompetent personal. Artikelförfattaren har bland 
andra intervjuat Daniel Norlander på bemanningsföretaget Majola som anser att 
restaurangskolorna haft fel fokus på utbildningarna. ”- Det är en branschkris att det 
inte kommer något vettigt ur restaurangskolorna”. Norlander anser att eleverna 
utbildats till en verklighet som inte finns. Norlanders uttalande kan väl ses som ett 
diskussionsinlägg med stora bokstäver men branschen har problem med rekryteringen. 
Även stora krogkoncerner som F12 och Pontusgruppen har enligt artikeln svårt att 
rekrytera. 

2.2 Anställningsbar 

På Skolverkets hemsida (http://www.skolverket.se/sb/d/3002/a/23247) 
presenteras fakta om restaurang & livsmedelsprogrammet inom GY2011, där man 
poängterar att ” eleven efter examen ska vara anställningsbar inom valt område”. 
Skolverket menar då att den elev som inte av läraren anses anställningsbar, ej kan få en 
examen. 
Vad menas då med anställningsbarhet?  

Begreppet anställningsbarhet används på flera sätt beroende vem som använder det 
och i vilket syfte det används. Enligt Erika Björklund är det inte enbart hur potentiella 
arbetstagare framstår inför eventuella arbetsgivare. Det handlar även om hur 
arbetstagare framstår inför sina arbetsgivare, ”hur attraktiva och åtråvärda 
arbetsgivaren finner sina anställda”. Vilket kan mätas i produktivitet och lönsamhet 
(Berglund & Fejes (red) 2009, s. 137). 

Gun Berglund i Anställningsbarhet – perspektiv från utbildning och arbetsliv (Berglund & 
Fejes (red) 2009, s. 34), skriver att anställningsbarhet är ett policybegrepp vars 
innebörd ständigt förändras och därför inte kan definieras.  
Berglund anser att ”en definition kan fungera inom ett snävt område under en 
begränsad tid”. 

 

Eric Berntson är av annan åsikt och definierar i sin doktorsavhandling, Employability 
perceptions (2008), ”att vara anställningsbar innebär att man kan skaffa sig ett nytt, 
likvärdigt eller bättre, arbete när detta är nödvändigt”. 
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Berntson (2008) genomförde tre studier till sin avhandling. I studie 1 är 
huvudinriktningen huruvida känslan att vara anställningsbar är något annat än 
personens självuppfattning.  
Berntson (2008) visar här att anställningsbarhet föregår individens tilltro till sig själv.  
Studien visar att självtillit inte har en avgörande betydelse för känslan att skaffa nytt 
arbete, men anställningsbarhet påverkar självtilliten. 

Studie 2 i avhandlingen fokuserar på de faktorer som predicerar anställningsbarhet. 
Här nämns formell utbildning och kompetensutveckling som två viktiga 
individfaktorer för att känna sig anställningsbar. 

Författaren har även undersökt situationsfaktorer där boenderegion är viktigast. 
Boende i en storstadsregion upplever sig mer anställningsbara än boende i andra 
regioner.  
Berntson (2008) anger även att det finns indikationer på att arbetsmiljön spelar in, att 
individer med en sämre arbetsmiljö anser sig vara mindre anställningsbara. Även 
konjunkturen kan påvisa påverkan, att individer anser sig oftare vara anställningsbara i 
en högkonjunktur än i en lågkonjunktur. 

Studie 3 i ovan nämnda arbete ”visade att anställningsbarhet var associerat med bättre 
allmänt hälsotillstånd och mentalt välbefinnande”. Vilket kan förklara att flexibilitet 
och osäkerhet på arbetsmarknaden är lättare att hantera om individen anser sig 
anställningsbar (2008, s. 8). 

 
Ulrika Haake och Maria Löfgren Martinsson har i Anställningsbarhet – Perspektiv från 
utbildning och arbetsliv (2009) av Berglund & Fejes (red), gjort gruppintervjuer med 
personalvetarstudenter. Där diskuteras anställningsbarhet ”som att motsvara 
arbetsmarknadens förväntningar och att ha den kompetens som efterfrågas” (2009, s. 
61).  

Detta stämmer väl överens med Berntsons definition ovan, ” att vara anställningsbar 
innebär att man kan skaffa sig ett nytt, likvärdigt eller bättre, arbete när detta är 
nödvändigt”. 

En aspekt på anställningsbarhet efter gymnasieskolans yrkesprogram framförs av 
Sigurd Johansson (Berglund & Fejes 2009, s. 101). Johansson menar att det lokala 
näringslivet styr gymnasieskolan att utbilda eleverna för anställning i närområdet. Han 
anser att det ”sker en mer osynlig och implicit styrning från det lokala arbetslivet som 
starkt påverkar yrkesutbildningens utformning och därigenom anställningsbarheten”. 

 

Utbildningsrådet för hotell och restauranger, UHR, genomförde 2007 en studie vid 
namn Gymnasieskolans Hotell–och Restaurangprogram. 
Hur väl harmonierar den nationella läroplanen, lärarnas utbildningsönskemål och 
branschens krav?  

Syftet med studien var att se hur väl utbildningen på HR- programmet stämmer 
överens med företagens kompetenskrav på nyutexaminerad arbetskraft.  
Resultatet av studien visar att branschen prioriterar attityd, kommunikation och god 
hygien högre än vad läroplanen gör (s. 4). 

 

Redo för anställningsbarhet efter gymnasiets hotell & restaurangprogram av Mikael Rosell 
Nilsson (2009), det examensarbete som väckte mitt intresse för frågan.  
Nilssons ansats är personlighetens, i första hand en serviceinriktad personlighets 
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betydelse vid anställning. Undersökningen visar att personligheten har stor betydelse 
vid anställning. De arbetsgivare som intervjuas framhåller kompetens, social 
kompetens och flexibilitet som viktiga egenskaper vilka kan anses vara nödvändiga för 
att kunna ge god service. 

 

Kockens kunskaper – Vad tycker krögare och lärare att en nybliven kock ska kunna? Ett 
examensarbete från 2009 av Daniel Andersson och Peder Ekman där de vänder sig till 
branschen för att fråga vilka kompetenser de önskar sig av HR- programmets elever.  
Det viktigaste enligt undersökningen är ”stort matintresse” följt av ”bra social 
förmåga” och ”ansvarstagande” (s. 13,14, 18, 19).  
På frågan om vilka krav som kommer att ställas på kockarna i framtiden anses 
flexibilitet vara bland det viktigaste (s. 14).  

Annika Fornander och Johan Granlund har i sitt examensarbete från 2010, Skilda 
världar? En studie av skolans respektive restaurangbranschens krav på nyutbildade kockar.  
Ett arbete där de undersökte vilka krav som köksmästare och restaurangägare ställer 
på nyutbildade kockar samt hur dessa krav förhåller sig till de styrdokument skolan 
arbetar efter. 

Respondenterna i undersökningen framhåller intresse och inställning som viktigare 
framför praktisk kunskap. Man prioriterar social kompetens före yrkeskunskap. 
Betygen från skolan anses mindre viktiga, dock anses kunskaper i matlagningens 
grunder, hygien och råvaror som väsentliga (s. 23-24). Fornander och Granlund anser 
att det är stor skillnad mellan vad respondenterna tycker är det viktigaste och vad som 
står i styrdokumenten. ”Respondenterna framhäver att det är individens personlighet, 
sociala förmågor, engagemang och intresse som är det viktigaste för att man ska lyckas 
som kock. I styrdokumenten framgår bara vad man ska ha för kunskaper när man har 
läst ut kurserna, alltså den mer praktiska och teoretiska kunskapen” (2010 s. 27). 

Restauranglärarens utmaningar - Hur utbildningens mål och yrkeslivet krav möts. Ett 
projektarbete från 2010 av Robert Frick, John Holmberg och Robert Karlsson där 
man undersöker Platsbankens annonser med lediga arbeten för kockar och kokerskor 
för att lokalisera vilka krav arbetsgivarna ställer på de arbetssökande.  

Av 334 jobbannonser identifierar de 997 krav på de presumtiva arbetstagarna. 
Erfarenhet är det enskilda kravet som nämns flest gånger i platsannonserna, hela 248 
gånger. Nummer två av kraven är utbildad, som efterfrågas 95 gånger.  
Vad gäller sociala förmågor efterfrågas de 167 gånger om man som författarna slår 
ihop de enskilda kraven inom området. 

Det som efterfrågas mest i platsannonserna är i detta fall arbetslivserfarenhet. Denna 
undersökning skiljer sig från de övriga med att inte ha fokus på nyutbildade 
arbetssökande, den hämtar krav från hela arbetsmarknaden för kockar vilket kan 
förklara att arbetslivserfarenhet är det som arbetsgivarna förväntar sig.  

Det som kan anas här är att erfarna och utbildade kockar har lättast att få arbete men 
om en oerfaren ska anställas väger sociala färdigheter tyngst. 

I den här undersökningen intervjuas elever i gymnasieskolans hotell & 
restaurangprogram. Skolorna är belägna i mindre städer och samhällen vilket enligt 
tidigare resonemang kan begränsa deras känsla av att vara anställningsbara. 
Gymnasieelevers uppfattning om anställningsbarhet förväntas bli mer fokuserad på 
enskilda egenskaper. 
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3. Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur elever som går på Hotell- och 
Restaurangprogrammet tolkar ordet anställningsbar. 

 

 Vad gör att eleverna känner sig anställningsbara efter Hotell & 
restaurangprogrammet? 
 

 Vad tycker eleven är viktigast för att vara anställningsbar? 
 

 

3.1 Avgränsningar 

Undersökningens fokus ligger på vilka egenskaper HR- programmets avgångselever 
anser viktigast för att vara anställningsbara. Ingen hänsyn har tagits till huruvida 
respondenterna har anställning eller inte efter avslutad skolgång. Ej heller om de 
arbetat under skoltiden. 

Det kan finnas intresse av en koppling mellan ungdomarnas åsikter om 
anställningsbarhet och deras aktiviteter på arbetsmarknaden. Jag anser att det vore en 
övermäktig uppgift i dagsläget. 
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4. Metod 
För att finna en bakgrund till arbetet har jag använt mig av Linnéuniversitetets 
bibliotek, dess personal och databaser för att finna lämplig litteratur. Även hemsidor 
med anknytning till området har kommit till användning, så även facklitteratur. 

Då syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad elever har för uppfattning om 
anställningsbarhet föll det sig naturligt att använda intervju som undersökningsmetod. 

4.1 Undersökningsmetod 

Intervju som undersökningsmetod verkar vara det bästa i detta fall. Valet mellan en 
strukturerad och en ostrukturerad kvalitativ intervju resulterade i en strukturerad 
intervju med öppna svar.  
Den senare valdes för att underlätta ”efterarbete, bearbetning och tolkning”(Carlström 
& Carlström Hagman 2006, s. 190), ytterligare en fördel är att intervjuaren kan 
förtydliga frågorna om respondenten anser något vara oklart i frågeställningen. 
Alla tillfrågade informanter tackade ja till att bli intervjuade och svarade på samtliga 
frågor.  

En enkät till avgångselever i slutet av terminen kan riskera nå en mycket låg 
svarsfrekvens då öppna svar är att föredra. 

Undersökningsmetoden är en strukturerad intervju med fasta frågor och öppna svar. 
Nio frågor som är kopplade till frågeställningarna ovan och som bifogas detta arbete 
som bilaga. 

4.2 Urval 

Som jag tidigare nämnt i tidigare kapitel går undersökningen ut på att ta reda på vad 
avgångselever på Hotell & Restaurangprogrammet anser om anställningsbarhet. Av 
den anledningen faller det sig naturligt att vända sig till elever i årskurs tre på 
gymnasieskolans Hotell & Restaurangprogram.  

Det bestämdes att intervjuerna skulle ske fysiskt vilket begränsade antalet skolor som 
var rimligt att besöka. Jag valde tre skolor i sydöstra Sverige, två kommunala och en 
friskola. 

Jag tog kontakt med en lärare på varje skola för att förklara mitt ärende och för att be 
dem fråga sina elever om några ville bli intervjuade. När eleverna givit sitt samtycke 
bestämdes med respektive lärare, datum och tid när intervjuerna lämpligast kunde äga 
rum. 

Antalet intervjuade elever i undersökningen är 12, blandat pojkar och flickor från 
årskurs 3 på gymnasieskolans HR – program. 

4.3 Genomförande av undersökning 

Nio intervjufrågor valdes ut för att passa till frågeställningarna. När frågorna var klara 
togs kontakt med lärare från de skolor jag tänkt besöka för att fråga eleverna om dess 
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samtycke till intervju. 
 

När datum och tid var bestämt för intervjuerna besöktes skolorna där jag presenterade 
mig för klasserna. Syftet med intervjuerna redogjordes och jag bad om några frivilliga.  
En lugn plats valdes ut för att där genomföra samtalet och respondenterna fick 
komma en och en för en kortare intervju.  

Före intervjun förklarade jag vad den handlar om, att inga namn nämns, inte elevens 
och inte heller skolans namn samt att jag spelar in intervjun på telefon. 
Respondenterna fick frågan om de hade något att invända, alla valde att fullfölja 
intervjun. 

Frågorna ställdes och respondenterna fick svara efter bästa förmåga, vid några tillfällen 
fick jag förtydliga frågeställningen. 

4.4 Etiska överväganden 

Respondenterna har före intervjun upplysts om att det är helt frivilligt att deltaga, 
intervjun är anonym såtillvida att inga namn nämns på respondenten eller på den skola 
där intervjun äger rum. Intervjuerna innehåller inga känsliga eller generande uppgifter 
som kan kompromettera någon. 

Undersökningen kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
nämligen. 

Informationskravet: ” Forskaren skall informera uppgiftslämnare och 
undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för 
deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de 
har rätt att avbryta sin medverkan” (Vetenskapsrådet (VR) 2009, s. 7). Respondenterna 
har för intervjun informerats om dess syfte och användningsområde, garanterad 
anonymitet, att intervjun spelas in, samt att de får avbryta när de så önskar. 

Samtyckeskravet: Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke(VR 2009 s. 9). Intervjuerna har varit fullständigt 
frivilliga och respondenterna har haft möjlighet att avbryta sessionen och begära att 
deras svar ej används i forskningen. 

Konfidentialitetskravet: ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”(VR 2009 s. 12). Respondenternas 
namn nämns inte på något vis i undersökningen. Deras röster finns inspelade på 
minneskort fram till arbetets godkännande. 

Nyttjandekravet: ” Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål”(VR 2009 s. 14). De uppgifter som finns om respondenterna är 
deras tankar och funderingar om anställningsbarhet vilket endast är till gagn för 
forskningsändamål. 

4.5 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in och transkriberades snarast efter genomförandet. Det som 
utelämnats vid nedteckningen var samtal som avviker från ämnet. 
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För att få en god överblick och lättare kunna sammanställa intervjuerna samlades 
svaren från varje enskild fråga för sig för att sedan jämföras med varandra. 

Ytterligare tre intervjuer genomfördes, på grund av inspelningarnas brister i teknisk 
kvalitet är de utanför undersökningen. 

4.6 Metodkritik 

Jag är medveten om att undersökningen ej är statistiskt säkerställd. Det är endast 12 
respondenter inom en liten geografisk spridning. En fördel för reliabiliteten vore ett 
större underlag där även elever från skolor i storstäder ingår. De svar som givits är 
ändå ganska lika och jag anser därför att undersökningen är ganska representativ för 
elever från sydöstra Sveriges avgångsklasser på Hotell & Restaurangprogrammet år 
2011. 
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5. Resultat 
De intervjuade ungdomarna är 12 till antalet och de avslutade nyligen sin sista termin 
på gymnasieskolans HR- program. Respondenterna kom från 3 skolor i sydöstra 
Sverige och intervjuerna har ägt rum på respektive skola. 

Intervjuns syfte var att få svar på vilka egenskaper eleverna ansåg vara viktigast för att 
vara anställningsbara och vilka egenskaper de själva ansåg sig besitta för att vara 
anställningsbara efter tre år på HR- programmet. 

Respondenterna fick ta ställning till 9 frågor som redovisas nedan. 

Frågor och svar 

Ungdomarna i undersökningen visade en optimism om framtiden som verkar 
lovande, ingen tvivlade på att de kommer att få ett arbete. Fråga 1 löd som följer: 

– Jag vill att du tänker på ordet anställningsbarhet och berättar vad det innebär 
för dig? 

Ingen av respondenterna ansåg att de tänkt på det ordet och vad det innebär, men 
svaren levererades med endast kort betänketid. De flesta ansåg att anställningsbarhet 
innebär att ”man ska kunna bli anställd efter man gått sin utbildning”, eller ” man 
motsvarar de krav som ställs”. En annan respondent uttryckte det som ” man ska 
kunna det man vill jobba med för att bli anställd”, den som formulerade det kortaste 
svaret sade ”Hur lätt det är att få jobb”.  

Svaren på fråga 1 skilde sig i formuleringen men min tolkning är att ungdomarna anser 
att deras utbildning har förberett dem på arbetslivet. Ett flertal av respondenterna 
arbetade dessutom kvällar och helger vid sidan av skolarbetet vilket kan stärka deras 
anställningsbarhet. 

Fråga 2 valdes för att få dem att tänka utanför det personliga perspektivet och 
formulerades som: 

– Vad har åldern för betydelse för anställningsbarheten? 

Ingen av de intervjuade ansåg att deras ålder var till nackdel, för de ansåg att det finns 
arbeten som passar både äldre och yngre. ”De äldre har mer erfarenhet… om man vill 
ha någon som gör det snabbt och bra. Däremot om man letar efter en kock man vill 
ha länge så anställer man en yngre och formar honom som man vill ha han”. En annan 
respondent ansåg att det beror på ” hur mogen man är som person” och vilket yrke 
det är, ” vissa passar till lite äldre och andra passar till yngre”.  Det fanns en syn på att 
ungdom är en direkt fördel, ” Ålder, visst det är ju många arbetsgivare som letar efter 
någon med mycket erfarenhet och sådär men samtidigt får man ju ha någon som 
verkligen brinner för det han gör”.  
Svaren angav att de inte tyckte att ålder har någon större betydelse för 
anställningsbarheten. Respondenterna var medvetna om att vissa befattningar kräver 
mer arbetslivserfarenhet och kunskap än andra, men såg inte sin egen ålder som någon 
nackdel. 
 

Fråga 3 berörde deras dåvarande situation och är intressant för att se vad de tyckte om 
sin egen utbildning: 

– Vad har utbildning och betyg för betydelse för anställningsbarheten? 
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Här ansåg de flesta att utbildning och betyg har stor betydelse men det som kan betyda 
mer är personlighet och goda referenser. Tankar om frågan som formulerades var ”för 
om man har någon som nästan har IG eller någonting så kommer det att tro att det är 
någon som inte bryr sig”. Man ansåg att betyg är en bra grund ”att man kommer in 
direkt efter skolan (börjar arbeta) och inte ligger och drar på det ett halvår eller så. Jag 
tror det är svårare att söka jobb på bara betygen sedan”. Andra åsikter var ”säg att man 
har MVG i svenska och G i engelska liksom. Jag tror inte att det stämmer med hur 
duktig man är i köket liksom”. Andra åsikter var ”jättestor del” och ”utbildning är ju 
ganska viktigt men betyg ger nog mindre”. Eleverna ansåg att det är viktigt att 
provjobba för att få en anställning. För att visa vad de går för och (min tolkning) visa 
att betyg inte betyder så mycket.  
Ungdomarna verkade stolta av att ha fullgjort sin utbildning men lade inte så stor vikt 
vid betyg. Undersökningen har dock inte frågat efter vilka betyg respondenterna 
erhållit. 
 

Fråga 4 flyttade fokus från ålder och utbildning till arbetslivserfarenhet: 

Hur mycket arbetslivserfarenhet bör man ha för att vara anställningsbar? 

Det här visade sig vara en svår fråga och svaren rörde sig mellan ”Jag vet inte faktiskt” 
till ”Det är väl beroende också, jag vet inte” och ”Det har jag ingen aning om, absolut 
ingen” till ”Är man kapabel att arbeta ska man ju få anställning direkt” och ”Ingen 
tycker jag. Du lär dig om du är engagerad. 

En respondent svarade vid frågan om ålder har någon betydelse, ”De äldre har mer 
erfarenhet… om man vill ha någon som gör det snabbt och bra”. 

Flera av ungdomarna i undersökningen nämnde att arbetslivserfarenhet inte har någon 
stor betydelse för anställningsbarheten, ålder och utbildning bedömdes vara viktigare. 

Fråga 5 var en av huvudfrågorna i arbetet: 

Vad tror du är viktigast för att vara anställningsbar? 

Här var respondenterna eniga om att man ska vara social, utåtriktad, flexibel, 
intresserad och engagerad. ”Flexibel, att kunna anpassa sig”. ”Trevlig och positiv och 
alltså verkligen visa att man vill”. ”Social, mycket utåtriktad, trevlig, fungerar att arbeta 
med”. 
Ett svar som skiljde sig lite från de andra var, ” Jag tror det är mest att man vill, och 
hela tiden vill utveckla sig och lära sig mer och sånt” 

I diagram 1 nedan har jag sammanställt de vanligaste egenskaperna respondenterna 
trodde var viktigast för att vara anställningsbar. 

Flexibel & anpassningsbar var ord som ofta nämndes tillsammans, här åtta av tolv 
respondenter och fick därmed en egen stapel.  

Trevlig & social var viktigt tyckte sju av tolv tillfrågade.  

Utbildning & erfarenhet har jag satt tillsammans mest på grund av att även erfarenhet 
kan räknas som utbildning i yrket. Utbildning + erfarenhet = förtrogenhetskunskap. 
Endast två av tolv ansåg dock att utbildning och erfarenhet är viktigast för att vara 
anställningsbar. 
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Fråga 6 tänkte jag mig en anställningsintervju och frågan löd: 

Hur viktigt är första mötet med arbetsgivaren? 

Alla respondenter utom en ansåg att första mötet är viktig till ”extremt viktigt”. Den 
som hade en avvikande åsikt sade. ”Jag vet inte, det är ganska svårt. Alltså första mötet 
kan man vara hur glad som helst då va. Sen då va när man kommer och ska jobba vid 
sju på morgonen så är man jättetrött och hur bitter som helst. Jag tror det är bättre att 
vara där en dag och provjobba” 

Fråga 7 undersökte om skolan har givit trygghet i yrkesrollen. 

Om du söker arbete, vad är det som gör att just du är anställningsbar? 

En av respondenterna ansåg att det var en kombination av personlighet och 
erfarenhet. De flesta lyfte fram sin sociala kompetens som exempel. ”Jag är bra med 
människor, på alla sätt. Dom kan va, alltså dom kan komma in jättesura och jag kan 
omvända dem så de är jätteglada när de går härifrån”. En annan sade, ”Jag är trevlig, 
jag är snäll, jag är flexibel”. Två elever berättade att de hade flera erbjudande om arbete 
de inte sökt själva, erbjudanden som kommit efter deras APU. Den respondent som 
betonade styrkan i utbildningen sade, ”Jag har gått min utbildning, jag har med mig 
beviset i handen”.  
När respondenterna skulle svara på frågan varför de själva är anställningsbara var det 
sex personer som nämnde utbildning och erfarenhet, jämfört med tre i fråga fem.  

Sex av ungdomarna tyckte att de hade en fördel av att vara flexibla & anpassningsbara 
jämfört med nio när frågan var mer allmänt hållen. Att vara flexibel & anpassningsbar 
innefattar här ”att man kanske får ta lite skit” och ”man kan jobba utanför schemat så 
att säga”.  
Kursen Arbetsmiljö och säkerhet ligger i årskurs två. 

Utbildning & erfarenhet såg sex av de intervjuade som en styrka de hade för att få en 
anställning. På frågan om vad som är viktigast för att vara anställningsbar var det 
endast två som nämnde utbildning & erfarenhet. 
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På fråga 8 bad jag respondenterna sia om framtiden. 

Vad tror du kommer vara viktigast för anställningsbarheten om tio år? 

Här ansåg de flesta att det kommer krävas mer utbildning och att betygen kommer att 
vara viktigare än idag. ”Jag tror det blir mer och mer betyg faktiskt, det känns som det, 
och utbildning framför allt, alltså hög utbildning”. Det fanns även motsatt uppfattning, 
”jag tror det kommer se likadant ut ungefär” och ”Men jag tror att man går mycket på 
person och inte så mycket på betyg och sånt”. 

Några respondenter trodde att det blir svårare att få ett arbete om tio år, de jämförde 
med sina föräldrar som hade mycket lätt att få arbete och dagens arbetsmarknad som 
sägs vara svår att ta sig in på. 

Den sista av intervjufrågorna var: 

Har betydelse av ordet anställningsbar förändrats under intervjun, och i så fall 
på vilket sätt? 

Fyra respondenter ansåg att betydelsen av anställningsbar hade förändrats under 
intervjun. De tyckte att de har fått tänka till lite, att de tänkte mer på hur man ska 
uppföra sig och passa in i arbetsgruppen. Resterande svarade nej eller att de inte tänkt 
på det tidigare. 

De intervjuade ungdomarna tyckte att det är viktigast att vara flexibel & 
anpassningsbar, tätt följt av trevlig & social för att vara anställningsbar. Utbildning & 
erfarenhet ansåg endast två respondenter vara viktigast. 

På frågan vad det var som gjorde respondenten anställningsbar ansåg sju tillfrågade att 
deras sociala kompetens var en viktig faktor. Sex intervjuade tyckte även att flexibel & 
anställningsbar samt utbildning & erfarenhet var till deras fördel. 
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6. Diskussion 
Syftet med denna studie är att utröna vad som gör att eleverna känner sig 
anställningsbara efter tre år på Hotell & Restaurangprogrammet, och vad de anser vara 
viktigast för att vara anställningsbar. 

Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer med elever i årskurs tre på 
gymnasiets HR- program. Respondenterna kommer från tre olika gymnasieskolor i 
sydöstra Sverige och är intervjuade några veckor innan de slutar sin utbildning. 

Till undersökningens nackdel är det låga antalet respondenter och den begränsade 
geografiska spridningen vilket kan ha resulterat i andra svar än om undersökningen 
varit rikstäckande och inbegripit skolor i större städer då Berntson (2008), anger i sin 
avhandling att boenderegion kan ha betydelse för anställningsbarheten.  
Det stämmer väl överrens med i stort sett alla serviceyrken, att arbete finns där ett 
större antal människor är etablerade. Större städer har ett rikligt utbud av 
matserveringar, även turistorter har ett stort antal restauranger. Det är vanligt att 
restauranganställda arbetar säsong, dvs. arbetar vid kusten under sommaren och på 
fjällanläggningar vintertid. 

Fördelen är att trots antalet respondenter går det att följa en klar linje i deras svar 
angående uppfattningen av anställningsbarhet. 
En anledning kan vara rörligheten av arbetskraft inom restaurangbranschen, 
respondenterna är medvetna om att de kan få flytta på sig för att få arbete. 
Informanterna har även en favör av att leva i ett område med en omfattande 
turistnäring, som under sommaren sysselsätter ett stort antal ungdomar. 

Det de intervjuade i undersökningen anser vara viktigast för att vara anställningsbar är 
”flexibel & anpassningsbar” tätt följt av ”trevlig & social”, vilket stämmer väl överrens 
med UHRs studie från 2007, där restaurangbranschens kompetenskrav på 
nyutexaminerad arbetskraft förordar attityd och kommunikation. 

Examensarbetet av Mikael Rosell Nilsson (2009), där arbetsgivare intervjuades 
framkom det att personligheten har stor betydelse vid anställning. Nilssons 
respondenter framhöll även kompetens, social kompetens och flexibilitet som viktiga 
egenskaper vilka anses nödvändiga för att kunna ge god service. 

Även Andersson & Ekman (2009) och Fornander & Granlund (2010) har intervjuat 
arbetsgivare om vad de förväntar sig av nyutbildade kockar. Det dominerande svaret är 
social kompetens.  

Då borde allt vara väl. Eleverna anser att det viktigaste för anställningsbarheten är att 
vara trevlig, social, flexibel och anpassningsbar. Arbetsgivarna förväntar sig att 
ungdomarna ska ha en bra social förmåga och vara flexibla. Så långt är alla ense.  

Respondenterna i Fornander & Granlunds (2010) arbete prioriterade social kompetens 
före praktisk kunskap, betygen ansågs vara av mindre vikt. Dock ansågs kunskaper i 
matlagningens grunder, hygien och råvaror som väsentliga.  

De intervjuade i denna undersökning lägger inte så stor vikt vid utbildningen, endast 
två nämner det som viktigt. Intressant att utbildning och erfarenhet ej viktas högre i 
sammanhanget, vilket kan tolkas att respondenterna tar frågan personligt vid 20 års 
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ålder och ser inte till hela arbetslivscykeln. Ungdomarna gav ändå intryck av att vara 
stolta över att ha genomfört sin utbildning. 

Min tolkning av det är att skolan känns självklar för eleverna, många av de kunskaper 
de hämtar in i skolan kommer i bruk under APU eller under ett arbetspass. Av den 
anledningen är det praktikplatsen/arbetsplatsen som får äran av att ha bidragit med 
kunskap. 
 

På frågan om vad det är som gör att eleverna känner sig anställningsbara efter tre år på 
Hotell & Restaurangprogrammet anser de flesta att deras stora styrka är att de är 
trevliga och sociala. Hälften av respondenterna anger även att de har utbildning & 
erfarenhet samt är flexibla & anpassningsbara. 

Vad gör att utbildning är viktigare för respondentens anställningsbarhet än 
anställningsbarhet i allmänhet?  
Jag ser utbildning som bra för självförtroendet, något att luta sig mot när de med sin 
sociala kompetens ska prata till sig ett arbete. Berntson (2008) nämner bland annat i 
sin avhandling formell utbildning som viktig individfaktor för att känna sig 
anställningsbar. Det ligger nära till hands att den genomgångna utbildningen är en av 
de faktorer som stärker ungdomarnas självförtroende, gör dem sociala och flexibla. 

Flexibel & anpassningsbar nämns här bland de intervjuade som en egenskap som gör 
dem anställningsbara. De tankar de har om att vara flexibel & anpassningsbar handlar 
ofta om att kunna tänka sig ställa upp på arbete utanför schemalagd arbetstid och att 
utföra arbetsuppgifter de egentligen inte vill göra. Jag vill inte tro att det är vad 
arbetsgivarna i de tidigare nämnda undersökningarna menar med flexibilitet. Här är 
nog tanken att den anställde ska vara beredd att arbeta med flera skilda 
arbetsuppgifter, inte enbart med det som är skrivet i anställningsbeviset. 

Berntson (2008) ”visade att anställningsbarhet var associerat med bättre allmänt 
hälsotillstånd och mentalt välbefinnande”. Vilket kan förklara att flexibilitet och 
osäkerhet på arbetsmarknaden är lättare att hantera om individen anser sig 
anställningsbar. 

Arbetet visar således på att eleverna på Hotell & restaurangprogrammet anser att social 
kompetens är viktigast för att vara anställningsbar, det är även den sociala 
kompetensen som gör att de är anställningsbara. Det är även viktigt att vara flexibel & 
anpassningsbar.  

Flertalet av de intervjuade anser även att deras utbildning är grundläggande för att 
erhålla en anställning.  

Tidigare undersökningar om anställningsbarhet har riktat sig till arbetsgivare. Deras 
uppfattning om vad som gör en nyutexaminerad elev anställningsbar är mycket lik det 
som de intervjuade eleverna framför. Det borde därför inte vara något problem för 
nyutexaminerade att få arbete. De är sociala, flexibla och har utbildning, allt det som 
arbetsgivarna vill ha. 

Om vi tänker bortom nyutexaminerade kockar till det verkliga behovet av arbetskraft 
på restaurangerna, finner jag det inte troligt att alla platser kan besättas av oerfaret 
yrkesfolk. Arbetslivet inom branschen är ett livslångt lärande där människor möts, 
byter erfarenheter och kunskaper för att på så sätt utveckla nya kunskaper. 

 
Andreas Fransholms artikel i Restaurangvärlden nummer 6 2011 där han skriver att 
”det är branschkris att det inte kommer något vettigt ur restaurangskolorna” känns då 
inte rätt. Vad är det som inte stämmer?  
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Det är mitt förslag till fortsatt arbete. 
 

Avslutar med ett intervjucitat från Fornander & Granlunds arbete från 2010. 
”Restaurangyrket blir oftast som en livsstil med mycket slit och en sinnessjuk mängd 
arbetade timmar för att lära sig hantverket som också utspelar sig i en hård köksmiljö 
med relativt dålig lön, har man då inget intresse så finns det ingen anledning att hålla 
på med kockyrket, man tröttnar helt enkelt”. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1: Frågor till intervju 

Bilaga 2: Utdrag ur projektarbete som hänvisas till i text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 1 (antal sidor: 1) 
 
Frågor till intervju 

 

1. Jag vill att du tänker på ordet anställningsbarhet och berättar vad det 
innebär för dig? 

 

2. Vad har åldern för betydelse för anställningsbarheten? 

 

3. Vad har utbildning och betyg för betydelse för anställningsbarheten? 

 

4. Hur mycket arbetslivserfarenhet bör man ha om man skall vara 
anställningsbar? 

 

5. Vilka egenskaper tror du är viktigast för att vara anställningsbar? 

 

6. Hur viktigt är första mötet med den tilltänkta arbetsgivaren? 

 

7. Om du söker arbete, vad är det som gör att just du är anställningsbar? 

 

8. Vad tror du kommer vara viktigast för anställningsbarheten om tio år? 

 

9. Har betydelsen av ”anställningsbar” förändrats under intervjun, och i så 
fall på vilket sätt? 
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BILAGA 2 (antal sidor: 2) 

Fördelning av krav från platsannonser enligt projektarbete, Restauranglärarens utmaningar 

- Hur utbildningens mål och yrkeslivet krav möts (2010), författad av Robert Frick, John 

Holmberg och Robert Karlsson. 
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