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Sammanfattning 

 
Denna studie handlade om gymnasieskolans uppdrag att göra målarlärlingen anställningsbar 

inför att bli en framtida arbetskraft i en målerifirma, utifrån vad läroplanen säger och vilka 

önskningar och krav en målarmästare har inför en anställning. Syftet var att beskriva 

karaktärsämneslärarens roll i gymnasieskolan i motsats till de anställningsmetoder som en 

målarmästare använder sig av när en nyanställning görs i ett företag. Empirin förgicks av en 

litteraturstudie av aktuella styrdokument, en mindre enkät, samt intervjuer med ett antal 

målarmästare. Kvalitativ forskningsintervju blev metoden för studien. Som instrument har en 

mindre enkät skickats ut över hela landet och intervjuer med sex måleriföretag av varierande 

storlek i en medelstor stad har genomförts. Resultatet visade att skolans mål och hur företagen 

anställer sin personal skiljde sig markant åt. Skolans läroplan hade större utbildnings krav och 

är betydligt bredare i sin omfattning till målet för utbildningen än vad ett företag har som krav 

inför en anställning. Det verkligt intressanta blev de svar som målarmästarna gav som den 

viktigaste länken till anställning. Målarmästarens önskningar av kunskapskrav av den 

framtida arbetskraftens yrkeskunskap skiljde sig markant mot de kunskaper som lärlingen bär 

med sig från gymnasieskolan.  
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1   Inledning 
 

I mitt arbete som yrkeslärare i gymnasieskolans måleriutbildning finns ibland situationer som 

upplevs lite grann frustrerande och oacceptabla. Årligen utbildas cirka 16 målerielever vid 

den skola i vilken jag arbetar i, utlärda färdigt vid skolan och förberedda till att  efter skolans 

treåriga undervisning göra sin lärlingstid i ett måleriföretag de två sista åren av sin utbildning.  

Under mina år som verksam yrkeslärare infinner sig i slutet av vårterminen en 

hopplöshetskänsla med de elever, förberedda till att lämna skolan för lärlingspraktik, en 

situation som jag reagerat på och skapar en känsla av otillräcklighet. I varje avgångsklass 

finns en spridning av kunskapen hos eleverna. Här arbetar lärarna med den föresatsen att få 

eleven till att prestera ett så bra betyg som är möjligt. Här finns ett antal elever med högsta 

betyg i de flesta ämnen, teoretiska som praktiska, det vill säga MVG. En grupp i varje klass 

har det lite lägre VG i många ämnen. Här finns också en grupp elever med betyget godkänt i 

de flesta ämnen och så till sist en mindre grupp med betyget icke godkänd i de flesta ämnen.  

 

Detta är tyvärr inte ovanligt. Dessa icke godkända betyg beror oftast på en alltför stor 

frånvaro för eleven med resultat att det kan vara mycket svårt att betygsätta eleven. Denna 

stora frånvaro medför att kurserna inte fullständigt blivit genomförda, med stor kunskapsbrist 

som resultat. I slutet av den sista terminen önskar jag alltid som lärare att alla elever skall få 

ett så bra betyg som möjligt och finna sin lärlingsplats i ett företag. Detta problem vill jag som 

författare vill undersöka. Den grupp av elever vilka innehar de högsta betygen i de flesta 

ämnen kan ofta bli utan lärlings anställning, medan de elever vilka innehar  lägsta betyg i 

nästan alla ämnen kan komma ett par veckor innan avslutning med en färsk anställning till att 

bli lärling. Jag upplever att företagen inte på något vis bryr sig om elevens betyg utan anställer 

enbart på känsla. Skolverkets direktiv är att förbereda eleven till att kunna klara av ett 

arbetsliv på ett fullgott sätt. Det kan upplevas lite frustrerande av en yrkeslärare att se en så 

kallad ”trallgök” gå före en mönsterelev i kön till en lärlingsanställning. Ofta upplevs det att 

bekantskap, grannskap eller personliga kontakter har en avgörande roll till anställning. 

Här infinner sig orden som Sveriges Elevråd Elevorganisationen använt när de beskrivit 

värdegrunden med, jag citerar, 

 

 ”För oss är värdegrunden stämningen och värderingar som möter oss i skolan. 

Värdegrunden handlar om att låta oss växa så mycket vi vill och att lämna skolan och känna 

sig respekterad och litad på. Att lämna skolan och känna att man där beretts plats att vara en 

hel människa”. 
1
 

 

Här skall noteras att värdegrunden är en ständigt pågående process som alla vuxna i skolan 

ansvarar för i alla miljöer. Förändringar sker kontinuerligt. Har dessa elever vilka ser sina 

lallande klasskamrater passera sig i konkurrensens kö om lärlingsplatserna, känsla och mod 

att känna sig respekterad när deras toppenbetyg inte visar sig ha den minsta betydelse vid en 

framtida anställning. I den skola som vi som är lite äldre gått i har alltid betygen varit 

utslagsgivande. Ju bättre betyg som presteras i skolan desto lättare att få anställning eller 

fortsatt vidareutbildning efter skolan. Detta är också en mycket korrekt uppfattning inom 

skolans antagnings regler. 

Stämmer dessa regler även inom anställningar till ett framtida arbete? 

  

                                                 
1
 Skolverket. (2005), Värdegrund , Sveriges elevråd , Elevrådsorganisationen, Informationsenheten. 
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka och analysera på vilka grunder och krav en 

måleriföretags ledare anställer en lärling som framtida arbetskraft. Syftet var också att 

undersöka och analysera hur lärlingen kan göras mera anställningsbar för målarmästaren. För 

att besvara syftet har jag följande frågeställningar. 

 

      2.1  Frågeställningar 

 

 På vilka grunder anställer en målarmästare en ny lärling till lärlingsutbildning? 

 Hur kan eleven göras mera anställningsbar för målarmästaren? 

 Vilka behov att förändra gymnasieskolans utbildning finns, för att möta ökade eller 

förändrade anställningskrav efter examen? 

3 Litteraturgenomgång 
 

Här följer en genomgång med stöd av aktuell litteratur olika synpunkter på hur en avgångs 

elevs situation ser ut i dagens samhälle. Vilket uppdrag gymnasieskolan har för att främja 

varje elevs specifika behov, eftersom undersökningen har ett här och nu perspektiv och vill 

dra nytta av utvärderingar som gjorts och som kan visa på insatser som behövs. Utifrån dessa 

perspektiv innehåller min litteraturgenomgång stoff från aktuella styrdokument, rapporter och 

utdrag som gjorts ur redan skrivna undersökningar och pedagogiska författningar. Jag inleder 

dock med en telefonintervju med ordföranden för Svenska Målarförbundet. 

 

 

3.1    Information från Svenska Målarförbundet 

Efter kontakt med informationsansvarig för Svenska Målareförbundet via telefon får jag 

informationen att någon statistik över utlärda lärlingar eller annan information inte finns att 

tillgå. Mycket informations material saknas eller försvinner i hanteringen av hur stor andel av 

lärlingarna som fullföljer sin utbildning. Detta kan bero på situationer liknande, att 

målarfirmorna inte skickar in uppgifter om att lärlingen inte fullföljt sin utbildning. Lärlingen 

kan ha avslutat sin lärlingstid i förtid, för att övergå till annan verksamhet. Inga rapporten 

finns heller att tillgå om hur stor procent som inte påbörjar sin lärlingstid utan sadlar om till 

annan utbildning omedelbart efter gymnasieskolan. Eleven drar nytta av kärnämnesbetygen 

och söker sig till annan utbildning omgående.  

Här lämnas även informationen om att ett nytt system för lärlingshantering efter 

gymnasieskolan är under införande. Det nya systemet bygger på att betygen skall bli helt 

avgörande för elevens framtid. För att eleven skall bli fullgod lärling skall eleven ha godkänt i 

alla ämnen, även kärnämnen. Saknar eleven betyg i något ämne förlängs antalet 

utbildningstimmar som lärlingen gör i ett måleriföretag. Som exempel nämndes detta.  

Saknas betyg i kärnämnena svenska och matematik kan följden bli att det läggs på ett antal 

praktiktimmar i företaget, till exempel 1000 praktiktimmar. Fullföljer däremot lärlingen sina 

saknade kärnämnen med att komplettera sina betyg till att bli godkända dras strafftimmarna 

åter av och återgår till ordinarie antalet utbildningstimmar.  
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3.2    Läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 

 

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att verksamheten i 

skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att 

var och en som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och 

respekten för vår gemensamma miljö. 
2
  

Vidare står det också att skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankrar de värden som vårt samhälle vilar på. Här kan också läsas att Skolan skall 

stärka eleverna att tro på sig själva och ge dem framtidstro.  

Under stycke 2:2 Normer och värden finns texten som talar om vad läraren ska: 

Klargöra det svenska samhällets grundläggande värden och med eleverna diskutera konflikter 

och tillsammans med eleverna diskutera konflikter mellan dessa värden och faktisk 

verklighet. Här kan det läsas vidare under Riktlinjer att läraren skall utgå från att eleverna kan 

och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan. 

Vidare framgår att skolan skall sträva mot att varje elev får kännedom om arbetslivets villkor, 

särskilt inom sitt studieområde.  

Under stycket 2:5 Bedömning och Betyg framgår det i texten, Läraren skall vid betygssättning 

beakta såväl muntliga som skriftliga bevis på kunskaper. 
3
  

 

3.3 Skolverkets program mål för måleriet. 

 

Skolverkets program mål i ämnet ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att planera och 

utföra olika typer av målningsarbeten och uppsättning av olika väggbeklädningsmaterial. 

Här skall möjlighet ges till att utveckla kunskaper om färglära, olika måleritekniker och 

målningsmaterialens estetiska och skyddande funktion. Möjlighet att utveckla kunskaper om 

hur olika verktyg och material används och vårdas skall finnas. Denna undervisning skall 

leda till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom 

yrkesmåleriet samt kunskaper om hur man söker information om aktuella regelverk. Här skall 

undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med hänsyn till hälsa och 

säkerhet. Eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper och förståelse om branschens ansvar 

för hållbar utveckling. I denna undervisning bör också eleverna utveckla förståelse av 

yrkesrollen som målare och dennes ansvarstagande vid måleriarbete samt förmåga att 

förhålla sig kritiskt till attityder och värderingar på arbetsplatsen.  Eleverna skall ges 

möjlighet att utveckla ett fackspråk och förmåga att kommunicera med såväl arbetskamrater 

som kunder. Detta betyder att utvecklar sin sociala kompetens.  Undervisningen skall utveckla 

elevernas möjlighet att skapa sig kunskap och förmåga att dokumentera och kvalitetssäkra 

arbetet, samt reflektera över hur arbetsprocessen har påverkat resultatet. Denna 

undervisning skall genomföras på ett sådant sätt att eleverna ges kunskap att se hur teoretiska 

och praktiska kunskaper kan harmonera till varandra. 

Arbetsuppgifter skall även genomföras med moderna metoder, verktyg, och maskiner som är 

tidsenliga och ergonomiskt anpassade.  Undervisning skall ge eleverna möjlighet att utveckla 

kreativitet, problemlösnings- och initiativförmåga samt organiseras så att eleverna får 

möjlighet att tillföra sig kunskaper i konsten att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i 

samarbete med andra. 
4
 

                                                 
2
  Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94  

3
  Ibid 

4
 Skolverket Ämne måleri, Ämnets syfte. Sid 1 
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3.4   Betyg och anställning  

 

I en studie som Håkan Andersson gjort finns information att tillgå.  

Han har ställt frågeställningar till arbetsgivare inom offentliga och privat på hur de ser på 

skolbetygens roll i samband med framtida anställningar till arbetslivet.
5
 

Andra frågeställningar tar upp andra kriterier förutom betyg som är av vikt vid anställning, 

och hur dessa finns vara relaterade till skolbetyg.                                                

Ytterligare en frågeställning av Andersson är vilka faktorer som har varit avgörande när man 

erhållit anställning eller utbildningsplats.  

Under den först frågeställningen kan konstateras att betyget kan uppfattas på åtminstone tre 

olika sätt. För det första visar det ett tecken på att genomförd kompetensgivande 

grundutbildning genomförts.  Den andra aspekten är att betyget visar information om nivån på 

kunskaper och färdigheter. Under den andra frågeställningen visas det på att traditionella 

anställnings meriter kan vara tidigare arbetsbetyg från tidigare anställning eller intyg vid 

kortare anställningar kan vara avgörande element. Vidare visas att läkarundersökning, 

personkontroller och militära betyg kan vara av stor vikt. Huvudresultatet vid denna studie 

visar att skolbetygens roll sammantaget är ganska liten i förhållande till övriga 

anställningsmeriter. Betygen har en ”körkortsfunktion” som innebär ett bevis på 

genomgången grundutbildning. 
6
 I den tredje frågeställningen som Andersson haft framgår det 

att anställningsintervjun och det personliga samtalet spelat en mycket stor roll vid 

anställningar sett ur arbetsgivarens synpunkt.
 7

 Här kan svårupptäckta svårtolkade luckor i 

meritförteckningen belysas och analyseras. Andersson anser att ett urval är nödvändigt och att 

det även torde vara det i framtiden, men hur det skall gå till med eller utan betyg har han 

ingen uppfattning om. Andersson konstaterar dock i sin avhandling att målrelaterade betyg 

kan ge upphov till en ökad styrning för lärare och elever mot mätbara och observerbara 

prestationer. 

 

 

 

3.5 Kompetens; utbildning och lärande. 

 
 

Ellström behandlar olika tolkningar av kompetens.  
8
 

Skolan skall ge eleven denna kompetens genom alla olika ämnen som eleven läser i sin 

ämnesplan. Ellström menar att utgångspunkten för en precisering av kompetensbegreppet kan 

tas i begreppen individ och arbete. Med begreppet arbete avses här olika uppgifter med 

problem som en person skall lösa till ett visst resultat. Uppgifterna har en annan individ 

kanske konstruerat. Arbetet utförs genom att individen bearbetar intellektuellt eller manuellt, 

med verktyg eller utan utrustning. Hur denna uppgift utförs beror på utnyttjad teknik och 

arbetets uppläggning, samt individens större eller mindre utrymme till vad som gäller att själv 

lösa uppgifterna i relation till tid, ordningsföljd mm, med andra ord handlingsutrymme, samt 

att utvärdera resultatet.  

                                                 
5
 Håkan Andersson ( 1991) Relativa Betyg  Pedagogiska Institutionen Umeå universitet.   Sid 4-5 

6
 Ibid  Sid 13 och 58 

7
 Håkan Andersson (1991) Relativa Betyg Pedagogiska Institutionen Umeå universitet  Sid 10. 

8
 Per-Erik Ellström (1992) Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet CE Fritzes AB Sid 21 
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Här definieras begreppet kompetens. Med kompetens avses här en persons potentiella 

handlingsförmåga, i relation till en speciell uppgift. Förmågan att själv kunna identifiera, 

utnyttja och värdera handlingsfriheten till att kunna utföra uppgifter. 

Denna förmåga vill Ellström definiera i termer av: 

 

Psykomotoriska faktorer ( t.ex fingerfärdighet, ”handlag”). 

Kognitiva faktorer, dvs olika typer av kunskaper och intellektuella färdigheter ( t.ex förmåga 

att lösa problem  och fatta beslut). 

Affektiva faktorer, dvs viljemässiga  och känslomässiga handlingsförutsättningar. 

Personlighetsfaktorer, dvs. handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag. 

Sociala faktorer, dvs olika sociala färdigheter ( samarbetsförmåga, ledarskaps och 

kommunikationsförmåga) 
9
 

 

        All denna kompetens bedöms i gymnasieskolans genom betygssättning.   

 

3.6    Anställningsbarhet   

 
Anställningsbarhet som policy- och praxisbegrepp                             

 

Som framgår av ordet anställningsbarhet har det med anställning att göra och är därmed 

kopplat till förhållanden på arbetsmarknaden. Vissa forskarna vill anse att man bör vara 

uppmärksam på distinktionen mellan begreppen anställning och anställningsbarhet. 
10

 De 

menar att employment främst tenderar att fokusera på sysselsättningsfrågor i termer av 

anställning i motsats till arbetslöshet sett från en efterfrågsmodell. Här menas att 

anställningsbarheten handlar om olika individers förmåga till anställning. Fokusen ligger på 

begreppets andra del–barhet, då i termer av kompetens och identitetsutveckling. 
11

  Här menas 

att ordet anställningsbarhet används främst som ett policyredskap. Samhälleliga och 

organisatoriska nivåer i samhället har olika utgångspunkter och intressen att använda sig av 

ordet. Begreppet finns på så sätt inte värdeneutralt utan politiskt och ideologiskt värdeladdat. 

För att ta ett exempel så kan den engelska motsvarigheten till anställningsbarhet - 

employability - förstås genom att separera ordets beståndsdelar. Ordet skulle då bestå av 

employ och ability viket skulle syfta till en förmåga hos en utexaminerad att få anställning. 

 

Tre perspektiv på utbildningens funktion:  

                                                                 

Ordet perspektiv kan i detta sammanhang betyda ”utblickspunkt”. Beroende på vilket sätt vi 

använder ordet perspektiv, medvetet eller omedvetet framgår det vi betraktar, i det här fallet 

en högre studie av något slag, på olika sätt. Här följer en kort beskrivning av perspektiven:  

Nyttoperspektivet: Den viktiga uppgiften att vara en nyttig individ. Skall med förberedelse 

kunna arbeta effektivt och bidra till att utveckla ekonomiskt och socialt välstånd. 

Här kan återges orden av Herbert Spenser. (Citat) 

Den största målsättningen för utbildning är inte kunskap utan handling.
12

 

 

Konkurrensperspektivet: Arbetsmarknaden får genom olika källor information om vilka som 

finns vara lämpliga att anställa och vilka som inte är det. 

                                                 
9
 Ibid  Sid 21 

10
 Gun Berglund & Andreas Fejes  ( 2009) Anställningsbarhet Studentlitteratur AB Lund 28 

11
 Författare Gun Berglund 28 

12
 Författare Ola Lindberg 42 
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Här vill jag återge orden av John West. (Citat) 

Duktiga människor läser vid universitet, och arbetsgivare gillar duktiga människor
13

 

Bildningsperspektivet: Bildningens egenvärde framför någon slags nyttighet. 

Att vara bildad är att inneha en egenskap och ett tankesätt som berikar människan och i 

förlängningen det omgivande samhället.  

Här finns orden av Guido di Arezzo vara lämpliga:. (Citat) 

Den som gör något utan att förstå. 14 

3.6.1    Hur skall en utbildning kunna utformas. 

 
 Berglund & Fries beskriver tre mål med utbildningen.

15
                            

 

Utbildningens mål. 

Utbildningens genomförande. 

Utbildningens önskvärda resultat. 

 
Om vi ser på de tre perspektiven ges i denna bok, så ges ett flertal exempel på hur en 

utbildning skulle kunna utformas för att vara behjälplig till att bli anställningsbar på bästa sätt. 

Vi har utbildningens mål - Samhälligt och arbetsmarknadens behov, Att skapa en utmaning  

och att skapa ett ideal om den bildade människan. 

Utbildningens genomförande. - Starka praktikinslag eller realistiska övningar (t.ex Case) 

Utmaningar i form av högt tempo, disciplin och svårt eller omfattande innehåll Övningar som 

tränar bildad kommunikation. 

Utbildningens önskade resultat. - Den nyttiga person som kan utföra önskvärd uppgift  och 

fungera på en arbetsplats. Den utvalda personen klarar utbildningen med de högsta betygen 

och visar sig ha det rätta virket. Den bildade personen klarar sitt mål och utvecklar sitt  

intellekt till en högre nivå. 
16

 

 

3.6.2    Vem är då anställningsbar? 

 
Den nyttige, den utvalde eller den bildade?                                                                    

Vem finns vara mest anställningsbar av dessa tre nyutexaminerade ungdomar?  

Här kan också diskuteras om perspektiven på dessa tre studenters utbildnings funktion 

överensstämmer med det senaste årets krav på utbildningens funktion. Här kan synfält från 

andra perspektiv spela en stor roll i en utbildning. De olika synfälten i en utbildning kan också 

vara en hjälp i att tolka olika strävanden som har inverkan på innehåll metoder och 

examination. Utifrån nyttighetsperspektivet kan kanske träning i generiska färdigheter bli ett 

inslag i utbildningen. 
17

 Det saknas också tillräckliga kunskaper om vad arbetsmarknaden 

kräver av sina nyanställda. Utifrån konkurrensperspektivet handlar anställningsbarheten 

enbart att göra studenterna mera konkurrenskraftiga Företrädarna för bildningsperspektivet är 

kanske de mest kritiska till det ökade intresset för anställningsbarhet i högre utbildning. De 

högt värderade utbildningsmålen i detta perspektiv riskerar att få ge sig i konkurrens till ett 

ökat fokus på ”användbara” kunskaper och färdigheter och om arbetsmarknadens behov ska 

bestämma innehållet i utbildningen. 
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3.6.3    Vad är en god arbetstagare?                                                                  

 

 

Två goda ting som en god arbetstagare bör inneha är självkontroll och disciplin. 

I självkontrollen och disciplinen finns konsten att kunna hantera sin drift efter list och 

njutning i en specifik och önskvärd hälsosam riktning mot till exempel kost och motion.  

Att kunna hantera detta representeras som ett sätt att uppnå personligt självförverkligande och 

lycka. Här tillkommer att en positiv attityd till beteende och livsstilsförändringar och 

deltagande i hälsofrämjande insatser betraktas som önskvärt hos en anställningsbar 

arbetstagare. En god arbetstagare bör vara rationell och ansvarstagande. Dessutom bör han 

vara bredvillig och öppen. Denna bredvillighet handlar om att frivilligt underkasta sig olika 

test och diagnostiska tekniker för öppna sig för granskning och övervakning. Här kan således 

konstateras att en god arbetstagare är självgående, anpassningsbar, lojal, självreglerande 

läraktig med en positiv attityd och ett gott beteende.  
18

                               

 

3.7    Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv 

 

I början av april 2010 överlämnade lärlingsutredningen sitt betänkande till utbildningsminister 

Jan Björklund. I detta betänkande föreslås bland annat att skolverket och de nationella råden 

skall ta fram modeller för en programsäkring. 

Här föreslås dessutom ny tidsbegränsad anställningsform, gymnasial lärlingsanställning. 

Här finns även flera andra förslag till förändring 

Förändringarna består av mera kvalitetshöjande insatser inom lärlingsutbildningen 

 

Tydligare struktur i lärlingsutbildningen. 

Utbildningsavsnitt som kan omsättas på arbetsplatsen. 

Handledarutbildning för alla företag som tar emot lärlingar 

Etablering av ett Nationellt lärlings råd. 

Nationellt kvalitetssäkringssystem för yrkesutbildningen. 

Arbetsmarknads och branschorganisationer bör ta större initiativ och få mer inflytande. 

Ersättning till företagen. 

Effektiva samrådsorgan, lärlingsråd/programråd. 

Regional samverkan. 
19

 

 

3.8     Programmål för Byggprogrammet 

 
I syftet för byggprogrammet finns en bred orientering om byggprocessen och att ge 

grundläggande kunskaper inom nybyggnad och renovering av hus och anläggningar. 

Programmet syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare 

studier. I skolans ansvar nämns bland annat följande: 

Eleven: Har förmåga att diskutera och ta ställning till etiska frågor och förhållningssätt som 

rör yrkesutövningen. Kan kommunicera på svenska och engelska med sikte på behovet i 

yrket, samhällslivet och vidare studier. Har kunskaper om faktorer som påverkar hälsa och 

                                                 
18

 Gun Berglun & Andreas Fejes Anställningsbarhet (2009 ) författare ErikB jörklund 40 
19

 SOU 2010:75 Gymnasial utbildning – utbildning för jobb 
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säkerhet och har kännedom om hur arbetsmiljöfrågor hanteras inom berörda verksamheter 

samt kan verka för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. 
20

 

 

4    Metod 
 

En metod är det redskap som forskaren har för att uppnå mål för sin forskning. Metoden är ett 

sätt att finna lösningar på den problemformulering som låg till grund för den tänkta 

undersökningen. Mitt val av metod var den kvalitativa forskningsintervjun. 

I mitt syfte framgår att jag ville undersöka hur företagscheferna bedömer och värderar 

lärlingens kvalitativa egenskaper. Här söktes en här och nu beskrivning och en analys av 

målarmästarnas egna bedömningar och erfarenheter av tidigare anställningar. 

Kvale 
21

 beskriver att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att erhålla nyanserade 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening 

ur en kvalitativ aspekt.   

I en kvantitativ undersökning, exempelvis vid en enkät, kan undersökaren aldrig 

vidareutveckla de synpunkter som framkommer. Inga nyanser i informanternas svar kan 

urskiljas och forskaren ”missar” värdefull information från sina informanter som kan förklara 

deras förhållande i och till sin omvärld. Därför bestämde jag mig för kvalitativ 

undersökningsmetod som gjorts med en mindre enkät och forskningsintervjuer som 

instrument. 

 

4.1    Instrumentet 

 

Kvale
22

 framhåller att vid en kvalitativ forskningsintervju försöker forskaren samla in så rika 

och förutsättningslösa beskrivningar som möjligt av vissa relevanta teman i den intervjuades 

värld. Forskningsintervjun ska inte innehålla standardiserade frågor och inte vara hårt 

strukturerad utan istället vara ”icke- styrande” och fokuserad.  

Med detta som bakgrund upprättades en intervjuguide som underlag för mina intervjuer. 

Den utarbetade halvstrukturerade intervjuguiden
23

, innehöll olika temaområden som valts 

utifrån frågeställningarna i syftesformuleringen.  Jag arbetade med dessa teman,  

En nulägesbeskrivning av arbetet med de elever som lämnar gymnasieskolan för vidare 

lärlingsanställning i ett måleriföretag. Vilka eventuella behov av att vidare utveckla skolans 

undervisning finns. Hur skulle den eventuella utvecklingen av skolans undervisning och 

betygssättning kunna utformas. I en del frågor fanns vägledande underfrågor/stödord, som ett 

underlag för mig som intervjuare. Underfrågorna/stödorden formulerades med utgångspunkt i 

min förförståelse för problemområdet och med mina erfarenheter från de litteraturstudier som 

gjorts före studiens genomförande Intervjun fortlöpte med korta och ibland lite längre frågor 

som formulerades i deskriptiv form, det vill säga, målet var att få så spontana och livliga svar 

och utsagor som möjligt av respondenten. Frågor som, varför…, är detta? … vad händer 

när?… och så vidare var vanligt förekommande. Vilket inte framgår så tydligt i intervjuguide, 

men som finns dokumenterat på inspelningsminnet.  

                                                 
20

 Skolverket Programmål för byggprogrammet. 
21

 Kvale, Steinar, (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
22

 Ibid 
23

 Se bilaga 1. 
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Kvale
24

 framhåller dynamiken i samtalet som extra viktig för att den intervjuade ska känna sig 

motiverad att tala om sina känslor och upplevelser. Frågorna ska vara lätta att förstå och fria 

från alltför svåra uttryck och begrepp, de ska stimulera till ett positivt samspel. 

Intervjuguiden blev ett stöd för att inga frågor och områden glömdes, men styrde inte mig 

som intervjuare allt för mycket. Mitt mål var att så långt som möjligt, sträva efter att inte rikta 

ledande frågor till informanterna utan att de istället skulle vara öppna frågor som gav 

möjlighet till ett mer berättande klimat.  Frågorna ställdes med en lättsam talspråklig form så 

att den intervjuade kände sig motiverad att tala. Det var fina och lättsamma samtal.  

Alla av de intervjuade var för mig bekanta personer från mitt tidigare yrkesliv.  Här blandades 

stora som mindre firmor. Den mindre enkäten som genomfördes riktades till målerifirmor 

spridda över hela landet.  Adresserna spreds så att förhoppningsvis alla landsdelar blev 

representerade i svaren. Detta för att inte få ett alltför lokalt enkätområde. Eftersom 

adressaterna förblev anonyma så kan jag inte svara för vilken del av landet som skickade in 

flest svar på enkäten.  Ca nittio frågeformulär skickades ut via Internet och här mottogs åter ca 

femton procent.  Här ställdes tio frågor som på ett eller annat sätt backade upp 

svarsalternativen mot varandra.  

4.2    Urval och avgränsningar 

 

I gymnasieskolans verksamhet är den vanliga personalsammansättningen i arbetslagen, 

kärnämneslärare och karaktärsämneslärare 

Vid urvalet av vilka måleriföretag som skulle intervjuas togs hänsyn till olika storlek på 

måleriföretaget. Strävade efter möjligheten att få titta på ifall någon skillnad fanns i svaren 

mellan ett stort företag med mera än tjugofem anställda, i jämförelse med ett mindre företag 

med fem till tjugofem och ett mera litet med en till fem anställda, centralt belägna, inom 

Umeå stads närområde. Att analysera eventuella skillnader i åsikter mellan ett stort och ett 

litet företag kändes också intressant. Urvalet styrdes inte till av att tid skulle sparas med att 

intervjua flera personer på samma företag, utan alla intervjuer gjordes vid olika besök hos alla 

berörda företag.   

Presentation av informanterna har gjorts slumpmässigt, för att skydda deras identitet. Och kan 

därför inte kopplas ihop efter storleksordningen av företagen. Antalet intervjuade var sex 

måleri företags ledande personer.  Två av företagsledarna representerar ett stort företag, två ett 

mellanstort och de två kvarvarande representerar ett litet företag. Alla företagsledare har ett 

långt förflutet inom måleriyrket. I anslutning till intervjucitaten finns referenser till det 

utskriftsprotokoll som gjordes vid avlyssnandet av inspelningarna och som låg till grund för 

min analys. Intervjupersonerna kommer jag hädanefter att benämna som målarmästaren eller 

informanten. 

 

4.3    Genomförande 

 

Vid den första kontakten via telefon meddelades alltså det ovan beskrivna och en tid 

bestämdes för en träff och genomförandet av respektive intervju. Alla intervjuer förlades till 

deras arbetsplats av praktiska skäl och vi försökte hitta passande tider, så att inte det pågående 

arbetet skulle bli lidande och att vi inte skulle känna allt för stor tidspress.  

Jag hade gott om tid med intervjuerna och vi satt och småpratade gamla minnen med mera en 

liten stund före intervjun, plus att vi kunde prata lite om aktuell arbetstillgång. Varje intervju 

tog cirka en timme i anspråk.  Jag kände till deras verklighet genom mitt tidigare arbetsliv 
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som arbetsledare och visade på mitt intresse, detta för att grundlägga ett tryggt klimat. En 

strävan var att göra intervjun spontan och avslappnad i akt och mening för att responsen 

skulle bli spontana, livliga och oväntade svar. 

Kvale
25

 menar att vid en forskningsintervju är det viktigt att intervjuaren bygger upp en 

atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina upplevelser och 

känslor. Med detta som bakgrund inleddes varje intervju med en kort information om syftet 

med min studie och vi pratade även om frågorna kring konfidentialiteten och 

bandinspelningens syfte. Jag presenterade på vilket sätt jag förberett mig, lite om litteraturen 

och om den intervjuguide som låg till grund för mina frågeområden.  

 

Mitt hjälpmedel, det lilla fickminnet, fungerade bra, ljudkvaliteten var god och jag upplevde 

inte att informanterna blev särskilt ”störd” av den. Intervjuerna avslutades med en summering 

av mig, där informanten även fick tillfälle att tillägga något mer eller ändra något. Jag tackade 

för mig och direkt efter intervjuerna antecknade jag några kommentarer kring det första 

intrycket av intervjun, för att reflektera över både det som sagt och det som inte sagts det vill 

säga det mellan mänskliga samspelet som kännetecknar en kvalitativ intervju. Kvale
26

 menar 

att sådana anteckningar kan ge en värdefull bakgrund åt den senare analysen av utskrifterna.  

 

4.4    Bearbetning 

 
Enligt Starrin

27
 är målsättningen med en kvalitativ analys att genom ett så kallat FEI- 

sökande, det vill säga att identifiera kända eller okända företeelser, egenskaper och 

innebörder, för att hitta variationen, strukturen och/eller processen i det undersökta.  

Utskrifterna har gjorts kvällen efter varje intervju vilket passade mig bra, då upplevde jag att 

jag ville ha allt i färskt minne för att inte något skulle falla i glömska. Utskrifterna har i vissa 

stycken varit ordagrant och i andra som en sammanfattning av mer omfattande beskrivningar. 

Sedan kom olikfärgade märklappar fram och jag markerade i mina utskriftsprotokoll vad som 

hörde till vilket frågeområde. Jag försökte fördjupa vissa underliggande meningar i en del 

uttalanden genom att lyssna flera gånger på bandet och notera nya aspekter, vid sidan om det 

sagda. I analysen av de data som intervjuerna resulterat i har jag gjort följande struktur. En 

sortering i urvalet av vad som skrivits ut har gjorts ganska hårt, och fokuserat endast det som 

hörde till frågeområdena i min intervjuguide. Vid intervjuerna framstod ett område, en aspekt 

på deras beslutssituation, som extra viktig för alla informanter.  

Detta gav mig en ny och intressant infallsvinkel som jag försökte koppla till den 

beslutsprocess som skall tas vid varje nyanställning. Jag hade som föresats att se till både 

informanternas storlek på företaget och eventuella olikheter i sina utsagor, beroende på antalet 

anställda.  I resultatet redovisas empirin i underrubriker kopplade till intervjuguiden och med 

några extra rubriker som var av stor betydelse för informanterna. 

 

5 Resultat 
 

Här följer en redovisning av undersökningens empiriska material. Strukturen har jag utformat 

med utgångspunkt från frågorna i studiens problemformulering och intervjuguiden. Resultatet 

presenteras i löpande text.  
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Som resultat av frågeställningarna var en majoritet av målarmästarna överens om att en 

kontakt med skolan inför en nyanställning av en lärling var nödvändig. Ingen av 

informanterna tittade överhuvudtaget på ett betyg. Ett personligt besök av eleven eller 

kontakten med skolan var den viktigaste informationen om den sociala kompetens som 

besattes av eleverna. Den sociala kompetensen var helt utslagsgivande för om eleven skulle 

beredas lärlingsanställning eller inte. Kontakten med eleven visade vilken vilja och hur 

ambitiös eleven var att få fullfölja sin utbildning hos denne målarmästare.  

Alla informanter var helt överens om att det var oerhört viktigt att eleven innehade en hög 

social kompetens, detta på grund av att eleven hade uppgiften att sälja sitt uppförande och sin 

yrkeskompetens till kunden. Ett gott uppförande och bemötande var av största vikt för att 

kunden skulle nara nöjd med sin beställning hos målarmästaren. Att finna denna sociala 

kompetens leder också till att de anställdas barn och bekanta ofta serveras sommar jobb och 

anställning. Ibland har de ett behov av att kunna anställa personal för att kunna utföra till 

exempelvis utvändiga arbeten, främst då sommartid. Här passar andra och tredje års lärlingar 

in som ett bra komplement. Övrig årstid kan det vara årligt återkommande regelbundna 

lägenhetsrenoveringar. Det kan också infinna sig arbeten av mera speciell karaktär, det vill 

säga arbeten som konservatorer och museum kan vara inblandad i som beställare.  

Vid sådana tillfällen kan det finnas svårigheter att hitta kompetenta målare som har erfarenhet 

dessa speciella kunskaper. Ingen av informanterna kände något tvång att anställa barn eller 

bekanta till de anställda. Vissa informanter såg detta som en förmån som gavs till deras 

anställda. I och med dessa kortare anställningar visades elevernas sociala kompetens i god tid 

innan en långvarigare anställning görs. 

Arbetsgivarna tar risken med öppen famn när det gäller anställning utan att överhuvudtaget ta 

en titt på elevens betyg. Åter igen betyder den sociala kompetensen mera än ett bra betyg. 

Alla firmor är helt överens om att själva få bedöma elevens sociala status och framåtanda.  

Här vill firmorna själva, bedöma elevens vilja att lära sig yrket i företaget. Informanternas 

beskrivning av vilken typ av svårigheter de stöter på är lite varierande och verkar enligt deras 

redovisning ofta bero på tillfälligheter.  

5.1    Tjejer i måleriyrket. 

 

Informanterna hade lite delade åsikter i meningen om hur det såg på flickor i målaryrket. Här 

kan utläsas att två läger finns beroende på åldern på informanten 

De äldre, vi kan kalla dessa för 50+ såg ofta problem i form av fysiska hinder. Flickornas 

kroppar skulle inte hålla, det vill säga att de inte skulle orka fysiskt och hade lätt att vilja 

utnyttja sina manliga starkare till de tyngre arbetsstyckena. De yngre 50- såg inga hinder över 

huvudtaget. Här sågs ofta en lättare hållning i firman, det togs mera hänsyn till varandra med 

mera.  

Några målarmästare tyckte också att flickorna förde sig bättre i förhållandet mot kunderna. En 

av de yngre informanterna kände förtvivlan över att om hans tjugoåriga dotter inte skulle få 

samma chans till ett arbete bara för att hon var tjej.  

 

5.2    Vidare utveckling. 

 

De flesta av målarmästarna önskade att skolan kunde bearbeta eleverna lite mera med  att 

utveckla sin sociala status.  

Eftersom detta yrke är ett serviceyrke ville informanterna att eleverna skulle kunna utveckla 

en mycket mera säljande attityd. Det ansågs av informanterna vara mycket viktigt att eleven 

kunde agera säljare av sitt yrke och därmed sälja sitt företags tjänster. Att bemästra konsten i 
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att vara trevlig och ge korrekt bemötande. Målarmästarna gav också synpunkter på hur de 

ville se en perfekt lärling i sin firma. Lärlingens förmåga att passa tidhållningen gavs högsta 

prioritet. Kunna yrket hjälpligt och vara socialt omtyckt av sina arbetskamrater i firman var en 

ännu viktig punkt. Här fanns även en önskan om att lärlingen skulle vara gratis för firman. 

Denna önskan, var nog av en mera skämtsam karaktär. Enkätundersökningen visade samma 

tydlighet i sina svar. I intervjuerna diskuterades vid sidan om frågeställningarna också vilka 

övriga problem och svårigheter som serveras i det dagliga arbetet. 

 

Vad menar målarmästaren med kompetens? 

Eftersom det fanns en uppfattning hos målarmästarna om att det blivit allt fler elever som 

behöver komplettera med mera social kompetens blev det för mig intressant att se vilka 

föreställningar de hade om orsakerna till detta. De flesta av dem nämnde faktorer av 

skolhistorisk och problem av social natur.  

Målarmästarna tyckte det var svårt att peka på något specifikt, men ett område som alla 

nämnde var, som de uppfattade skolans förhållning till, krav på social kompetens och en allt 

slappare uppföljning om tidhållning och närvaro på skoldagarna. Detta med tidhållningen 

upplevde målarmästarna som ett allt vanligare problem. Det upplevs av informanterna att 

ungdomarna tar det ganska lätt i att hålla arbetstiderna. 

 

Lärlingens grundförutsättning? 

Nästa område som nämndes var alla familjeförhållanden som på senare tid uppstått i hemmen, 

med skilsmässor och delade boenden som många av dagens elever har med sina föräldrar. 

Några av målarmästarna framförde en möjlig förklaring i att de tror att föräldrarna ägnar 

mindre och mindre tid med sina ungdomar. Eftersom eleverna alltmer får sköta sig själv i 

hemmet morgon och kväll och vistas på skolan stor del av dagen efter det att föräldrarna åkt 

iväg till sina arbeten, så har ibland föräldrarna ingen vetskap om hur mycket deras barn finns i 

skolan. Eleven både lämnar och återkommer till hemmet innan föräldrarna åter finns i 

hemmet efter arbetsdagens slut. 

Bor eleven ena veckan hos sin mor och den andra veckan med sin far kan här lätt uppstå ett 

ingenmansland som ingen av föräldrarna rår på och vill engagera sig i. Här kanske finns en 

förtröstan hos den ene föräldern att den andre föräldern har situationen under kontroll och vill 

därför inte lägga sig i.  

Här finns ibland skolk med mera utan föräldrarnas vetskap.  

Detta uppdagas kanske inte förrän när tiden för utvecklingssamtal infinner sig, om ens då?  

Är eleven över arton år i ålder får ansvarig lärare inte kontakta föräldrarna utan elevens 

medgivande. Målarmästarna hade en viss förståelse för situationen 

Några menade att kraven på att ta hänsyn och vara trevlig prioriteras mindre nu än förut och 

respekten för vuxna har minskat. I gymnasieskolan förväntas nu dessa elever vara vuxna och  

ta ansvar för sin utbildning. En av informanterna uttryckte sig följande om gymnasieelevens 

situation i nuläget; 

 
Det är ett helt annat tempo i livet numera. Dom får sköta sig mycket själv och framför allt har alla 

data spel och tv- tittande tagit överhanden av all fritid. Förr ringde man till varandra, nu 

kommunicerar man via Face-book mm så fort man är innanför hemmets dörr. 

 

Någon menade att den ökade stressen i familjerna skapar ett lite konstigt förhållande till 

skolan och arbetslivet. I hemmet accepterar och lever man helt efter hemmets regler. Här tas 

skorna av i hallen och ytterkläderna hängs upp på hatthyllans galge. I skolan sitter man med 

skorna på bordet eller i soffan och spottar snuset på golvet. Tyvärr upplevs ibland skolan och 

hemmet som två helt olika världar. Informanterna var dock i stort sett överens om att skolan 

ändå var ett oerhört viktigt instrument för eleverna. 



13 

 

 

5.3    Enkätundersökningen 

 

Frågorna i enkätundersökningen hade likartade frågor som intervjuerna. Endast vinklade lite 

annorlunda i sina frågeställningar. I denna enkät svarade i princip alla målarmästare att 

bekantskap, släktskap eller självpresentation slog med lätthet ut betygen. 

Undersökningen visade också glädjande att de flesta firmor tar emot lärlingar till en framtida 

lärlingsanställning. Inget av de återskickade svaren avvek i frågan om anställningsmetod. Inte 

heller i de övriga frågeställningarna Det visar på att i princip alla måleriföretag i Sverige 

anställer på samma grunder. Rättesnöret för anställning finns i ordet social kompetens. 

I denna undersökning visade informanterna ändå sin förståelse för betygen genom att 

vidhålla i sina svar att man vill betona vikten av betyget men, det är inte på något sätt 

vägledande till en anställning. Enkäten visade också på att över hälften av arbetsgivarna inte 

har några motsättningar till att anställa tjejer i sina företag. 

 

 5.4    Att anställa elever till arbete som är i behov av särskilt stöd  

 

I studien ombads informanterna att beskriva hur de idag ville att den perfekte lärlingen skulle 

se ut, utifrån läroplanens intentioner. Svaren varierade en hel del på grund av olika 

erfarenheter. Alla informanter var inne på att det nog finns en grundinställning att lärlingen i 

princip kan väldigt lite från gymnasieskolan. Det lilla som eleven hade lärt sig var naturligtvis 

till godo. Alla önskningar som gjordes var av mera praktisk natur. Tidhållning, att fungera bra 

i arbetslaget, mm. Den röda tråden i det som saknades mest av allt var nog den sociala 

kompetensen. Ingen av målarmästarna överhuvudtaget nämner problem i form av att vissa 

elever kan ha läs och kanske talsvårigheter. Detta verkar inte vara något nämnvärt problem. 

 

5.5    Resurser som finns idag 

 

Informanterna var väldigt medvetna om att dagens gymnasieskola har väldigt stora resurser 

för att möta alla problem som en elev kan vara behäftad med. Det kan vara diagnoser liknande 

ADD, ADHD med flera. Det ansågs också bland informanterna att det fokuseras väldigt 

mycket i dagen gymnasieskola på att fånga upp elever med dessa problem. Pedagogerna 

ändrar om i kurslitteraturen och fokuserar om verksamheten för att tillgodose elevens behov. 

Ifrån ledningshåll i gymnasieskolan finns en målsättning att alla elever i gymnasieskolan som 

har ett behov skall få individuella utvecklingsplaner upprättade.  

5.6   Social kompetens 

 

En av frågorna som här upprepas av varje målarmästare är ordet social kompetens. Vad menar 

målarmästaren med socialkompetens?  Ordet social kompetens finns vara så laddat att det slår 

ut betygen från gymnasieskolan med lätthet. Alla målarmästare, utan undantag finner social 

kompetens vara absolut viktigast inför en anställning. Betygen finns vara en bisak. 

Alla informanter var eniga i uttrycket social kompetens.  

Ordet ”social kompetens” för målarmästaren betyder enligt honom själv som, läran eller 

konsten att kunna föra sig på ett smidigt sätt mot kunden och sin omgivning, dessutom skall 
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lärlingen kunna agera som säljare av mästarens företag genom att först och främst utföra ett 

snyggt, funktionsdugligt och felfritt resultat till kunden. 

Här skall också lärlingen kunna föra sig artigt och trevligt mot beställaren, kunna ta tillvara 

önskningar och kanske ge och ta positiv och negativ kritik till och från kunden och tillmötes 

gå de önskningar kunden önskar få utförda på ett lättsamt och bemötande sätt. 

Det bekräftas även genom erfarenhet att anställda som innehar denna kompetens alltid önskas 

tillbaka att utföra uppföljningar av reparationer i kunders hem och andra arbetsobjekt där det 

krävs anpassning till att kunna utföra arbeten tillsammans med andra yrkesgrupper, där flera 

verksamheter pågår samtidigt. 

Självklart är att den lättsamma och trevliga målare som fanns i kundens privata bostad när det 

första rummet renoverades åter önskas tillbaka när nästa rum skall åtgärdas. 

 

 

5.7   Att kunna marknadsföra sig 

 
På frågorna

28
  i undersökningen talar också målarmästarna om att kunna marknadsföra sig 

gentemot målarmästaren vid en kontakt om anställning.  

Denna kontakt med målarmästaren visar omedelbart hur eleven för sig i en första träff. 

Finns eleven vara blyg, tystlåten och kanske på gränsen försynt, tilltalar detta kanske inte en 

arbetsledare som vill att lärlingen skall sälja just sitt företags tjänster.  

Noteras bör att denne elev inte kanske säljer mindre tjänster genom sin blyghet, utan kanske 

har andra egenskaper som är utslagsgivande. Eleven kanske besitter en blygsam charm, vem 

vet?  Undersökningen visar dock i sin helhet att målarmästarna ofta förlitar sig på sitt första 

intryck av den tilltänkta eleven. Detta fenomen visar sig också när elever som inte producerat 

något av vikt under skolans tre år utan pratat och kanske lekt sig igenom dessa år, kanske 

genom omognad, kan vara en av de första som fixat sig en lärlingsanställning innan sista 

terminen på skolan tagit slut genom sitt sätt att föra sig mot den tilltänkte arbetsgivaren. Hur 

är det som ordspråket säger ”Talets gåva etc” 

 

5.8    Vilken är gymnasieskolans position i yrkesutbildningen 

 
Under intervjuernas gång, i samband med att yrkesutbildnings funktion kom på tal, tog alla 

informanter var för sig upp problematiken tidhållningen, sociala statusen mm.  

Kanske borde det skapas tillfällen för alla personer som har ansvaret för 

gymnasieutbildningen att mötas och diskutera gemensamma ställningstaganden kring vilka 

bedömningar som ska ligga till grund för elevernas välbefinnande och utveckling i skolan. 

Synen på kunskap och social kompetens måste vara likvärdig i hela skolväsendet. Här ska 

även gymnasieskolans ledning ifrågasätta och granska sina mål utifrån läroplanen och arbeta 

för utveckling, tillsammans med skolans personal och den tilltänkta arbetsmarknaden. 

Kanske ett bättre nätverk skulle hjälpa? Alla berörda nås inte av all information och ett 

erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna i skolan och företagen skulle höja den allmänna 

kompetensen. Det måste till en samordning av de måleriföretag som finns i staden och dess 

omgivning för att alla ska känna sig delaktiga och ”höra ihop”, att arbeta mot gemensamma 

mål och kunna utbyta erfarenheter med varandra i det praktiska och teoretiska arbetet. 

 

.  

. 

                                                 
28

 Se bilaga 1  
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6 Diskussion och analys 
 

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur en målarlärling kan göras mera anställningsbar 

för en målarmästare. I detta avsnitt är avsikten att sammanfoga studiens bakgrund, 

resultatdelar och mina slutsatser av det redovisade, i ett försök att besvara syftet med studien. 

Jag tänker utgå från mina frågeställningar i mitt upplägg av diskussionen och besvara de 

utifrån mitt resultat och min litteraturgenomgång. 

 

6.1     Målarmästarens önskningar? 

 

I intervjuundersökningen fick målarmästarna beskriva hur de upplever att det ser ut i 

verksamheten, när det handlar att anställa en ny lärling till ny arbetskraft. De fick även 

beskriva hur de resonerar när de anställer en lärling som kommer från gymnasieskolan. 

Vad som är viktigt för just denne målarmästare, är vad denne kallar social kompetens. 

Hur finner man social kompetens hos en elev som är väldigt skoltrött efter att ha gått skola i 

tolv år, de tre senaste på en yrkesinriktad linje till att bli målare. Dessutom i en skola som i 

läroplanen förutsätter att eleven kan och vill ta eget personligt ansvar för sin inlärning och sitt 

arbete i skolan.  

Det kanske känns lite overkligt att som lärare se eleven ta eget ansvar när eleven var och 

varannan morgon inte infinner sig i skolan utan att lämna någon anmälan om frånvaro, inte 

heller från någon av föräldrarna. Har föräldrarna kännedom om detta? Får läraren någon 

förklaring så är det ofta, jag försov mig! Den här eleven finns mycket sällan på 

kärnämneslektionerna, med det menar jag svenska, engelska, matte, gymnastik, men har ofta 

högre närvaro på karaktärsämneslektionerna. Tar den här eleven sitt ansvar enligt läroplanen? 

Läroplanen föreskriver också att läraren skall sträva mot att varje elev får kännedom om 

arbetslivets villkor, men är eleven mottaglig för denna information, när denne är så skoltrött?   

Som lärare arbetar vi dagligen med att uppmuntra, hjälpa på alla sätt, och påminna om hur 

viktigt det är med att bra betyg. 

I syftet för Byggprogrammet
29

 ingår att skolan skall ansvara för att eleven kan kommunicera 

på svenska och engelska med sikte på vidare studier, klarar eleven detta när denne inte finns 

på en svenska och engelsk lektion? Den här eleven vill ju arbeta med målning! 

 

Ellström behandlar olika tolkningsbegrepp av kompetens. Här framgår att skolan skall ge 

eleven denna kompetens genom alla olika ämnen som läses i ämnesplanen. 

Ellström
30

 menar vidare att utgångspunkten för en precisering av kompetensbegreppet kan tas 

i begreppen individ och arbete. Med begreppet arbete avses här olika uppgifter med problem 

som en person skall lösa till ett visst resultat. Kompetens kan här också härledas till affektiva 

faktorer, det vill säga viljemässiga och känslomässiga handlingsförutsättningar. 

Problemet är dock fortfarande att den här eleven finns nästan aldrig i skolan för att lösa dessa 

problem, hur skall den här eleven då finna eller hitta sin kompetens utbildning?  

Håkan Andersson anser att kompetens och betygens roll kan uppfattas på åtminstone tre olika 

sätt. Den första aspekten är betygen, som visar tecken på genomförd kompetensgivande 

grundutbildning. Den andra är att betygen visar information på kunskaper och färdigheter. 

                                                 
29

 Skolverket Programmål för Byggprogrammet 
30

 Ellström Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet. 
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Det tredje synsättet är att upptäcka svårtolkade luckor i meritförteckningen.
31

 

Överraskande vid Anderssons studie är den att huvudresultatet i denna studie visar att 

skolbetygens roll sammantaget är ganska liten i förhållande till övriga anställningsmeriter. 

Betyget har en vad han kallar ”körkortsfunktion” som innebär ett bevis på genomgången 

grundutbildning. Problemet är fortfarande för denne elev att närvaron vid dessa kärnämnen i 

skolan är obefintlig. Hur kan denne elev då finna sin kompetens? 

Hemligheten kanske kan återfinnas i den senaste studien av Andersson. 

Här skriver Andersson:  

Skolbetygens roll är ganska liten i förhållande till andra anställningsmeriter.  

Betyget har en ”körkortsfunktion” som bevis på genomgången grundutbildning. 

Vidare finns i Berglund och Fries att hämta dessa rader det han kallar  

Nyttoperspektivet: 

Den viktigaste uppgiften är att vara en nyttig individ. Skall med förberedelse kunna arbeta 

effektiv och bidra till att utveckla ekonomiskt och socialt välstånd. 

Konkurensperspektivet: 

Arbetsmarknaden får genom olika källor information om vilka som finns vara lämpliga att 

anställa och vilka som inte är det.
32

 

 

Det känns efter min analys och undersökning att dessa tidigare rader styr hela 

anställningsproceduren hos alla målerifirmor som jag fått kontakt med.. Eftersom ingen av 

alla målarmästare som jag kontaktat någonsin tittar på ett betyg så finner jag hela kontentan i 

dessa rader. I det konkreta arbetet med gymnasieeleverna inom måleriutbildningen konstaterar 

jag att de intervjuade målarmästarna upplevde att de kontinuerligt i sin planering försöker 

hitta de målarlärlingar som passar just deras verksamhet. Hur väl detta lyckas är upp till dem 

själva och deras professionalitet. De fångar upp olika former av kunskaper som lärlingen bär 

med sig i det första möte som sker med målarmästaren och bemöter detta efter bästa förmåga 

och kanske ibland i samarbete med någon yrkeslärare om tillfälle ges. 

Som karaktärsämneslärare ska jag arbeta med bland annat att undanröja hinder i lärande 

miljön för att alla elever ska få en optimal utveckling i sin yrkesutbildning. På vilket sätt kan 

detta göras i gymnasieskolan? Är målarmästaren verkligen medveten om gymnasieskolans 

kompetenser? Detta är tveksamt eftersom de intervjuade personerna befinner sig i ett 

sammanhang som har prioriterat vad de kallar social kompetens långt före ett gymnasialt 

betyg. De har få eller inga erfarenheter av pedagogisk handledning och den kontakten med 

gymnasieskolan de har haft, har till största delen varit mer av karaktären, traditionell 

yrkesutbildning på den tidens yrkesskola när de själva fick sin utbildning.  

 

6.2    Behov av utveckling  

.  

I studien kunde utläsas att det finns ett ”dolt” behov av social kompetens i gymnasieskolan. 

De behov som målarmästarna uttryckte kopplades inte ihop med gymnasieskolans utbildning 

utan berodde nog mera på samhällets utveckling Här kan man skämtsamt säga att en 

informationskampanj om innehållet i byggnadsmåleriutbildning skulle vara på sin plats. Alla 

informanterna hade erfarenhet av handledning och var införsatta i skolans sätt att genomföra 

utbildningarna. 

                                                 
31

 Håkan Andersson (1991) Relativa Betyg Pedagogiska Institutionen Umeå universitet. 
32

 Gun Berglund & Andreas Fries (2009) Anställningsbarhet Studentlitteratur AB Lund 
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6.3    Gymnasielärarens pedagogiska ledningsfunktion 

 
Den del av min undersökning som informanterna gav ett stort utrymme vid intervjuerna och 

som låg dem varmt om hjärtat, enligt min bedömning, var den som informanterna kallade 

sociala kompetensen. Gymnasieskolan ska ses i sitt sammanhang. Samhällets förändringar 

och normer/värderingar som grundläggs i organisationens struktur, påverkar hela 

verksamheten. Min studie som jag utfört pekar på att nyckeln till att verksamheten bibehåller 

sin kvalitet och utvecklar densamma i riktning mot att vara det första steget i det livslånga 

lärandet och utvecklingen till en ännu mera innehållsrik och dagsaktuell social kompetens. 

6.4    Ledningsfunktionens koppling till uppdraget 

 

Det kan verka långsökt med en koppling mellan den pedagogiska ledningsfunktionen och 

gymnasieskolans arbete med elever i behov av en yrkesutbildning till byggnadsmålare. Jag 

ska nu försöka utifrån min studie göra den kopplingen. 

Av min litteraturgenomgång framgår att en förutsättning för att gymnasieelevens behov av en 

yrkesutbildning skall bli tillgodosedda, först och främst beror på, att den generella kvaliteten i 

gymnasieskolan är hög. För att detta ska uppnås krävs att det finns ett pedagogiskt ledarskap 

med närhet till måleriyrket, tydliga mål och krav samt ett yrkeskunnigt ledarskap som visar 

förmåga att uppfylla gymnasieskolans uppdrag. Min studie visar att det i den undersökta 

staden inklusive enkätens svar, pekar på att det finns ett behov att i skolan komplettera 

behovet av dagsfärsk social kompetens  

I skolan vill gymnasielärarna bygga upp en struktur som kan bidra till att arbetet inriktas mot 

en förstklassig gymnasieskola i kommunen. En struktur som innehåller läroplansarbete, 

utvärderingar, åtgärdsprogram och individuella utvecklingsplaner för alla elever samt arbetet 

med att inhämta dagsfärsk yrkeskunskap. Detta för att möta alla nya metoder och material 

som ständigt introduceras i yrket. Här eftersträvar gymnasielärarna att bli mer delaktiga i det 

pedagogiska görat och detta skall ledas av en rektor som har den mer övergripande 

planeringen i verksamheten och kan organisera nätverk, gemensamma utbildningar och möten 

med arbetsgivarna. Här fordras kanske ett ännu samarbete med arbetsgivarna för att inhämta 

de önskningar och krav som kan ge kunskap om de olika möjligheter som finns i form av 

utveckling i arbetet med att klargöra begreppet social kompetens.  

Med andra ord krävs en ledning som finns nära verksamheten och som har kunskaper och tid 

för att stötta gymnasieskolan framåt mot en bibehållen, generellt god kvalitet, där 

gymnasieskolans pedagogik bevaras och framför allt utvecklas i samma takt som samhället 

förändras. Det som genomgående visar sig i min undersökning är målarmästarnas positiva 

intresse och önskan om få utbilda framtida arbetskraft från gymnasieskolan. Det är ju av 

största vikt att kvaliteten i gymnasieskolan ifrågasätts och utvärderas för att föra 

verksamheten framåt. I anslutning till läroplanen som styrdokument bör kanske en granskning 

göras för att uppmärksamma ifall de mål som finns för måleriutbildningen behöver 

kompletteras med ämnet social kompetens ännu mera än i dagens skola. Fortsätter dagens 

system till anställning av en framtida arbetskraft med att endast se till ordet social kompetens 

måste skolan återfinna betygets värde för lärlingen. Kanske med att införa ett speciellt betyg 

av social kompetens för eleven.  

 

6.5   Metod diskussion. 

 

Jag anser att min undersökning svarar mot mitt syfte och att resultatet gett en bra bild av hur 

de intervjuade målarmästarna bedömer de lärlingar som är anställningsbara för deras företag. 
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Fortsättningsvis visar studien att karaktärsämnesläraren bör vara den person som tillsammans 

med rektor utifrån den fria gymnasieskolans läroplan initierar till en utveckling av 

gymnasieskolan och därigenom undanröjer hinder i undervisnings- och lärandemiljöerna 

gymnasieskolan.  

I den stad som undersökningen är genomförd, finns en stor mängd måleriföretag.  

Undertecknad arbetar själv på en av stadens största gymnasieskolor och har en viss kontakt 

med ett större antal av dessa måleriföretag varje år, dels genom kontakter vid varje 

utslussning av utgångselever samt vid varje fördelning av APU elever som förhoppningsvis 

får göra sin praktik period i en av dessa firmor. Dessutom innehåller mitt yrkesliv drygt fyrtio 

års erfarenhet som arbetsledare och byggnadsmålare i måleriföretag, Starrin
33

 menar att när en 

forskare börjar arbeta med ett problem befinner han sig någonstans i en process av att försöka 

förstå ett fenomen eller förhållande. Han påstår vidare att vi aldrig möter någon eller något 

helt förutsättningslöst och att forskaren inte kan frigöra sig från sina förväntningar och 

farhågor, åsikter och fördomar, känslor och värderingar. Genom att medvetandegöra dem så 

kan forskaren pröva ifall de har styrt hans tolkningar av materialet och om möjligt söka efter 

andra tolkningar.  

Detta påverkade mig i min analys av resultatet eftersom jag ansåg att mina förkunskaper både 

kunde ligga till grund och till hinder för min tolkning av resultatet. Å andra sidan är det en 

förutsättning för en god kvalitativ undersökning att intervjuaren har en omfattande kunskap 

om ämnet eftersom han är själva ”forskningsverktyget”
34

. 

Min bakgrund innebar att undertecknad var bekant med alla informanter, vilket kunde vara 

både kunde vara till fördel och nackdel. I mitt fall upplevdes det dock som mest positivt 

eftersom vi på något vis hade en gemensam historia i yrket och lättare kunde relatera till hur 

en nyanställning kunde ske.  

En risk kunde vara att analysen av resultatet blev förutfattat av min förförståelse för de kända 

informanternas tidigare förfaringssätt vid anställningar. Bell 
35

 skriver om risken att få skevhet 

i resultatet av forskningsintervjuer i och med att intervjuaren inte är en maskin utan en 

människa som kan påverka informanterna på ett omedvetet sätt. Det kan finnas en stark vilja 

hos informanten att göra intervjuaren till lags eller en tendens hos intervjuaren att styra svaren 

så att de stöder hans förutfattade meningar om temat. Bell kallar detta respons- eller 

intervjueffekter och menar vidare att ”Det är lättare att erkänna det faktum att skevhet kan 

uppstå, än att eliminera denna effekt”.  

Tolkningarna i undersökningen utgår från sex intervjuer av målarmästare alla verksamma i 

samma stad. Vid valet av en kvalitativ forskningsmetod är forskaren intresserad av 

informanternas egna berättelser av sina upplevelser, åsikter och erfarenheter om det 

uppställda forskningsproblemet. Vilket medför att deras utsagor är subjektiva och relaterade 

till deras specifika kunskapsområde och utifrån den anställningssituation som de befinner sig 

i. Likaså gäller för forskaren som har en förförståelse och tolkar sina resultat utifrån dessa. 

Det blir kanske så att forskaren hör det den vill höra och tolkar det på sitt eget vis än om 

ansatsen är att förhålla sig kritisk till materialet. Frågan blir då vilket syfte forskaren har just 

med denna undersökning. Mitt syfte var att få en uppfattning om hur en målarmästare i denna 

stad genomför sin nyanställning av en ny arbetskraft. Detta medförde att min undersökning 

inte blev generaliseringsbar för andra städer eller mindre orter, ifall deras struktur inte 

överensstämmer med den undersökta stadens struktur. Å andra sidan så borde det ge en god 

bild av vilka faktorer som påverkar en målarmästares handlingssätt, när en nyanställning av 

en målarlärling är förestående.  
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 Ibid. 
34

 Kvale Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. 
35

 Bell, Judith (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
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Personliga intervjuer och resultat från min enkätundersökning har använts för insamling av 

data i studien. Deltagandet har varit frivilligt och informanterna har varit medveten om att de 

kunnat avbryta sin medverkan när som helst. Vid den första telefonkontakten informerades de 

om bakgrunden och syftet med intervjuerna, samt på vilket sätt de skulle bearbetas.  

Min motivering varför just dessa målarmästare hade blivit utvalda presenterades också. De 

fick även veta att ett ”fickminne”, (diktafon) skulle fungera som anteckningsblock och att de 

inte skulle kunna identifieras i examensarbetet.   

Kvale
36

 anser, ”Det kan vara svårt för en forskare att förutse de potentiella konsekvenserna av 

en intervjurapport”. Vilket vi diskuterade lite kort vid intervjutillfällena och ingen av 

informanterna uttryckte någon oro i frågan. Jag gav också information om på vilket sätt 

resultatet skulle presenteras i uppsatsen, samt att endast intervjuaren skulle lyssna på det 

inspelade. Informanterna informerades också om att de var de välkomna att läsa den färdiga 

rapporten, om de önskade. 

Jag har försökt att följa de etiska krav som uttrycks i Humanistiska - samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets rekommendationer vid kvalitativa intervjuer, nämligen informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte… Deltagarna i en undersökning har rätt att själv 

bestämma över sin medverkan… Uppgifter om alla i en undersöknings 

ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem… Uppgifter om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål… får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk 

eller andra icke- vetenskapliga syften.
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Avslutande ord 
 

Det har under arbetes gång känts som att min undersökning bara skrapat på ytan, av den i 

mina ögon, viktiga yrkesutbildningen och att vissa frågor som skulle ha förklarat orsaker och 

förhållanden på ett djupare sätt skulle ha blivit ställda. Men min förhoppning är att andra vill 

forska vidare kring anställningsbarheten för målarlärlingen och möjligtvis även det mera 

övergripande, fundamentala kvalitetsarbetet som ter sig så centralt för hela utbildningen. 

För alla elever i vårt verksamhetsområde gymnasieskolan, skall det finnas förutsättningar för 

att få det stöd de behöver i sin utbildning, utveckling, inlärning och sociala fostran. Att 

misslyckas för en ungdom och dessutom i ett tidigt stadium, kan få konsekvenser för 

människan långt fram i livet, och detta måste förebyggas. Här infinner sig ett litet obehag 

inför de nya kraven från de styrande krafterna, att en elev som lider av till exempel dyslexi 

eller motsvarande handikapp och inte klarar kärnämnena får strafftid i praktiktiden som följd 

av inte godkända kärnämnesbetyg. För att klara dessa hinder i utbildningen krävs kunniga och 

införsatta personer som vågar satsa på att verksamheterna får de resurser de behöver för att 

lyckas med detta uppdrag. Ett långsiktigt förhållningssätt, kanske ett riskspel, där en kostnad 

för en viss insats ställs mot en osäker intäkt någon gång i framtiden, men som rent 

samhällsekonomiskt är en trolig vinst och det viktigaste av allt, för den enskilda killen eller 

tjejen kanske en livsavgörande åtgärd.  
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Intervjufrågor inför Examensarbetet. 

 

1: Kontaktar du lärarna på skolan innan anställning? 

 

2: Som lärare vid byggprogrammet vid gymnasieskolan upplevs det  

ibland som att det inte tittas på betyg vid anställning av lärling ? 

Hur är din uppfattning i detta? 

 

3: Varför föredras personliga och släktskapliga relationer före                             

 betyg från skolan? 

 

4: Hur upplever du känslan till vara tvungen att anställa barn till dina  

anställda? 

 

5: Finns det någon risk med att inte titta på betygen vid lärlings- 

 anställning byggd på känsla? 

 

6: Köper du den risken medvetet? 

 

7: På vilket sätt finner du det viktigt att eleven personligen gör ett 

  besök hos dig inför sommaren nyanställningar? 

 

8: En enkät visar att arbetsgivarna inte gör skillnad på flickor i  

 jämförelse med pojkar. Ändå upplevs det som svårare att flickor får 

lärlingsanställning än pojkar. Kan du ge någon beskrivning till  

varför det kan upplevas så?     

 

9:                Kan gymnasieskolan på något sätt kunna hjälpa till att utforma en  

                   lättare och allsidigare betygssättning av eleven för bättre få en 

                   objektiv beskrivning av den tilltänkte eleven?  

 

10. Ge en beskrivning på den idealiske lärlingen enligt din åsikt: 
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Enkätfrågorna som skickats ut i landet. 
 

 

1. Om du vill anställa en lärling, vill du lärt känna personen genom 

tidigare praktik? 

 

2. Har betygen från utbildningen någon betydelse? 

 

3. Om svaret är ja, vilka ämnen är av betydelse? 

 

4. Har könet på eleven någon betydelse? 

 

5. Om du inte har någon kvinna anställd, kan du tänka dig att göra 

det? 

 

6. Skulle du ha högre krav på en tjej? 

 

7. Om du inte vill anställa en tjej, kan du förklara varför? 

 

8. Önskar du känna eleven personligen innan du anställer? 

 

9. Har elevens personliga presentation någon betydelse? 

 

10. Har du de senaste åren anställt en lärling?  

      

 


