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Abstract:  
Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma florister har för syn på anställningsbarhet inom yrket.  

Som förberedelse till studien har jag tagit del av tidigare forskning om anställningsbarhet, kvalitetsarbete inom 

gymnasieskolans yrkesprogram, en avhandling om bedömning av yrkeskompetens samt andra studentarbeten. Studien har 

genomförts med kvalitativ forskningsmetod genom semistrukturerade intervjuer av fem yrkesverksamma florister. 

Datamaterialet har bearbetats genom tematisk analys och är analyserad ur ett sociokulturellt perspektiv. Tolkningarna är 

gjorda med inspiration ur hermeneutiken.  

De tre mest framträdande teman i min analys rubricerar jag som:  

Floristens behov av kunskap och kompetens, Nyutexaminerad- men anställningsbar? En förändrad bransch. 

I resultatet framkom att de intervjuade floristerna i studien anser att de egenskaper som leder till anställningsbarhet i 

floristyrket främst är relaterade till social kompetens, att man fungerar bra i både arbetsgruppen och med kunder samt att 

man anpassar sig till normer och regler inom praxisgemenskapen. Floristen bör därutöver ha goda yrkeskunskaper samt 

allmänna ”omkring-kunskaper” i språk och matematik.   De sociala förmågorna är viktigare än att ha en hög formell 

utbildning med yrkesbevis och gesällbrev när floristerna nyanställer. Nyutexaminerade florister uppfyller i allmänhet inte 

de intervjuade floristernas (handledarnas) krav på anställningsbarhet. Detta p.g.a. att de saknar eller inte har tillägnat sig 

en yrkesidentitet där de inte har utvecklat sina sociala och kommunikativa förmågor, eller kan praktisera teorin. Det kan 

enligt det sociokulturella perspektivet bero på omognad och oerfarenhet hos den unga floristen. 

 

 

 

Nyckelord florist, yrkeskompetens, yrkesidentitet, anställningsbarhet och sociala förmågor/kompetenser. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma florister har för syn på 

anställningsbarhet inom yrket. De frågeställningar jag utgår ifrån i min studie är;  

 Vilka kunskaper och kompetenser krävs? 

 Vilka brister identifieras?  

 Vilka behov av kompetens finns i en förändrad bransch? 

Som förberedelse till studien har jag läst tidigare elevarbeten, forskning om anställningsbarhet, 

yrkesidentitet samt en avhandling om bedömning av yrkeskompetens. Jag har genomfört 

studien med kvalitativ forskningsmetod genom semistrukturerade intervjuer av fem florister 

som alla är APL-handledare. Jag har bearbetat datamaterialet med hjälp av tematisk analys 

samt med hjälp av min teoretiska ram ur ett sociokulturellt perspektiv. Jag har tolkat 

respondenternas svar med inspiration ur hermeneutiken då jag vill få en förståelse för 

floristernas upplevelser. De teman jag fann genom min analys, se nedan, presenterar jag i 

resultatdelen med efterföljande diskussionsdel. 

Tema 1: Floristens behov av kunskap och kompetens 

Tema 2: Nyutexaminerad men anställningsbar? 

Tema 3: En förändrad bransch 

Resultatet visade att de intervjuade floristerna anser att de egenskaper som leder till 

anställningsbarhet i floristyrket i dag är att man är; stresstålig, effektiv, snabb, glad och trevlig, 

serviceinriktad, lyhörd, lätt att prata med, kreativ, duktig, uppfinningsrik, ekonomisk, 

ordningssam och företagsam/initiativrik. Floristen bör utöver dessa personliga egenskaper ha 

goda yrkeskunskaper om växtkännedom och materialkännedom, försäljning och ekonomi, samt 

goda allmänna ”omkring-kunskaper” i språk och matematik. De förmågor som är mest 

meriterande är de sociala förmågorna, att man fungerar bra i både arbetsgruppen och med 

kunder samt att man anpassar sig till normer och regler inom praxisgemenskapen. Den sociala 

kompetensen är viktigare än att ha en hög formell utbildning med yrkesbevis och gesällbrev när 

floristerna nyanställer. Nyutexaminerade florister uppfyller i allmänhet inte de intervjuade 

floristernas krav på anställningsbarhet. Det förklaras med att de inte har hastigheten i sig, de är 

för långsamma. De brister i sociala förmågor, de har kunskapsluckor i matematik, 

växtkännedom och alternativa binderisätt. De brister i initiativförmåga och ta-sig-församhet, 
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intresse av att lära sig hela ”konceptet” och de har mer fokus på ”sällanbinderier” än vanliga 

”butiksbinderier”. Detta förklarar de intervjuade med att de nyutexaminerade inte ännu har 

utvecklat en yrkesidentitet, inte har tillräckliga sociala och kommunikativa förmågor, eller inte 

kan praktisera teorin de lärt sig i skolan. Detta kan bero på en omognad och oerfarenhet hos den 

unga floristen enligt respondenterna. De intervjuade floristerna ställer samma förväntningar på 

den unga oerfarne nyutexaminerade som på den vuxna mer erfarna floristen, eftersom de i viss 

mån relaterar till sin egen erfarenhet och utbildningsbakgrund som vuxenstudenter. 

Blomsterbranschen vittnar om en stark förändring vilket medför att allt fler och fler fackbutiker 

har svårt att konkurrera med stormarknader och andra aktörer som tagit marknadsandelar på 

dagligköpen av vardagsblommor. Detta leder till att mindre butiker får lägga ner. Floristerna i 

studien anser dock att den förändrade branschen öppnar för att det idag är lättare att få jobb än 

tidigare, om man kan tänka sig att jobba i blomsteravdelningen på Coop, Bauhaus och andra 

stormarknader, där de tror att kraven på floristisk kunskap är lägre. Däremot har de 

uppfattningen av att det är svårare att få jobb i en renodlad ”riktig fackbutik” idag där kraven 

anses vara högre. Floristen bör ha en bredare kompetens i fackbutiken än på stormarknaden där 

man bara behöver kunna en begränsad avdelning. Den trots allt höga arbetslösheten bland 

florister anser man beror på det för stora utbudet av floristutbildningar i länet i förhållande till 

antalet arbetstillfällen. De anser att APL fyller en mycket stor funktion för att skola in 

floristeleverna i arbetslivet under utbildningen, detta för att de ska bilda sig en yrkesidentitet 

och få en uppfattning om vad yrket innebär. Genom att få in en fot och visa vad man går för 

kan man lättare få jobb. Floristerna ser sin egen roll som handledare som betydelsefull för 

floristens utveckling under utbildningen. De anser att kommunikationen och samverkan mellan 

butikerna och skolan är viktig, men anser att det främst är skolans ansvar att utbilda eleverna. 

Nyckelord: Florist, yrkeskompetens och kvalifikationer, yrkesidentitet, anställningsbarhet och 

sociala förmågor/kompetenser. 
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1. Inledning och syfte  
Bakgrunden till min studie är mitt intresse för floristyrket och utvecklingen av blomster-

branschen och floristutbildningen. Efter tio år som florist i olika butiker i en medelstor stad i 

Sverige arbetar jag nu sedan fem år tillbaka som undervisande yrkeslärare på Hantverks-

programmet med inriktning mot florist i Gymnasieskolan. Under det senaste årtiondet har 

blomsterbranschen genomgått en stor förändring. Mindre fackbutiker försvinner i lika stadig 

takt som olika stora Garden center öppnar med lågprisväxter. I takt med denna förändring 

ändras också floristens villkor och arbetsuppgifter, vilket jag upplever i sin tur leder till ändrade 

kompetenskrav på anställningsbarhet. Under mina år som anställd i butik genomgick min 

arbetsplats en stor effektivisering av arbetsuppgifterna, vilket ledde till nerdragningar på 

personalstyrkan. Blomsterhandlare jag talat med har allt svårare att få lönsamhet i 

verksamheten vilket gör att det är få som bara kan överleva på att sälja blommor. Det resulterar 

i att blomsterbutikerna mer och mer liknar inredningsbutiker.  

Jag började fundera över vad som kännetecknar en anställningsbar florist idag och hur alla 

nyutexaminerade elever ska kunna få jobb efter avslutad gymnasieutbildning, då min 

uppfattning är att det råder kraftig brist på floristjobb. Bakgrunden till min frågeställning 

grundar sig i mitt intresse av vad branschen efterfrågar hos en anställningsbar florist. Jag vill 

därför undersöka vad förträdare från blomsterbranschen har för syn på floristisk kompetens och 

om den nyutexaminerade floristen anses anställningsbar. Jag vill även studera om företrädarna 

anser att den förändringsprocess som blomsterbranschen genomgår, faktiskt påverkar och 

ändrar kravet på floristens kompetens.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad verksamma florister har för syn på 

anställningsbarhet inom yrket. De frågeställningar jag utgår ifrån i min studie är;  

 Vilka kunskaper och kompetenser krävs? 

 Vilka brister identifieras?  

 Vilka behov av kompetens finns i en förändrad bransch? 

 

1.2 Bakgrund- Floristutbildningen 
I följande stycke ges en bakgrund till floristutbildningen i dagens gymnasieskola samt en 

historisk bakgrund till yrket.  
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1.2.1 Yrkesämne- Florist 

Av de 18 nationella programmen i Gymnasieskolan (GY11) är 12 yrkesprogram och 6 är 

högskoleförberedande. Hantverksprogrammet med inriktning Florist är ett yrkesprogram med 5 

inriktningar där man skiljer på hantverk genom kategoriseringarna direkt hantverk, 

framställningshantverk och verktygshantverk. Florist hör till kategorin direkt hantverk vilket 

innebär att man utgår ifrån ett material för att skapa en handgjord produkt (Skolverket 2011 

s.127). Hantverksprogrammet ska enligt SOU (2008:27 s.55) leda till yrkesexamen som gör 

eleven anställningsbar. Inriktningen florist ”kan leda till arbete inom floristyrket” 

(Examensmålen för Hantverksprogrammet 2011 s.125) och ska ge eleven förutsättningar att 

utveckla karaktärsspecifika kunskaper och kompetenser som krävs för att kunna jobba inom det 

valda yrkesområdet. Exempel på ämnesområden som inryms i ämnet Hantverk är; färg och 

form, materialkännedom, hantverkskunskap, tradition och utveckling, material och miljö samt 

entreprenörskap. Förutom karaktäristiska yrkesämnen läser man även gymnasiegemensamma 

ämnen. Floristyrket är ett kreativt yrke där man skapar blomsterbinderier för alla tillfällen i 

livet, födelse, födelsedagar, uppvaktningar, examen, högtider, vardag som fest, dödsfall och 

begravning.  

1.2.2 Styrdokument Hantverksprogrammet 

I Programmålen för Hantverksprogrammet med inriktning florist i GY11står att läsa:  

”Hantverksprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper för arbete 

inom olika hantverksområden för produktion, reparation och service samt 

till att utveckla insikter i företagandets villkor. Programmet syftar även till 

att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier.”  

I Examensmålen beskrivs att inriktningen florist  

”..ska ge kunskaper om och färdigheter i att kombinera olika material för att 

skapa blomsterarbeten av teknisk och estetisk kvalité, samt ge kunskaper om 

krukväxter, snittblommor och övrigt förekommande material inom 

branschen. Inriktningen kan leda till arbete inom floristyrket”.  

Examensmålen beaktar övergripande hela hantverksprocessen, från idéutveckling, skiss och val 

av material till färdig produkt samt utvärdering av resultat. Det innefattar hur eleven i 

arbetsprocessen hanterar yrkeskunskaper, tekniker och moment som leder till en färdig produkt 

samt i vilken grad eleven visar förmåga och kunskap att hantera verktyg, tekniker och material.  

Examensmålen anger också förutom specifika kunskapskrav för färg, form, komposition och 



 

5 
 

materialkännedom, även krav på sociala och entreprenöriella förmågor som initiativförmåga, 

självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga etc.(Skolverket 2011 s.127).  

1.2.3 Hantverksutbildningen historiskt sett  

Under århundranden skedde den huvudsakliga yrkesutbildningen inom skråväsendet, vilket var 

en sammanslutning av hantverkare som var reglerade av stadens borgmästare eller kungen för 

att kunna utföra sitt yrke. Skråväsendet kom till Sverige först på 1300-talet och genom 

mästarläran utbildades den unge genom att gå i lära hos en mästare som representerade och 

förmedlade yrkets traditioner till den oerfarne, som kallades lärling. Mästarläran innebar ett 

ömsesidigt förpliktande mellan lärling och mäster under en begränsad tid under formella eller 

informella former genom antingen skriftliga kontrakt som avslutades med gesällprov, eller där 

lärlingen ”växte upp inom yrket” (Nielsen & Kvale 2010 s.27, 284). Undervisningsformen var 

informell, där lärlingen till en början deltog perifert genom observation för att med gradvis 

ökande rörelse inom socialisationen (praxisgemenskapen), lära sig enklare moment genom att 

imitera mästaren.  Genom det sociala samspelet med mästaren och övriga lärlingar, förvärvade 

lärlingen yrkeskunskaper och yrkesskicklighet inom produktionens logik. Under 1900-talet 

ersattes till stor del mästarläran av formell utbildning, men än idag förekommer olika typer av 

mästarlära inom olika yrken, även akademiska. Inom skolans ramar lever den kvar genom 

traditionell lärlingsutbildning, APL och projektarbeten (2000 ss.29,41,44). Ökat intresse för 

mästarlära och lärande i praxisgemenskap kan vara en praktisk lösning på problem med 

elevmotivation och arbetslivsförberedelse inom modern utbildning, enligt Nielsen & Kvale 

(2000 s.43). Enligt författarna skulle exempelvis problem med elevmotivationen övervinnas om 

eleverna fick mer uppenbart relevanta och verkliga uppgifter för det valda hantverksyrket samt 

att deras prestationer och produkter utvärderas utifrån hur de fungerar i den praktik de rör sig i. 

Också Berglund & Fejes (2009 ss.45-45) menar att s.k. yrkesuppgifter i form av kundarbeten 

som liknar de inom yrket främjar elevens motivation och yrkeskunnande. En mix av 

skoluppgifter och yrkesuppgifter bildar förutsättningar för att eleven ska bilda sig en 

yrkesmedvetenhet och en yrkesidentitet. 

1.2.4 Gesällbrev 

Inom flera, närmare bestämt 75 hantverksyrken, däribland floristyrket, lever traditioner som 

gesällbrev och mästarbrev kvar. Det är i dag en ideell förening med myndighetsuppdrag, 

Sveriges Hantverksråd, som i samarbete med Företagarna, Hantverkarnas Riksorganisation och 

Svenskt Näringsliv och branschen fastsäller provbestämmelser samt utfärdar och återkallar 

Gesällbrev och Mästarbrev. Hantverksrådet verkar för att värna om hantverks-utbildningarnas 
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höga kvalité och de svenska yrkeskompetensbevisens internationella konkurrenskraft.  Mellan 

800-1000 gesällbrev avläggs varje år enligt Sveriges Hantverksråd. Gesällbrevet är en 

förlängning av yrkesutbildningen och genomförs först efter den formella yrkesutbildningen 

inom gymnasieskolan, lärlingsutbildning eller yrkesvuxenutbildningen. För behörighet till 

Gesällprov krävs 4500 h praktisk yrkeserfarenhet, varav 1500 h motsvarar en gymnasial 

floristutbildning med godkänd APL. 3000 h ska praktiseras efter avslutad yrkesutbildning. Nya 

behörighetsbestämmelser för Gesällprov började gälla fr.o.m. 2013 (gäller elever som påbörjat 

sin yrkesutbildning 2011 och framåt) och kräver även ett godkänt Yrkesbevis, vilket är ett 

examensarbete som enligt Floristernas Yrkesråd utgör nivån för anställningsbarhet inom 

floristyrket i dag. Det är genom Floristernas Yrkesråd (FYR) i samarbete med Interflora, 

Euroflorist samt Sveriges Hantverksråd, som Gesällprovet kan avläggas. Enligt Sveriges 

Hantverksråd är Gesällbrev ett bevis på att floristen uppfyller branschens krav på 

yrkeskunnande. Det ska ge floristen större möjligheter till ett bra jobb inom yrket, både 

nationellt och internationellt inom Europa. 

1.3 Avgränsningar 
Förutsättningarna för denna studie har varit att jag deltidsarbetat och forskat under 

höstterminen 2013. Till en början planerade jag att genomföra intervjuer med både företrädare 

från blomsterbranschen, d.v.s. handledare, yrkeslärare på floristprogrammet och nya florister i 

branschen för att jämföra deras syn på vilka kunskaper och kompetenser som krävs, med 

varandra. Jag blev rådd att avgränsa antalet intervjuer på grund av det stora arbete det skulle ta 

att analysera den mängd datamaterial jag skulle få. Därför valde jag, med tanke på min 

tidsbegränsning samt att omfånget på studien skulle ha blivit för stort, att enbart intressera mig 

för branschföreträdarnas, de handledande floristernas, uppfattningar.  

 

2. Forskning och tidigare studier 
Jag har som förberedelse till min egen studie tagit del av tidigare forskning. Jag börjar med att 

presentera forskning om anställningsbarhet, följt av forskning om kvalitétsutvecklingsarbete i 

yrkesutbildningen. Därefter följer en avhandling om vad yrkeslärarna tar hänsyn till vid 

bedömning av yrkeskompetens i yrkesämne. Avslutningsvis presenterar jag tre studentarbeten 

på grundnivå med liknande frågeställning som jag tycker har relevans för min studie.  
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2.1 Anställningsbarhet 
I antologin ”Anställningsbarhet- perspektiv från utbildning och arbetsliv” samlar Berglund och 

Fejes (red) (2009) forskning om anställningsbarhet som ett begrepp med många olika 

definitioner. Vanligtvis använder arbetsgivare begreppet för att beskriva den lägsta godtagbara 

nivån på den arbetssökande. Enligt Berglund & Fejes (2009 s.11) är anställningsbarhet numera 

ett centralt policybegrepp som används för att ”legitimera åtgärder inom arbets-marknad och 

utbildningssystem”. Vid planering och utformning av olika utbildningsprogram bör man 

fundera på om utbildningen skapar de rätta möjligheterna för eleverna att bli anställningsbara. 

Johansson använder sig av arenabegreppet för att förklara sambandet (2009 s.96). 

Skolmyndigheterna och branschorganisationerna agerar och utformar tillsammans 

yrkesutbildningen på policyarenan, medan de nationella kursplanerna och styrdokumenten 

skapas av erfarna tjänstemän och betrodda yrkeslärare på formuleringsarenan. Flera aktörer 

trängs på policyarenan och vem som beslutar om undervisningens innehåll och vad som bör 

prioriteras i yrkesutbildningen, är inte helt självklart eller problemfritt. Hänsyn i frågan bör tas 

till att branschen och skolan lever under skilda villkor, d.v.s. olika logiker, där skolan styra av 

utbildningens logik och arbetslivet av produktionens logik, vilket kan leda till ”brott” på vägen 

fram till realiseringsarenan. På transformeringsarenan agerar främst yrkesutbildningen och 

yrkeslärarna i samråd med arbetslivet. Här tolkas behovet av de kompetenser som krävs inom 

respektive bransch för att sedan anpassas mot det centrala innehållet i styrdokumenten utifrån 

erfarenheter och praxis. Svårlösta dilemman uppstår då yrkeslärarna tvingas ta ställning till hur 

nära ”verkligheten” skolan kan komma arbetslivet. Ska skolan vara ”skolinriktad” eller 

”produktionsinriktad”?  I ”frirummet” har yrkesläraren handlingsfrihet att anpassa och fördela 

teori och praktik samt konstruera upplägg och lärsituationer efter rådande lokal yrkeskultur, sin 

egen yrkeslärar-kompetens samt lokala förutsättningar i form av resurser, elevantal, lokaler och 

ekonomi. Johansson menar att här finns en stor tolkningsfrihet med stora didaktiska dilemman 

då läraren ska hantera en komplex verksamhet. Yrkesläraren är inte bara en stor förebild för 

eleven utan har även dolda fostransaspekter genom att fungera som elevens länk till arbetslivet; 

förmedla yrkesidentitet, yrkeskultur och etiska värderingar till eleven enligt Johansson (2009 

s.87-88). Författaren talar om detta som den dolda läroplanen vilket är en mycket viktig del 

inom undervisningen i yrkesutbildningen. Han menar att yrkeslärarna är särskilt medvetna om 

att de inte enbart tränar eleverna i kunskaper och färdigheter inom yrket utan även överför den 

rådande yrkeskulturen. En del i elevens socialiseringsprocess in i yrkeskulturen sker 

exempelvis genom APL (Johansson 2009 s.100). På realiseringsarenan som kan vara 

klassrummet, en skolverkstad eller på en praktikplats sker elevernas viktiga kontakt med sitt 
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yrkesval, men han frågar sig vart eleverna lär sig sitt yrke bäst? Enligt de konstruktivistiska 

lärandeteorierna borde all yrkesutbildningen flyttas ut i arbetslivet menar Johansson, men det är 

inte praktiskt möjligt då de flesta yrkesverksamheter kräver en teoretisk bakgrund som inte går 

att få på arbetsplatsen. Därför betonas att relationen mellan skolan och arbetslivet genom APL 

är mycket viktig. 

Fejes (2009 s.153) har studerat hur man talar om begreppet anställningsbarhet, vad det innebär 

inom omvårdnadsektorn samt om utbildningen skapar anställningsbara medborgare. Han har 

tagit del av ett kompetensutvecklingsprojekt för att studera vilka åtgärder som görs för att 

personalen inom omvårdnadsektorn ska bli mer anställningsbara. Projektet gick ut på att 

validera vårdbiträdens långa erfarenhet inom äldreomsorgen och deras kunskaper för att ge dem 

formell komptens (betyg från omvårdnadsprogrammet) och se om det kunde leda till 

anställning som undersköterskor. Åtgärden ”kompetensstegen” skapades för att öka 

anställningsbarheten på arbetskraften. Bakgrunden till projektet var att man funnit att av den 

personal som jobbade närmast de äldre, hade endast 40 % en relevant utbildning. Det gav en 

bild av att det utbud av arbetskraft som kommunerna hade att tillgå, saknade rätt kompetens för 

att anses motsvara anställningsbarhetskraven. Fejes har studerat olika policytexter kring 

diskurser om anställningsbarhet och funnit att arbetsgivare, stat och individen har ett 

gemensamt ansvar i frågan. Men huvudansvaret har mer och mer förskjutits från staten och 

arbetsgivaren till att bli individens ansvar på lokal nivå, att själv delta i åtgärder som 

arbetsgivaren erbjuder och som gör individen mer anställningsbar (2009 s.164). 

2.2  Forskning om yrkesutbildningen 
Det är viktigt att yrkesutbildningen ligger i framkant och ständigt arbetar med olika 

kvalitétshöjande åtgärder för att förbereda eleverna inför deras yrkesutövning. På Restaurang-

programmet, Jörgen Kocksgymnasiet i Malmö, var ambitionen att höja kvalitén och bli mer 

yrkesförberedande än den redan var. Syftet med kvalitétsarbetet var  

”att undersöka vilka kvalifikationer företrädare för branschen särskilt frågar efter 

när de ska anställa ny personal, detta för att skolan på ett bättre sätt ska kunna 

förbereda eleverna för branschens krav” (Nilsson & Starck 2002 s.17).  

Utifrån det satt personalen ner och inventerade sina behov och utifrån skolans visioner och mål 

skapades olika projekt som alla ingick inom det YKSA-projekt (Yrkesutbildningarnas kvalitet 

och samverkan i skolan och med arbetslivet) under ledning av forskarna Nilsson och Starck 

(2002). Bakgrunden till projektet var att gymnasieskolan ställs inför en rad nya utmaningar till 
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följd av den fortgående arbetslivs- och samhällsutvecklingen, då förändrade arbetsformer och 

nya yrkesroller medför nya kompetenskrav (Nilsson & Starck 2002 s.141) på arbetskraften. Här 

gäller det för gymnasieskolan att planera, organisera och genomföra en utbildning som speglar 

elevens kommande arbetsmiljö och samtidigt följa de riktlinjer som styrdokumenten ger. Det är 

främst yrkeslärarens uppgift att vara den sammansvetsade länken i samverkansarbetet mellan 

arbetsliv och skola samt inte minst inom den egna verksamheten, där dialog och samarbete 

mellan karaktärs- och kärnämneslärare är mycket viktigt. Nilsson och Starck menar att 

skolledningen måste ge lärargruppen de konkreta förutsättningarna för dialog och former för 

samverkan med utgångspunkt i den enskilda skolans mål, visioner och problemområden. 

Utifrån det ska lärarna skapa lärsituationer som främjar utveckling av de kunskaper och 

kompetenser som efterfrågas av branschen. Enligt forskarna upplever eleverna en stor klyfta 

mellan skolan och arbetslivet, där skolan är för ensidigt teoretisk och arbetslivet för ensidigt 

praktiskt, vilket talar för att samverkan på alla plan är mycket viktig för att ge eleverna en 

yrkesförberedande utbildning. I rapporten framgår att kärnämnen och praktiska ämnen kan bli 

bättre på samverkan mot elevens vardag för att ge insikt och en bredare syn på det kommande 

arbetslivet. Efter att ha läst fler rapporter om samverkan mellan arbeteslivet och skola där 

främst arbetsplatsförlagt lärande (APL) låg i fokus (Skolinspektionen 2011:2), kan författarna 

konstatera att alla elever inte får en likvärdig gymnasieutbildning med samma möjligheter att 

nå de kunskapskrav och utveckla de förmågor och kompetenser som krävs i det kommande 

arbetslivet, beroende på olika faktorer som tidsbrist och olika målbild.  

2.3 Bedömning av yrkeskunskaper 

I Tsagalidis avhandling ”Därför fick jag bara godkänt- Bedömning i karaktärsämnen på HR-

programmet” (2009) (2:a upplagan) ges ett yrkeslärarperspektiv på vad lärarna på Hotell och 

Restaurangprogrammet tar hänsyn till vid bedömning av elevens yrkeskunskaper. Studien visar 

att sju nyckelkvalifikationer kan urskiljas, dessa förmågor var självständighet, 

planeringsförmåga, problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga, kundkontakt, 

kommunikationsförmåga och initiativförmåga. Tsagalidis delar in kvalifikationerna i tre 

dimensioner som omfattar ”personliga, kognitiva och sociala/interaktiva kompetenser” 

(Tsagalidis 2009 s.4). Den personliga dimensionen, som är den eleven i högre grad fokuserar 

på inkluderar bl.a. ”självständighet”, medan yrkeslärarna utvärderar den sociala/interaktiva 

dimensionen som omfattar bl.a. ”samarbetsförmåga och kundkontakt”. Nyckelkvalifikationerna 

omfattar även förmåga att reflektera över sin egen förmåga samt teoretiska och praktiska 

kunskaper i komplexa situationer/ komplexa uppgifter. De fem viktigaste bedömningsområdena 
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inom yrkesämnet var att förstå yrkesområdet, färdigheter i utförandet, tekniker och metoder, 

hygien och hantering av arbetsredskap, samt förmågan att se helheten och samtidigt agera. 

Lärarna delade in färdigheter i olika nivåer vid bedömning, varav nyckelkvalifikationerna 

oftare bedömdes på uppgiftsnivå. Skillnaderna i nivåerna identifierades som kompetenser i 

snabbhet och helhetstänkande, vilket värderades högre av lärarna.  

2.4 Anställningsbarhet inom fordonsbranschen 
Inom främst tekniska branscher som fordonsindustrin, sker en intensiv förändring i den 

tekniska utvecklingen av utrustningen i personbilar. I takt med teknikutvecklingen ställer 

marknaden högre krav på sin verkstad än tidigare vilket även ställer högre och helt andra 

kompetenskrav, på personbilsteknikern. Algren & Mitrunen (2011) har försökt kartlägga vad 

som kännetecknar anställningsbarhet inom fordonsbranschen och vilka kompetenskrav och 

kvalifikationskrav som de efterfrågar hos den nyexaminerade personbilsteknikern från fordon 

och transportprogrammet i gymnasieskolan. Resultatet visade att elevernas APL var den enskilt 

viktigaste faktorn för att kvalificera sig för yrket och för att se hur eleven fungerade på 

arbetsplatsen. Elevernas egen inställning och egenskaper i form av initiativförmåga, 

samarbetsförmåga, datorkunskap, förståelse för grunderna i personbilens teknik och utrustning, 

var avgörande faktorer vid rekrytering.  Under APL kunde företaget bilda sig en uppfattning 

om eleven, dess kunskaper och kompetenser samt hur väl den fungerade på arbetsplatsen. APL 

räknas som en inkörsport inom fordonsbranschen och som en respondent i studien uttalade sig; 

”.. har man väl fått in foten och fått ett sommarjobb är det inte så långt till en 

vidareanställning” (Algren & Mitrunen 2011 s.34). I studien framkom att branschen hade 

delade meningar om betygens betydelse för om eleven var anställningsbar eller inte. Alla 

respondenter var överrens om att betygen för karaktärsämnet var mycket viktigt, då det krävs 

”någon form av formell kvittens på påvisade kunskaper”. Meriterande var också 

kommunikativa förmågor, att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska, samt att 

kunna matematik. För att eleverna ska uppnå arbetsmarknadens krav på kunskap och 

kompetens samt utveckla ovanstående förmågor under sin utbildning, drar författarna slutsatsen 

att skola och arbetsliv måste ha ett mycket nära samarbete, exempelvis i branschråden, kring 

vad kunskap och lärande innebär i praktiken. Studien visar att  

”.. det är yrkeskunnande med dimensioner av kompetenser som praktiska färdigheter, 

intellektuell förståelse för personbilens olika komponenter och funktioner, personliga förmågor 

som förhållningssätt mot kund etc. som leder till ett jobb för ungdomarna” (Algren & Mitrunen 

2011 s.39).  
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2.5 Hotell- och restaurangelevers väg mot en yrkesidentitet  
I Hultman och Stenmarks studie (2011) beskrivs de faktorer som har betydelse för att Hotell- 

och restaurangelever skapar sig en yrkesidentitet. Eleverna uppger i studien att de upplever att 

de känner sig säkrare inom yrkesutövandet efter att ha varit ute på sin APL och det tolkar 

författarna som ett resultat av att de har fått större vana i kombinationen med att de har fått 

bekräftelse på att de även utanför skolan kan använda sig av sina kunskaper. Under APL-

perioden får eleven en djupare inblick i yrket, där stärks även elevernas kunskapsutveckling i 

takt med ökat inträde i praxisgemenskapen, vilket enligt Wenger (1998) sker igenom det 

sociala samspelet mellan eleven och dess yrkeskunniga förebilder. Fler faktorer som positivt 

gynnar elevernas utveckling av en yrkesidentitet enligt Hultman och Stenmark är en bra APL-

plats under gymnasietiden där eleven får prova på och delta i de olika sysslor som ingår i yrket. 

Att kombinera gymnasietiden med extrajobb inom branschen på sin fritid bidrar också till att 

utveckla de sociala förmågorna, förstärka självförtroendet för eleven samt känslan av att ingå i 

den sociala gemenskapen som uppstår när eleverna i åk 3 har valt inriktning. Känslan av 

tillhörighet samt att vara ”en i gänget” (Hultman & Stenmark 2011 s.33) förstärks också via 

yrkesklädseln. Vidare beskrivs lärarnas sociala roll som mentorer vars förmåga att uppmuntra, 

stötta och ge feedback till eleverna under utbildingen vara mycket viktigt för att behålla elevens 

intresse och engagemang, vilket är en förutsättning för lärande (Hultman & Stenmark 2011 

s.22). 

2.6 Floristens ansvarsfulla uppträdande i yrkesutövandet 
I ”När vägen mot målet är målet” reflekterar Mildner Levin och Birgersson (2011)  över vad 

kunskapsmålet ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet innebär för floristelever i praktiken. 

APL-handledare, yrkeslärare och elever intervjuades om sin uppfattning om vad begreppet 

innebär. Författarna menar att yrkeslärarna tidigt i utbildningen gör eleverna uppmärksamma 

och medvetna om sitt agerande ur ett serviceinriktat och hantverkstekniskt perspektiv och vilka 

konsekvenser deras agerande får. Eleverna i studien ansåg sig vara medvetna om att den sociala 

kompetensen vägde tungt i arbetet i en blomsterbutik och att var och en bär ansvar för att visa 

engagemang för både kunder och arbetskamrater, för att skapa en så bra arbetsmiljö som 

möjligt. De var medvetna om att de anpassade sitt agerande efter de olika kulturerna, 

skolkulturen och arbetslivskulturen (Mildner, Levin & Birgersson 2011 s.13). APL-

handledarna betonade också vikten av sociala kompetensen för att anpassa sig till butiken och 

att de kommunikativa och informativa förmågorna är A och O. God kommunikation, förmåga 

att läsa av kroppsspråk och vara lyhörd i kombination med goda ämnes- och praktiska 
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yrkeskunskaper krävs för att floristen ska kunna tillgodose kundens önskningar, oavsett eget 

tycke och smak, eller för att bara vara lite ”medmänsklig” och prata ”väder och vind”. APL-

handledarna poängterade att man måste ha förmågan till det fortsatta livslånga lärandet då 

yrkets ständiga säsongsbyten och nya trender kräver ständig uppdatering för att möta kunderna 

i framtiden (Mildner, Levin & Birgersson 2011 s.15). Även för yrkeslärarna tolkades det 

ansvarsfulla uppträdandet till stor del i sociala kompetenser i samband med professionellt 

kundbemötande, men även i ansvaret att anpassa sig och bidra till en bra arbetsmiljö genom att 

respektera varandra, passa tider osv. Att tidigt lära sig ta hänsyn till detta och att vara 

ansvarsfull genom hela arbetsprocessen, från planering till färdig produkt kräver stor 

materialrespekt och insikt i ekonomi, vilket förbereder eleverna inför det kommande 

arbetslivet. 

3. Teoretisk ram 
I följande avsnitt tar jag upp och förklarar teoretiska begrepp och nyckelord som utgör mina 

analysverktyg i form av min teoretiska ram. Jag börjar med att belysa kunskapsbegreppet, 

därefter yrkeskunskaper och kvalifikationer. Jag fortsätter med yrkesidentitet, 

identitetsutveckling och APL-ens betydelse samt sociala förmågor. Avslutningsvis presenterar 

jag kortfattat den sociokulturella teorin. I min studie kommer jag använda mig av både 

begreppen kunskap och kompetenser. 

3.1 Kunskap 
Vad är kunskap? Begreppet är stort och har många definitioner och teorier bakom sig. 

Filosofen Aristotoles gjorde en åtskillnad mellan teoretisk kunskap och praktisk kunskap, där 

den teoretiska kunskapen vanligtvis är förknippad med vetenskap och den praktiska kunskapen 

grundar sig i praktiskproduktiv handling (Gustavsson 2000 s.8). De tre kunskapsdefinitionerna 

går hand i hand och bygger på varandra. Episteme, eller vetandet, grundar sig i vetenskap, då 

Platon definierade kunskap med ”sann, berättigad tro”, fakta och vetskap som är väl beprövad 

exempelvis genom forskning. Vad som är vetenskapligt och alltså benämns som sann kunskap, 

har i sin tur debatterats i det oändliga.  

”Ett kännetecken på vetenskaplig verksamhet är att framställa ny kunskap eller att 

ställa gammal kunskap i ett nytt perspektiv”(Gustavsson 2003 s.53). 

 Techne står för kunnandet och skapandet. Techne förknippas med den praktisk-produktiva 

kunskapen därför att den grundar sig i praktisk produktivhandling där kunnandet leder till en 
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produkt. Den kunskaps-definitionen stämmer väl in i den praktiska hantverksutbildningen, 

inom konst och poesi och bygger på att ha viss bakgrundskunskap och erfarenheter för att veta 

hur man ska utföra och skapa något. Fronesis betyder den praktiska klokheten och bygger på 

episteme och techne och de tidigare erfarenheter vi gjort. Dessa avgör hur vi tolkar och förstår 

en situation och hur vi väljer att handla.  

Begreppet kunskap kan även delas in i explicita kunskaper, d.v.s. de kunskaper individen i 

olika grad kan sätta ord på och kommunicera med, exempelvis regler och normer, teoretisk och 

eller påstående kunskap. Implicita kunskaper innefattar de ”tysta kunskaper” som handlar om 

att individen har kunskaper att utföra något som av olika anledningar är svåra att sätta ord på 

(Ellström 1992 s.24). I särskilt den praktiskt grundade yrkeskunskapen talar man ofta om tyst 

kunskap med flera betydelser. Oftast har den att göra med att en person kan mer än hon kan 

eller behöver sätta ord på (Gustavsson 2000 s.108), men även att kunskapen ”sitter i händerna” 

eller i kroppen, utan att vi reflekterar över den.  

3.1.1 De fyra f:n 

I läroplanskommitténs särtryck ”Bildning och Kunskap” (SOU 1992:94 ss.31-33) delas 

kunskapsbegreppet in i fyra olika former; fakta, förståelse, färdigheter och förtrogenhet. Enligt 

läroplanen GY11 (SKOLFS 2011:144 s.4) ska undervisningen inte ensidigt betona en 

kunskapsform utan ha en balans mellan de olika kunskapsformerna eftersom de samspelar och 

går hand i hand. Med en samlad kunskap av information, fakta, utgörs en grund för kunskap 

som gör att man kan få förståelse för exempelvis en mening eller innebörd av ett fenomen. 

Faktakunskapen och förståelsekunskapen är intimt förbundna med varandra och bygger på 

teoretisk kunskap, medan färdighet och förtrogenhet förknippas med den praktiska kunskapen. 

Färdighetskunskap är att veta hur något ska utföras och kunna utföra det i en medveten 

handling. Förtrogenhet är den sista kunskapsformen och ofta kallad som den ”tysta 

dimensionen” av kunskap som grundar sig i sinnerliga bedömningar av olika situationer och 

tidigare erfarenheter.  

3.1.2 Kunskaper och kompetenser inom yrket 

Med yrkeskunskaper menas inte generella, allmänna kunskaper utan de specifika kunskaper 

som har med det specifika yrket, dess traditioner och praxis att göra och dessa utgör basen i 

yrkeskunskapsundervisningen (Tsagalidis 2008 s.125, 153 ). Yrkeskunskaper omfattar både de 

teoretiska men också de praktiska kunskaperna, handlaget om hur man utför något och varför, 

samt ett situerat och yrkesmässigt omdöme (Engström 2009 s.45). Att utveckla yrkeskunskap 

handlar om att ha förståelse för yrkesområdet och de arbetsuppgifter som ingår men också 
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färdigheter samt ett utvecklat handlag vid utförande av tekniker och metoder (Tsagalidis 2008 

s.128).  Definitionen på begreppet yrkeskunnande beror på om man talar om de kunskaper och 

färdigheter en person har (individens kvalifikationer), eller om man menar en specifik 

arbetsuppgift kopplat till krav på ett visst kunnande d.v.s. arbetets kvalifikationskrav (Ellström 

1992 s.20). Ellström skiljer på olika sätt att definiera om en individ har rätt yrkeskunnande 

(kompetens) för ett arbete. Exempelvis talar han om formell kompetens som omfattar den 

kompetens som individen tillägnat sig genom en formell utbildning och som kan intygas med 

betyg, diplom, examensbevis eller gesällbrev. Reell kompetens är den faktiska kompetens som 

individen potentiellt kan utnyttja för att lösa en uppgift, medan utnyttjad kompetens är den som 

faktiskt kommer till användning i arbetet. Kompetens kan även definieras som vad som 

formellt eller informellt efterfrågas för ett arbete (Ellström 1992 s.38). Enligt Ellström trissas 

de meriterande kraven på formell kompetens upp beroende på hur arbetsmarknaden ser ut och 

på hur många ansökningar som finns till en typ av arbete (Ellström 1992 s.39). Ordet 

kompetens beskriver och utgår alltså från individens förmåga och förutsättningar att genom 

tillämpning av kunskaper, färdigheter och erfarenheter, utföra en arbetsuppgift. 

”En individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation 

eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras 

kriterier) utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om 

möjligt- utvidga det tolknings-, handlings och värderingsutrymme som arbetet 

erbjuder” (Ellström 1992 s.21).   

Höghielm (2001, 2005, 2009 s.47) menar att yrkeskompetens består av tre beståndsdelar- 

kultur, yrkespraxis och kunskap.  Med kultur menas den specifika yrkeskultur av tradition och 

kollektiva erfarenheter som råder inom det specifika yrket.  Dessa rymmer sig inom en 

yrkespraxis som innebär handlingar mot bakgrundskunskap om vedertagna regler, normer och 

traditioner och inom det specifika yrkets kultur (Kvale 2000 s.285).  Med kunskap menar 

Höghielm (2001 s.73) de specifika yrkeskunskaper och yrkesskicklighet som består i att man 

medvetet och avsiktligt utföra handlingar efter reflektion och övning.  

Centrala förmågor som eleven använder för att ta sig an en uppgift kan definieras med följande 

faktorer av kompetens: förmåga av praktiskt ”handlag”, ”fingerfärdighet”, förmåga att lösa 

problem och fatta beslut, förmåga att engagera och värdera, förmåga att ha självinsikt i sin egen 

förmåga, förmåga att samarbeta, leda och kommunicera (Ellström 1992 s.21).  
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3.1.3 Kvalifikationer 

Kvalifikationer är ett relationsbegrepp som fokuserar på arbetet och uppgiften snarare än 

individen, och de krav uppgiftens karaktär ställer av individen och som formellt/informellt 

efterfrågas av arbetsgivaren (Ellström 1992 ss.29,30). I skolkulturen talar man ofta om 

nyckelkvalifikationer för att beskriva de kvaliteter som gör det möjligt för en individ att 

fungera i olika typer av situationer i ett föränderligt arbetsliv och en föränderlig vardag 

(Carlsson, Gerrevall, Pettersson 2007 s.11). De sju nyckelkvalifikationer som Tsagalidis (2009 

s.5) nämner är självständighet, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga, samarbets-

förmåga, kundkontakt, kommunikationsförmåga och initiativförmåga. 

Ellström beskriver hur yrkesutbildningen i gymnasieskolan bör utformas och förnyas för att 

förbereda eleverna med rätt kvalifikationer mot sin framtida yrkesutövning, yrkesutveckling 

och mot ett fortsatt livslångt lärande efter yrkeinträdet. Genom att under utbildningen tidigt 

integrera specifika yrkesteoretiska kunskaper och allmänbildande ”omkring-kunskaper” i 

exempelvis språk och matematik med praktik, förbereds eleven för att lösa och veta hur en 

komplex uppgift ska lösas. Ellström skiljer mellan fyra olika nivåer av handlande: reflektivt, 

kunskapsbaserat, regelbaserat och färdighetsbaserat handlande. När individen lär sig bemästra 

avgränsade arbetsuppgifter som man exempelvis tidigare stött på, utan att medvetet fundera 

över hur utförandet sker, eller kan sätta ord på sin kunskap (tyst kunskap) rör sig individen 

mellan de olika handlingsnivåerna ur ett anpassningsinriktat eller bemästringsperspektiv. När 

individen istället lär sig bemästra exempelvis arbetsuppgifter som rör en övergripande helhet, 

lär sig definiera, lösa och åtgärda komplexa problem, rör sig individen mellan den 

färdighetsbaserade nivån mot ett mer kunskapsbaserat och reflektivt handlande och kan sätta 

ord på sin kunskap. Yrkesutbildningen måste därför skapa förutsättningar för lärande ur både 

ett bemästringsinriktat och ett utvecklingsinriktat lärande enligt Ellström (2009 s.29).  

3.2 Yrkesidentitet 
Att utveckla en yrkesidentitet är att lära sig yrkets alla färdigheter, normer, regler, traditioner 

(Kvale 2000 s.184). Ur det sociokulturella kulturella perspektivet skapas yrkesidentiteten 

genom att vara verksam i en viss praktik under en längre tid. Att utveckla en yrkesidentitet är 

att  

”skaffa sig den kunskap och kompetens som behövs för att förstå och kunna delta i 

praktikgemenskapens verksamhet- hur arbetsuppgifter löses, att veta vilka uppgifter 

som är viktigare än andra, hur man kommunicerar med varandra osv” (Köpsén & 

Fejes 2013 s.124). 
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Genom sociala interaktioner inom praktikgemenskapen utvecklar individen de förmågor och 

kompetenser som krävs för att få ta del av dess repertoar av resurser, verktyg, rutiner, 

relationer, värderingar, traditioner, symboler och språk. Figuren nedan beskriver vad som ingår 

i en yrkesidentitet och att individen i början befinner sig i utkanten för att sedan mer och mer 

delta och tas upp i praxisgemenskapen. 

Figur om yrkesidentitet. 

 

                                                          Arbetsuppgifter 

                                                           Rutiner, strukturer, Resurser, värderingar 

                                                              Kommunikation, språk, artefakter 

                                                                       Symboler, traditioner          

                                                                               Relationer 

 

Yrkesidentitet ur ett Sociokulturellt perspektiv. Kunskapen är situerad till ett visst 

sammanhang. Social praktik, praxisgemenskap (Köpsén 2013) 

3.2.1 Identitetsutveckling 

En identitetsutveckling mot en yrkesroll styrs enligt Wenger (1998 s.173) av tre aspekter; 

engagemang (engagement), föreställning (imagnination) och anpassning (alignment). 

Enligt Wenger (1998 s.6, 174) formas tillhörighet och yrkesidentitet genom olika typer av 

engagemang som kan ta sig uttryck på olika sätt, exempelvis genom ömsesidigt deltagande i 

olika sociala praktiker. Dessa sociala praktiker präglar vår vardag och finns inte bara i skolan 

utan även i hemmet, på fritiden och de förändras över tid. Att skapa sig en yrkesidentitet 

innebär att delta i, engagera sig i en social praxisgemenskap; i skolan eller på sin APL-plats. 

Identiteten utvecklas när individen bildar sig en förståelse för yrket, vilket kräver en inblick i 

yrkets historiska utveckling, de traditioner, normer och de erfarenheter som redan gjorts. Som 

en del av utvecklandet mot en yrkesidentitet och en förståelse för yrket kommer elevens 

föreställning av sitt yrke och sin egen yrkesroll i nuet. Genom att blicka bakåt i historien och 

sätta sig in i hantverkets praxisgemenskaper kan eleven koppla sitt eget agerande till tidigare 

erfarenheter och relatera till nuet.  
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Att anpassa sig till en social miljö eller en praxisgemenskap kräver att eleven har intresse av att 

engagera sig i och finna sig i de regler, rutiner och normer som är specifikt för miljön. I 

praktiken innebär det att exempelvis på APL-platsen följa normer och regler om öppettider, 

uppförande, klädsel, språkbruk och hur kommunikation ska ske etc. Anpassningen stärker 

elevens förståelse för yrket och leder därmed till utveckling av en yrkesidentitet. 

3.2.2 Arbetsplatsförlagt lärande och dess betydelse för identitetsutvecklingen 

APL är idag en stor och viktig del i yrkesutbildningen i Gymnasieskolan (GY11). Enligt 

Johansson (2009 ss.88-89) är APL-handledaren och yrkesläraren elevens främsta förebilder för 

förmedling av yrkesidentitet, yrkeskulturella och etiska värderingar. Läraren är elevens främsta 

länk till arbetslivet, därför präglas och påverkas utbildningens innehåll och elevens möjligheter 

till utvecklande av kompetenser som gör dem anställningsbara, mycket starkt av 

yrkeslärargruppens kompetenser. För att kunna erbjuda en högkvalitativ yrkesundervisning 

krävs att yrkesläraren har den relevanta yrkeskunskapen för att rusta eleven med kunskaper att 

möta arbetsmarknadens behov med (Köpsén & Fejes 2013 s.136). Då yrkesdidaktiken är så 

integrerad i sociala kontexter uppstår svårigheterna för den skolförlagda yrkesutbildningen, att 

täcka in hela den komplexa yrkesverksamheten som pågår i arbetslivet där arbetet aldrig får 

stanna upp och styrs av produktion (Johansson 2009 s.95). 

3.3 Sociala förmågor och social kompetens 
Krav på personliga och sociala kvalifikationer som innefattar olika sociala förmågor/ social 

kompetens och attityder, framträder ofta som önskemål i bland annat platsannonser.  Men det är 

inte reglerat och formulerat som ett krav i styrdokumenten då Skolverket (2001) anser att det är 

kunskap som ska betygsättas och inget annat. Då syftet med yrkesutbildningen är att 

introducera eleven i yrket, ställs också krav på att eleven fungerar i de sociala sammanhangen i 

skolan och på arbetsplatsen exempelvis genom att anpassa sig till regler och rutiner, samarbeta 

mm. Därför vägs dessa kvalifikationer in i yrkeslärarnas sammanlagda bedömning av eleven 

(Tsagalidis 2008 s.162).  Att arbetsgivarna lägger sådant fokus på de individuella 

kvalifikationerna vänder sig Tsagalidis starkt mot, då hon menar att  

”det underbygger hela kompetens- och kvalifikationsdiskussionen samt behovet 

av yrkesutbildning. Samtidigt måste eleverna socialiseras i arbetslivs- och 

samhällssystem. Balansgången mellan arbetslivets krav och skolans uppdrag 

ställer bedömning av kunnande i ett svårt läge eftersom de har delvis olika mål”. 
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 I en studie av 398 platsannonser i Dagens Nyheter under en dag (25 jan 1998) fann Persson 

(2012 ss.17-19) två aspekter av social kompetens, dels en gruppaspekt; (ex att smidigt smälta in 

i arbetsgruppen) där arbetsgivaren efterfrågade följande kompetenser hos den arbetssökande: 

”Utpräglad samarbetsförmåga med känsla för att skapa god atmosfär, vara en medspelare, vara 

flexibel med mycket god samarbetsförmåga”. Den andra aspekten var en relationsaspekt: där 

individens förmåga att fungera i relationer med andra, exempelvis kunder (ej primärt med just 

arbetsgruppen) efterfrågades med ord som – ” kunna ta folk, ha förmåga att ingå relationer, 

vara lyhörd för andra och kunna kommunicera”. Egenskaper som lyftes fram för en säljare: 

”positiv, tålmodig, smidig och diplomatisk, stresstålig, bra på att ta folk” samt förmåga att 

”känna en tillfredställelse i att kunna lösa kundens problem och ha en utpräglad vilja att skapa 

nöjda kunder”(Persson 2012 s.20). 

3.4 Sociokulturell teori 
Varje forskningsstudie utgår från ett teoretiskt perspektiv ur vilken forskaren antar en teori att 

diskutera sin studie utifrån. Då jag under intervjuerna kunde urskilja att handledarnas åsikter 

alltmer kom att handla om fokus på sociala förmågor och vikten av att smälta in och tas upp i 

den praxisgemenskapen i blomsterbutiken, har jag valt att belysa min studie ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Den grundar sig i den sociokulturella teorin, även kallad 

socialkonstruktivistisk teori, vars frontfigur var filosofen Lev Vygotsky (1896-1934). Enligt 

Vygotsky grundar sig kunskap i kulturen som i sin tur är historiska ”avlagringar” av 

människors gemensamma arbete och erfarenheter (Imsen 2006 s.50), d.v.s.” människor lever på 

kunskaper och insikter som de lånat från andra” (Säljö 2010 s.67). Kunskapsförmedling sker 

överallt där det sker en ömsesidig interaktion mellan människor, inte bara på individnivå utan 

även kollektivt, inte enbart i skolmiljön, utan överallt- i hemmet, i leken, på fritiden etc. Det går 

inte att undvika att lära. Även vid misslyckanden lär man sig, inte minst om sin egen förmåga 

(Säljö 2010 ss.12-13). I den sociokulturella teorin är språket, främst talet det viktigaste 

redskapet för tillägnelse av kulturen och därmed inlärning och utveckling till socialiserade 

människor. Inlärning sker genom kommunikation under individens alla utvecklingsstadium, 

från det lilla barnet som kommunicerar med mimik, ögonkontakt och kroppspråk, till det äldre 

barnet som kommunicerar genom språket och talet. Intellektuell utveckling och individuellt 

tänkande har sin utgångspunkt i sociala aktiviteter där individen lär sig genom socialt samspel 

ju mer hon vistas i en viss ”miljö” och utvecklar gradvis självständighet att ”kunna göra” själv 

(2006 s.53). Sätten vi lär oss på och betydelsen av vad vi lär samt hur vi lär, har ändrat sig med 

tiden bland annat beroende på kulturella förändringar i samhället. Typiskt för den 
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sociokulturella teorins syn på hur lärande och kunskap förvärvas historiskt sett, är mästarläran 

(Nielsen & Kvale 2010)(se under Floristutbildningen). 

4 Metod 
I detta avsnitt redovisar jag de tillvägagångssätt jag har valt för att uppnå syftet med min studie. 

Först beskriver jag i korthet innebörden av metod, sedan motiverar jag val av metod samt 

urvalet av floristerna till studien. Därefter beskriver jag tillvägagångssättet, hur jag bearbetat 

och analyserat datan genom tematisk analys, vilka forskningsetiska principerna jag tagit hänsyn 

till i studien samt diskussion om studiens kvalitét. Slutligen följer en metoddiskussion där jag 

kritiserar mina val och tillvägagångssätt. 

4.1 Begreppet metod  
I vetenskapliga studier används olika metoder för datainsamling och analys. Bryman (2012 

s.39) skiljer på kvalitativ och kvantitativ metod. Metodansats är ett helhetsbegrepp av 

datainsamling och analys. Metod och analys hänger logiskt ihop och kan kopplas samman av 

vetenskapsfilosofisk karaktär. Hur forskaren väljer metodansats avgörs av hur 

forskningsfrågorna är formulerade samt hur studien ska läggas upp och genomföras (Fejes & 

Thornberg 2009 s.14). Hermeneutik är en metodansats som grundas i förståelse och text-

tolkningar, främst av teologiska texter (Bryman 2012 s.507). I hermeneutiken försöker 

forskaren förstå människors egna upplevelser (Thurén 2004 s.94).  

4.1.1 Val av metod  

Jag har valt intervju för insamling av data, vilket är en kvalitativ metod (Bryman 2002 s.299).  

Då jag intresserar mig för branschrepresentanternas åsikter och upplevelser om vad som krävs 

för att bli en anställningsbar florist, anser jag att kvalitativ intervju passade min studie bra. 

Genom den levande dialogen har jag stor möjlighet att få mer uttömmande svar än om jag hade 

valt enkät. Intervjumetoden ger mig chans att ställa följdfrågor direkt till deltagaren vilket 

minskar risken för missuppfattningar som annars skulle kunna uppstå vid en enkät. Jag valde 

att genomföra semistrukturerade intervjuer, som är en av två lämpliga former för kvalitativa 

intervjuer (Bryman 2002 s.301). Min intervjuguide bestod då av temaområden med 

övervägande öppna frågor som tillåter flexibilitet i samtalet. Jag sammanställde nio 

intervjufrågor med någon eller några följdfrågor. Frågorna i min intervjuguide var baserade på 

min huvudsakliga frågeställning som också omfattar syftet med studien: Vilka kompetenser 

leder till anställningsbarhet inom floristyrket enligt företrädare från floristyrket? Följt av 

Nyutexaminerad- men anställningsbar? Jag anser frågorna vara relevanta för min intervjustudie 
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för att få en bakgrund och förståelse till intervjupersonernas resonemang (se bilaga 1). Jag 

valde att inspireras av hermeneutiken vid tolkning och analys, eftersom jag vill förstå 

floristernas upplevelser av vad som kännetecknar en anställningsbar florist i dag. 

4.1.2 Urval 

Eftersom jag är APL-ansvarig på floristprogrammet hade jag stor fördel av att jag redan i 

förväg hade en god relation till handledarna ute i butikerna i länet. Jag skickade ut några 

förfrågningar i början av hösten till utvalda butiker med spridning i länet för att se om det var 

någon som frivilligt ville delta i studien. Jag valde sedan att intervjua de fem handledare som 

visat sig intresserade att delta i min studie, vilket jag ansåg vara ett rimligt antal inom det 

tidsintervall jag skulle genomföra mina intervjuer på. Enligt Bryman är tid och kostnad faktorer 

som har stor relevans vid urvalet av informanter (2002 s.112), vilket begränsat mig i min 

studie. Mina fem intervjudeltagare är alla verksamma i blomsterbutiker i olika stora städer 

sedan 14-30 år tillbaka. Två av dem driver egen butik och tre är anställda med olika 

ansvarsgrad.  

4.2 Genomförandet av intervjuerna 
Några veckor innan intervjun mailade jag ut intervjufrågorna till de utvalda deltagarna för att 

de skulle kunna förbereda sig mentalt inför intervjun och de frågor som skulle ställas. I mailet 

informerade jag även om de av Vetenskapsrådet fastställda forskningsetiska principer (2002 

ss.7-14), vad syftet med intervjun var samt vad den skulle användas till. Fem deltagare 

samtyckte till deltagande. Alla fem hade förberett sig skriftligt med nedskrivna svar på frågorna 

som de kunde använda som stöd. Intervjuerna hölls hemma hos mig eller i två fall, hemma hos 

en av deltagarna eller på arbetsplatsen. Till en början höll vi oss nästan uteslutande strikt till 

intervjuguiden och dess ordning, sedan började vi samtala mer avslappnat och det föll sig 

naturligt att vissa frågor besvarades i annan följd eller att andra följdfrågor uppstod. Varje 

intervju tog ca 35-45 min. Jag skrev ner några korta stolpar med intryck och reflektioner efter 

varje intervju för att inte glömma bort viktiga iakttagelser. Materialet spelades in på band och 

transkriberades kort efter varje intervju. 

4.3 Forskningsetiska principer 
I en forskningsstudie bör man följa de fyra krav som står att läsa om i Vetenskapsrådet 

(2002) ”Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning”. Enligt 

informationskravet kontaktade jag deltagarna och dess huvudmän i förväg med information om 

vad för typ av studie jag skulle genomföra samt vad informationen skulle användas till. Jag 

informerade deltagarna om att deras deltagande var frivilligt och att studien skulle ske på deras 
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villkor och att den när som helst kunde avbrytas. När jag informerade om att samtalet skulle 

spelas in var det en deltagare som avböjde och istället skrev ner sina svar på frågorna i ett mail. 

Innan jag gick vidare till nästa steg och skickade ut intervjufrågor följde jag samtyckeskravet 

vilket innebär att deltagaren och huvudmännen måste samtycka om medverkan i studien. Enligt 

konfidentialitetskravet informerade jag om att jag som forskaren har tystnadsplikt och att de 

intervjuade skulle hållas anonyma samt identitetskyddas i redovisningen av studien. Därför 

väljer jag att varken könsbestämma eller beskriva deras arbetsplats på ett sådant sätt att jag kan 

röja deras identitet. Jag benämner dem i stället med Florist1- Florist 5. Nyttjandekravet innebär 

att jag endast får använda det insamlade materialet till avsedd studie om inget annat informerats 

om.  

4.4 Bearbetning av material 

Val av analysmetod bestäms, som tidigare nämnts, av vilken metodansats jag valt och med 

vilken metod jag samlat in data. I min studie skedde datainsamlingen via intervjuer. 

Tematisk analys är en metod som är ett av de vanligaste angreppssätten vid kvalitativa data. 

Metoden att söka efter teman återfinns i flera kvalitativa dataanalyser som grounded theory, 

kritisk diskursdialys, kvalitativ innehållsanalys och narrativ analys, men till skillnad från de två 

förstnämnda har tematisk analys en tydlig bakgrund (Bryman 2012 s.528). För en del forskare 

är sättet att leta teman i det insamlade materialet detsamma som kodning, medan andra ser 

teman som en grupp av koder. 

I min tematiskt inspirerade analys fokuserade jag på att få svar på mina intervjufrågor och leta 

teman ur innehållet i handledarnas utsagor (Fejes & Thornberg 2009 s.204). Först 

transkriberade jag alla inspelade intervjuer i skrift på min dator, jag läste noggrant igenom 

materialet och sammanställde mina intervjusvar. Sedan läste jag igenom materialet om och om 

igen för att sålla bort information som inte var nödvändig för min studie och inte besvarade min 

forskningsfråga, samt för att notera ett mönster i återkommande ord och meningar av likheter 

och skillnader. Därefter försökte jag sammanställa handledarnas svar på respektive fråga och 

utifrån det skapa kategoriseringar genom att sortera ord, utsagor och meningar i vilket som kom 

att bli mina olika temagrupper. Genom att rita upp tankekartor över de olika logikerna; 

branschen och skolan försökte jag bilda mig en översikt över materialet. De teman jag kunde 

urskilja och beslutade mig för att använda i mitt resultatavsnitt, har jag delat in i tre delar:  
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 Tema 1: Floristens behov av kompetens: Här redovisar jag floristernas svar på vilka 

arbetsuppgifter som ingår i yrket, vilka kompetenser det dagliga arbetet kräver 

(kvalifikationer) samt vad floristerna anser krävs för anställningsbarhet.   

 Tema 2: Nyutexaminerad men anställningsbar: I detta avsnitt redovisar jag 

floristernas diskussioner om huruvida de nyutexaminerade floristerna motsvarar kraven 

på anställningsbarhet eller inte, vart de unga eventuellt brister i kompetens, samt 

möjliga orsaker. Här presenterar jag floristernas resonemang om vilken av ”logikerna” 

som bär ansvaret för att eleverna får förutsättningar till en kvalitativ utbildning, där de 

kan utveckla de kompetenser och kvalifikationer som leder till anställningsbarhet.    

 Tema 3: En förändrad bransch: Här redovisar jag floristernas uppfattningar om de 

för- och nackdelar den förändring som blomsterbranschen går igenom bär med sig i 

form av ändrade krav på kompetens och fler arbetstillfällen. 

 

4.5 Metoddiskussion 
I detta stycke diskuterar jag först fördelar och sedan nackdelar med de metoder jag valt att 

använda mig av i min studie. Först diskuterar jag för- och nackdelar med val av 

datainsamlingsmetod, mitt urval och val av analysmetod. Slutligen diskuterar jag studiens 

kvalité. Jag kritiserar mina val och föreslår alternativ på hur jag kunde ha gått tillväga. 

4.5.1 Kritik av metodval 

Fördelarna med att jag valde kvalitativ semistrukturerad intervju som datainsamlingsmetod var 

för att jag kunde förvänta mig att få mycket utförliga och uttömmande svar av mina 

intervjudeltagare, samt att jag fick chans att ställa följdfrågor då något var oklart. Som forskare 

ser jag det personliga mötet som en stor fördel då jag även kan registrera andra sorts intryck 

under intervjun och använda dem i min senare analys. Att ställa följdfrågor och registrera 

visuella intryck skulle varit omöjligt om jag valt exempelvis enkät som datainsamlingsmetod.  

Nackdelarna med intervju som datainsamlingsmetod är att det främst är en mycket tidskrävande 

metod, både med för- och efterarbete. Den semistrukturerade kvalitativa intervjuformen gör 

även att samtalet hoppar fram och tillbaka vilket gjorde det svårt att hålla sig inom ramen för 

frågeställningen ibland. Jag valde att inte göra en provintervju i förväg med en försöksperson 

på grund av tidsbrist därför att jag ansåg att mina frågor skulle besvara syftet med studien. Jag 

vinklade mina frågor på ett sätt som gjorde att jag fick mycket uttömmande svar. Detta gjorde 
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att jag fick mycket och väldigt bred information som jag senare fick revidera då de inte 

besvarade syftet (Kvale & Brinkmann 2009 s.117).  Hade jag gjort en provintervju innan där 

någon kommenterat frågorna, hade jag kunnat minska ner antalet frågor och därmed minskat 

min datamängd. Transkriberingen av data och analysen tog lång tid.  

4.5.2 Kritik av urval 

Jag hade från början tänkt genomföra intervjuer med både företrädare från branschen, 

yrkeslärare och nyutexaminerade florister som precis börjat inom yrket för att få en bredare syn 

på min studie. Grundidén var att jämföra dessa målgrupper med varandra för att se om deras 

uppfattningar skiljde sig åt, men jag insåg att materialet skulle bli för stort och alltför 

tidskrävande. Jag valde att avgränsa mig till att studera endast branschföreträdande florister. 

Jag hade kunnat välja att genomföra flera intervjuer med branschföreträdare och från ett större 

upptagningsområde än jag gjorde. Kanske hade jag fått fler utsagor med fler infallsvinklar i 

min studie, men eftersom jag inte var ute efter att få den allmänna bilden av vad branschen 

kräver utan endast ett fåtals uppfattningar, ansåg jag det räcka med fem intervjuer. Tiden var en 

begränsande faktor.  

4.5.3 Studiens kvalitét  

Två viktiga kriterier som mäter en studies tillförlitlighet, äkthet och generaliserbarhet är 

reliabilitet och validitet (Bryman 2012). Reliabilitet innebär ett mått på hur tillförlitlig studien 

är och om det som var tänkt att ”mätas” ”mäts”. Som forskare bör man också fråga sig hur pass 

stabilt resultatet är och om det är fritt från slumpen eller om man kan få samma svar igen. 

Enligt Bryman (2012 s.656) innebär validitet, i vilken utsträckning studien är representativ för 

vad målgruppen tycker i allmänhet. Hur pass tillförlitliga är mina fem handledares upplevelser 

och är de representativa för branschen i övrigt? Eftersom jag inte är ute efter att mäta hur 

många som har samma upplevelser och erfarenheter som mina utvalda handledare, utan vad de 

utvalda floristerna har för upplevelser och erfarenheter, anser jag att fem räcker bra. De 

deltagande floristerna är rent geografiskt spridda och kommer från olika stora städer och från 

olika stora butiker. 

4.5.4 Kritik av analysmetod 

Val av analysmetod var inte helt självklar, men jag anser att den tematiskinspirerade metoden 

var den mest lämpade metoden för att jag skulle få struktur på allt insamlat datamaterial. 

Genom att dela in respondenternas svar i teman kunde jag urskilja ett mönster i deras svar. Min 

egen förförståelse, erfarenhet och goda relationer med floristerna kan ha medfört både positiva 

och negativa konsekvenser för hur jag tolkat materialet. Det skulle kunna tolkas som en 



 

24 
 

nackdel eftersom det skulle kunna påverka respondenteras ärlighet i sina svar. Men jag 

upplever att den goda relationen gjorde att respondenterna kände sig bekväma i 

intervjusituationen och gav ärliga svar. Det positiva är också att jag är väl förtrogen med 

yrkeskulturen, dess rutiner, traditioner och yrkesspråk vilket gjort att det var lätt för mig att 

sätta mig in i handledarnas beskrivningar och uppfattningar. Det negativa kan ha varit att det 

gjort mig mindre objektiv, genom att jag exempelvis kan ha missat information därför att jag 

tagit den förgiven. I slutändan kan det ha färgat mitt resultat och mina tolkningar, vilket talar 

för att jag inte gjort en rent hermeneutisk tolkning utan enbart inspirerats av hermeneutiken 

(Ödman 2007). Enligt Westerlund (Fejes & Thornberg 2009 s.62) kanske det hermeneutiska 

förhållningssättet hade lämpat sig allra bäst om jag inte varit färgad av min tidigare erfarenhet 

samt om jag använt mig av ostrukturerad intervju där informanterna fått tala fritt om vad de 

ville eller fått större utrymme. 

5. Resultat 
I följande avsnitt kommer jag först redovisa resultatet av de svar jag fick fram genom 

intervjufrågorna genom att dela upp dem enligt följande tre temadelar. Resultatet av 

intervjufrågorna besvarar syftet med min studie; vad verksamma florister har för syn på 

anställningsbarhet inom yrket.  

 Tema 1: Floristens behov av kunskap och kompetens: Här redovisar jag floristernas 

svar på vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket, vilka kompetenser det dagliga arbetet 

kräver (kvalifikationer) samt vad floristerna anser krävs för anställningsbarhet.   

 Tema 2: Nyutexaminerad men anställningsbar? I detta avsnitt redovisar jag 

floristernas diskussioner om huruvida de nyutexaminerade floristerna motsvarar kraven 

på anställningsbarhet eller inte, vilka brister i kompetens som identifierades, samt 

möjliga orsaker. Här presenterar jag floristernas resonemang om vilken av ”logikerna” 

som bär ansvaret för att eleverna får förutsättningar till en kvalitativ utbildning, där de 

kan utveckla de kompetenser och kvalifikationer som leder till anställningsbarhet.    

 Tema 3: En förändrad bransch: Här redovisar jag floristernas syn på de för- och 

nackdelar den förändring som blomsterbranschen går igenom bär med sig i form av 

ändrade krav på kompetens och fler arbetstillfällen. 
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5.1 Tema 1: Floristens behov av kunskap och kompetens 
Först börjar jag detta stycke med att redovisa floristernas uppfattning om vilka kunskaper och 

kompetenser floristen behöver ha i sitt dagliga arbete, vilka arbetsuppgifter som förekommer i 

blomsterbutiken samt vilka kompetenser som krävs av floristen för att kunna utföra dem. 

Därefter redovisar jag floristernas svar på vad de har för krav på en anställningsbar florist. Det 

åtföljs av några underrubriker som specificerar de kompetenser som krävs. 

5.1.1 Arbetsuppgifter i floristens vardag och krav på kompetens 

Enligt floristerna i studien är de dagliga mest återkommande arbetsmomenten material-

hantering som inkluderar: uppackning, prissättning och exponering, varuskötsel i form av att 

snitta och sätta snittblommorna på vatten, vattna krukväxter, städning. Dessa moment är sådana 

givna arbetsuppgifter som individen inte kan påverka utan som bara finns där. Enligt Ellström 

(1992 s.27) kräver dessa tidskrävande arbetsmoment anpassningsbara kompetenser som att vara 

noggrann, snabb, effektiv (förmågor) och ha god kunskap om växtkännedom och skötsel. 

Förutom de praktiska kunskaperna krävs allmänbildande ”omkring-kunskaper” inom 

matematik, språk, data. Kraven på noggrannhet och effektivitet är sammankopplade med de 

vedertagna normer inom floristyrket där materialvård och materialpreparering är A och O för 

att hålla hög kvalité på varorna. En vissen växt i skyltfönstret skickar negativa signaler till 

kunderna. Med materialhanteringen följer arbetsuppgifter och moment där floristen skapar och 

”förädlar” en produkt av råmaterialet, dvs. det botaniska materialet genom att göra bud och 

beställningar, blommogram, begravningsbinderier samt göra färdigproducerade buketter, 

dekorationer och planteringar till butiken. Här kommer de floristiska och estetiska kunskaperna 

in med krav på estetiskt tilltalande produkter som väcker emotionella känslor hos kunderna. 

Den estetiska aspekten på binderierna var inget som floristerna betonade nämnvärt, förutom att 

de ansåg att floristen bör vara kreativ, uppfinningsrik och kunna skapa och göra ”snygga 

saker” (Florist 2), vilket jag tolkar som estetiskt tilltalande blomsterbinderier. 

Exponering av varor tillhör också det moment där både säljkunskap och de estetiska 

kunskaperna samverkar för att på bästa sätt göra produkten säljbar. Mindre sällan 

förekommande arbetsuppgifter är bland annat att skapa brudbinderier.  

En florist bör ha övergripande koll på hela sortimentet och kunna alla ”områden” i butiken, just 

för att arbetsplatserna är små och man behöver kunna ”allt”. Att vara en duktig florist innebär 

även att vara medveten om ekonomi för att få lönsamhet i sina arbeten, samt att vara effektiv 

och snabb.  
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Arbetsuppgifter som tillhör floristens vardag förutom binderiet är det dagliga kundbemötandet i 

butiken eller per telefon/mail, att sälja, ta emot och utföra beställningar, skicka blommogram. 

Där beskrivs de sociala förmågorna som mycket viktiga i kombination med säljkunskap och 

god materialkunskap. Floristerna i studien beskriver det så här:  

”.idag måste man som florist vara en tusenkonstnär, du ska kunna jobba snabbt, 

vara kreativ, ha ett säljande sätt, göra snygga saker och dessutom tänka ekonomi.” 

Florist 1. 

”Hm, ja man måste ju vara serviceinriktad, stresstålig och ha god växtkännedom, 

duktig på varuhantering, ha god teknik på alla binderier när man utför buketter 

dekorationer och så. Sen är det är ju en fördel om de som är på krukväxt-

avdelningen kan ge skötselråd till kunderna om hur de ska vattnas..  *ler*..  hur 

man ska ställa upp de (exponerar) snyggt så det säljer bäst. De som planterar 

behöver ju vara effektiva på så sätt att de gör flera på en gång.” Florist 2. 

5.1.2 Kompetenser som leder till anställningsbarhet inom floristyrket 

Nedan redovisar jag vilka kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet genom 

att dela in dem i olika underrubriker av faktorer som har att göra med kompetenser.  

5.1.3 Personlighet 

Det framkom att personligheten och de sociala förmågorna är det floristerna i studien anser 

vara avgörande när de ska anställa en ny person.  Fyra av de intervjuade floristerna jobbar alla i 

mindre företag med endast några få anställda, varför de alla betonade vikten av att personkemin 

måste funka, det räcker inte bara att vara en duktig florist utan man måste kunna smälta in i 

gruppen också. Florist 2 jobbar i ett större företag med ca 20 anställda, men även hon anser att 

personligheten är mycket viktig för gruppsammansättningen och hur man tror personen 

kommer fungera med övrig personal. 

”.. mycket handlar också om personkemi det måste stämma mellan alla i 

arbetsgruppen speciellt på en liten arbetsplats och då tror jag det viktigaste är hur 

man är som person.” (Florist 1). 

”Mm, mycket handlar om personen.. personlighet.. dels att man klaffar ihop,.. är ju 

viktigt att man som kollegor passar ihop, vågar ta för sig lite, se vad som behövs 

göras… Social kompetens”. (Florist 5). 
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Som person bör man ha de egenskaper som går hand i hand med de sociala förmågorna. Man 

bör vara glad, trevlig, ha lätt för att prata med folk, vara serviceinriktad och kunna ta kunder på 

ett bra sätt, visa genuint intresse för både kunder och arbetskamrater. Att vara driven, 

intresserad och vilja utvecklas är också mycket viktigt. Florist 5 uttrycker sig så här; ”Jag vill 

ha sån personal som är hungrig”.  Likaså är det en förutsättning att vara uppfinningsrik och 

initiativrik, att våga ta för sig och ”inte bara stå och stampa utan se vad som ska göras”, inte 

vara blyg” (Florist 3). 

”I vår butik har man ju ingen baksida att gömma sig bakom utan du måste alltid 

kunna stå och arbeta framför kunden och ha ögon på sig...” (Florist 3) 

Övriga förmågor som krävs för att vara en bra florist är att vara stresstålig, ha ordningssinne, ha 

flera bollar i luften, vara snabb och effektiv vilket innebär att ”inte stå och pilla hur länge som 

helst” (Florist 3). 

5.1.4 Social kompetens framför utbildningsbakgrund 

Floristerna var noga med att poängtera att en formell utbildning var viktig för att få med sig 

”alla grunder” i färg, form, teknik och materialkunskap framför allt. Ett gesällbrev eller någon 

form av yrkesbevis anses inte avgörande för att de skulle anställa en florist, utan det var de 

personliga egenskaperna som var avgörande. Floristerna ansåg att om den sökande hade 

gesällbrev eller yrkesbevis var det ett plus som visar på ett driv hos floristen, men att 

hantverksskickligheten kan övas upp i butiken vilket inte alltid de sociala kompetenserna kan. 

Antingen är man så där ”spontant social, eller så är du det inte” (Florist 5).  

Om de skulle behöva välja mellan två florister där  

 den ena hade en gedigen formell kompetens med någon form av yrkesbevis, men inte 

var så social,  

 den andra hade mindre erfarenhet och saknade någon form av yrkesbevis men i stället 

var mycket socialt kompetent och duktig på att sälja, 

 var alla fem överens om vilken florist de skulle välja: 

”Jag skiljer mig nog lite från ”gamrävar” inom yrket på så sätt att för mig är inte 

gesällen viktig, för mig är det viktigt att man har social kompetens och är 

uppfinningsrik. Alltså att man kan skapa, för har man de två grejerna så är kan 
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man lära sig allt annat. Man måste vara social för du måste kunna sälja det du har 

skapat. Har man det då är man hemma.” (Florist 5)  

”Visst tittar jag på vad personen har för utbildning, anställning m.m. Men jag tror 

mest att det är viktigt för ens egen självkänsla att ha ett "bevis" för sitt yrke. Jag 

tror att det är viktigt med ett yrkesbevis om det sen heter det eller gesällbrev. Det 

är ett bevis för att man vill satsa på yrket. Du känner dig säkrare med ett "bevis" 

på att nu kan jag de grundläggande sakerna för mitt yrke, men det som är viktigast 

är att man aldrig slutar utvecklas utan det finns alltid något nytt att lära sig.” 

(Florist 1) 

”Det går inte att bara ta in någon för att den har en hög utbildning utan den måste 

passa in och kan jobba ihop med andra, så det är viktigt vid nyanställning att den 

passar in i gruppen. Sen är det viktigt med någon som vill utvecklas och vill sträva 

uppåt, det går inte att ta någon som bara går till jobbet bara för att, utan den måste 

vilja något mer och tillföra företaget något... Jag tror att de som vill något också 

tar gesällen, men jätteviktigt att de passar in och är nyfikna och vill lära sig.” 

(Florist 2) 

”Skulle någon komma in utan gesällbrev och söka jobb skulle den få prov-jobba, 

sen får man väl se om det går att få fram en ”social” sida hos personen. Är det helt 

”dött” där får man väl gå på den sociala biten framför att de har en 

yrkesstatusutbildning.” (Florist 3) 

5.2 Tema 2: Nyutexaminerad men anställningsbar? 

I detta avsnitt redovisar jag floristernas diskussioner om huruvida de nyutexaminerade 

floristerna motsvarar kraven på anställningsbarhet eller inte, vart de unga brister i kompetens 

samt möjliga orsaker.  De intervjuade resonerar om vilken av ”logikerna” som bär ansvaret för 

att eleverna får en kvalitativ yrkesutbildning med förutsättningar att utveckla de kompetenser 

och kvalifikationer som leder till anställningsbarhet.    

 

5.2.1 Orsak och verkan 

Floristerna i studien tyckte att få nyutexaminerade florister uppfyllde kraven på 

anställningsbarhet efter avslutad gymnasieutbildning. Främst angavs följande faktorer som 

skäl: (se nästa sid) 
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 De har inte hastigheten i sig, de är för långsamma.  

 Brist på sociala förmågor 

 Kunskapsluckor i matematik, växtkännedom och alternativa binderisätt 

 Brist på initiativförmåga och ta-sig-församhet 

 Brist på intresse att lära sig hela ”konceptet” 

 Har mer fokus på ”sällanbinderier” än vanliga ”butiksbinderier” 

Floristerna angav att nyutexaminerade elever i allmänhet saknar hastighet och är för 

långsamma.  

”En bukett ska gå på fem minuter, längre än så får det inte ta”. ”Många har inte det 

(hastighet) och det måste man ha om man ska jobba hos oss. Man kan aldrig stå och 

fundera utan man måste ha tempo och köra på fort, så lite fart är ju bra. ” (Florist 2) 

Floristerna ansåg att de nyutexaminerade saknar de sociala bitarna, att kunna lyssna på kunden 

och att de inte alltid ”ens vågar säga hej”. Just kundbemötandet är det floristerna trycker 

mycket på då det är servicen som får kunderna att komma tillbaka. 

Enligt floristerna saknas ofta kunskaper om krukväxter och snittblommor, eller som florist 2 

uttrycker sig:  

”Jag tycker att de kan lite för lite innan de kommer ut i arbetslivet, namn på snitt 

och krukväxter- ja det är under all kritik faktiskt, de vet inte ens vad en begonia är, 

de kan inget om skadedjur. När jag gick utbildningen fick vi traggla mycket sånt.. 

namn överhuvudtaget!”.  

Florist 2 ansåg att brister i vanlig enkel matematik som huvudräkning är vanligt;  

”de är jätte nervösa på det och att göra överslag i huvudet. Men det är ju sånt som 

kommer”. 

Brister i initiativförmåga återkom som en röd tråd igenom alla intervjuer, att nyutexaminerade 

florister saknar ta-sig-församhet när de kommer ut till en arbetsplats. De ser inte vad som 

behövs göras, och är allmänt sämre på att hålla ordning kring sig, vilket är ett irritations-

moment särskilt i en mindre butik med få anställda. 

Intresset för att vilja lära sig och se helheten av floristyrket saknas hos nyutexaminerade tycker 

en av floristerna;  
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”det är viktigt att de förstår hela konceptet- både det floristiska och ekonomi för att 

förstå vad det handlar om så att säga.” (Florist 4). 

Det betonades att nyutexaminerade florister i allmänhet saknade tekniker för de mest vanligt 

förekommande butiksbinderierna, medan de kunde vara duktiga på mer sällan förekommande 

binderier som brud, begravning och plantering.  

”.. man måste kunna göra en 250kr bukett som går att sälja också.. det är ju bra” 

(Florist 4).  

”.. det kan bero på vilken skola de har gått i, men jag kan tycka att det fokuseras för 

mycket på binderier och inte på hur du jobbar i handen. De har inte med sig olika 

sätt att jobba med buketten i handen till exempel, Begravningsbinderier kan de vara 

jätteduktiga på, men sen när de ska ställa sig och göra den där vardagsbuketten, ja 

då kan de inte det”. (Florist 5) 

Skulle de själv anställa en nyutexaminerad florist, även om den inte uppfyllde kraven på 

anställningsbarhet? En av floristerna uttryckte sig att nej, de kostar för mycket. Skulle lönerna 

vara lägre skulle nog fler nyutexaminerade florister få jobb. Några efterlyste också ett 

”traineeår” efter avslutad gymnasieutbildning för att eleverna lättare skulle komma in på en 

arbetsplats, likt frisörer och snickare gör. Floristerna ansåg att det var lättare för de 

nyutexaminerade att få jobb i en butik som de har praktiserat i, att de succesivt fick in en fot 

genom att jobba extra då och då. Florist 5 ansåg att en tredjeårselev skulle vinna på att tänka 

mer långsiktigt under utbildningen och få in en fot på en arbetsplats genom att;  

”om man som elev gick in i butiken och bad om att få hjälpa till: jag kan komma in 

och jobba gratis, bara jag får lära mig någonting. Det var så vi anställde en av 

tjejerna här, hon var inne ett par gånger och jag sa att vi inte har råd att anställa 

henne nu, men hon sa att hon bara ville komma in och göra buketter, sen blev det så 

att det rullade på. Man kan inte se allt hur det är i pengar, man måste försöka se att 

det kan vara utveckling också.” 

5.2.2 Samverkan arbetsliv och skola  

Vem bär då ansvaret för att nyutexaminerade elever inte uppfyller branschens krav på 

anställningsbarhet? Vad är orsaken?  

Floristerna anser att en av orsakerna är att det över lag är för lite ”praktik” under utbildningen. 

De anser att det är en fördel att eleverna är ute en längre period så att de kan lära känna eleven 
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bättre och se vad den går för. När eleven är ute längre tid på ett och samma ställe känner den 

sig tryggare och vågar ta för sig, vilket sporrar handledarna att ge eleven mer och mer 

ansvarsfulla uppgifter. De tycker samtidigt att det är en nackdel att eleven är ute långa perioder, 

för då får de ingen överblick över hur hela året ser ut, utan endast över en viss period. Några 

florister drog sig till minnes hur de själva kom in i branschen, de uppgav att när de 

kombinerade utbildningen med APL och samtidigt jobbade extra på helgerna så utvecklades de 

mycket snabbare än innan.  De anser att APL är ett mycket viktigt inslag under utbildningen för 

att få en överblick i vad yrket innebär och för att se att det de lär sig i skolan kan de faktiskt 

använda i det ”verkliga arbetslivet”. De uppmuntrar att göra APL i olika butiker, stora som 

små, så att eleven får en bredare bild av floristyrket och kan bilda sig en uppfattning av vart den 

själv skulle passa in i det kommande yrkeslivet. Floristerna tar sitt uppdrag som handledare på 

stort allvar och gör så gott de kan för att involvera eleven i det dagliga arbetet och ge eleven 

förutsättningar för att kunna utveckla sina kunskaper och förmågor, men de anger tidsbrist som 

den främsta orsaken till att de inte engagerar sig ännu mer. Florist 1 efterlyser en ekonomisk 

ersättning från skolan, vilket motiveras med att det skulle sporra fler butiker att ta emot elever. 

Att det är svårt att få ut eleverna på APL är det flera som reflekterar över men de säger också 

att de förstår butikerna, då det tar mycket tid i anspråk att ha elever, samtidigt som de tycker det 

är synd om eleverna.  

De är överrens om att samverkan mellan butiken och skolan är mycket viktig och att 

kommunikationen är bra men kan förbättras. Som APL-handledare vill floristerna ha mer 

riktlinjer från skolan om vad de förväntar sig av handledarna, dessutom man efterfrågar någon 

form av inspiration eller handledningskurs för att uppdateras. De anser att de ger eleverna 

förutsättningar att vara delaktiga i de flesta moment, om eleven själv vill, visar intresse att lära 

sig och ta-sig-församhet. 

”.. men så är det ju så att visar de inte riktigt intresse så orkar man ju själv inte 

lägga ner så mycket energi på dem”, ”.. elever som är ”lättare”(öppen och social) 

får göra mer ”saker” (arbetsuppgifter) än en som är mer innestängd, som inte säger 

något och inte vill göra något och bara vill gå hem, men visst får de alla chansen i 

alla fall.” (Florist 4) 

Floristerna uppgav att eleverna i de flesta av butikerna inte får chans att öva på expediering och 

kassaarbete. Ingen av butikerna nämnde dock orsaken till detta. En florist uppgav också att 

butiken inte heller lät eleverna ta kunder för att kunderna förväntar sig service av ett ”proffs”, 
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vilket floristen inte ansåg att en elev i åk 2 eller 3 kunde ge. En annan florist hade dock en 

annan uppfattning om detta; 

”Sen är det ju jätteviktigt av företaget att gå ut med att vi har en lärling i butiken, du 

får jätte gärna hjälp av henne men det kan och får ta mer tid då.  Just att man har en 

namnskylt på sig att man är lärling eller elev, så har ju kunden mer förståelse för 

det tar mer tid.”(Florist3) 

Florist 5 uppgav att de försökte ge eleven förutsättning att öva på de sociala förmågorna på 

olika vis, genom att samtala mycket med eleven och ta med eleven ut på olika uppdrag samt ge 

dem olika ansvarsområden. 

5.3 Tema 3: Förändrad blomsterbransch  
Floristerna anser att arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag än när de själva började inom 

branschen för mellan 14-30 år sedan. Att våra blomsterbutiker har gått ifrån renodlad 

blomsterbutik till att mer och mer se ut som inredningsaffärer tror florist 5 är farligt, då det är 

som att ”gräva sin egen grav”. Det finns förståelse för att man fyller ut lågsäsongsperioden 

med intäkter från inredning, men att det är farligt att tappa sin nisch. 

 ”Många av de små butikerna som har gått i konkurs, jag skulle inte säga att de får 

skylla sig själva, men om de hade följt sin grundtanke som de hade från början när 

de startade butik…. för nu har de blivit inspirerade av sina ”grannar” och tagit in 

det ena med det andra, efter 10 år har du tappat det som du startade och stod för. Stå 

på dig och ha inte samma blommor som de har på blomsterlandet och plantagen 

utan försök satsa på det som är unikt och som du kan stå för, glöm inte bort att stå 

på ditt eget ben!”. (Florist 5) 

Övervägande av de intervjuade floristerna anser att det är en negativ utveckling som håller på 

att ske, då fler och fler fackbutiker får lägga ner till förmån för att stormarknader och Garden 

center öppnar och att det går att köpa vardagsblommorna i vilken mataffär som helst. Just att 

stormarknaderna tagit över andelen köp av vardagsblommor och även ”gå-borts-blommor” 

anser floristerna som negativt; 

 ”är väldigt förödande för oss fackhandlare.. så då har vi ju bara alla 

specialbinderier kvar som man inte kan köpa där.. och sen blommogrammet då som 

är stort.. så det kan man ju säkert leva på ett bra tag till för det ökar. Men annars är 

det väldigt tråkigt” (Florist 4).  
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Däremot har de delade meningar om förändringarna för med sig något positivt eller negativt för 

yrket, några anser att det är positivt att det blir fler arbetstillfällen för florister, samtidigt som 

det är negativt att de genuina, ”riktiga”, ”fackbutikerna” försvinner.  

”Det är både en positiv och en negativ förändring för branschen, det kommer alltid 

att finnas ett behov av floristernas kunskap, så.. så det vi som småbutiker kan göra 

(vi kan ju inte konkurrera om priser längre) är bra service och kvalité, kunnande, att 

vi kan ge skötselråd och kan snabbt fixa ihop en plantering eller ett arrangemang till 

kunden när den står och väntar. Ha den servicen, det är ju värt massor för en kund, 

den andra biten”. (Florist 3) 

Att kunderna blir alltmer prismedvetna tror floristerna gör att man väljer stormarknader framför 

den lilla lokala butiken, vilket gör att de mindre fackbutikerna konkurreras ut. Att kunderna är 

mer bekväma och kan köpa allt på ett och samma ställe tror floristerna också talar för att man 

oftare väljer stormarknader. Däremot upplever man att de fortfarande är ensamma om 

specialbinderierna men att även det kan komma att förändras.  

”Kan du gå till Coop och beställa brudbukett för ett lägre pris än hos lilla butiken på 

gatan så tror jag inte kunden bryr sig bara de får ett fint jobb. Det är kanske inte 

drömjobbet för en florist men finns inget annat så tar man ju det. Men det är klart 

jag hoppas att man i framtiden vill kunna gå till den lilla lokala butiken där man har 

en relation med personalen, där servicen och kvalitén finns.. men man vet aldrig”. 

(Florist 1) 

Floristerna tror inte att behovet av blommor har sjunkit, snarare tvärt om, vilket de tycker talar 

för att floristyrket trots allt är på uppgång. Alla inredningsprogram och uppmaningar i media 

om att ”gör-det-själv”, inspirerar kunder att köpa mer blommor.  

”.. man upplever på kunderna att de ofta vill köpa billigare och fixa till i hemmet 

själva. De vill inte lägga lika mycket pengar på blommor som de gjort tidigare.. 

Hos oss tycker jag ju i för sig att det ökar hela tiden med buntar och billiga 

alternativ för att de vill köpa och göra fint hemma själva, så vi får köpa mer 

buntvaror. Så exklusiva buketter har sjunkit tycker jag..” (Florist 2) 

5.3.1 Lättare att få jobb  

Floristerna tror att det är lättare att hitta ett jobb idag eftersom det erbjuds fler arbetstillfällen i 

andra branscher än tidigare, men att det är svårare att hitta ett ”riktigt floristjobb” i fackbutik. 
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Att det trots allt finns stor arbetslöshet bland florister i Sverige tror man beror på det utökade 

utbudet av floristutbildningar.  

”Det utbildas för många i förhållande till antalet arbetstillfälle i en ”riktig” 

fackhandel. Detta gör ju att även de stora lågprisbutikerna kan anställa duktiga 

florister vilket gör att vi får ännu svårare att konkurrera med dem” (Florist 1). 

5.3.2 Har förändringen medfört nya krav på floristen? 

En förändrad arbetsmarknad med fler arbetstillfällen på stormarknader kan ha sänkt kraven på 

vad en florist bör kunna, tror floristerna.  

”Jag kan känna att det är lättare att få jobb i dag och kanske att kalla sig florist fast 

man inte jobbar i en ren blomsterbutik.”. (Florist 3) 

Floristerna tror att kraven var hårdare förr då det bara fanns renodlade fackbutiker och man 

behövde ”kunna allt”, men att kraven fortfarande är högre när du söker jobb i en fackbutik än 

på en stormarknad; 

”du ska kunna mer, är duktigare, du kan alla bitar i ditt yrke. Man kanske inte behöver 

kunna alla bitar i en stor butik, men så kan det ju vara så att det finns en större bredd idag 

på arbetstillfällen att jobba som florist, vill man ha florist ”light” eller florist ”exklusiv”. 

(Florist 3) 

Florist 4 anser att den hårda effektiviseringen som gjorts under hennes år i den nuvarande 

butiken, då man drastiskt minskat ner på personalstyrkan, har gjort att alla anställda har ett 

väldigt tydligt ansvarsområde som, man är ensam om. Det krävs att man kan lita på att ”alla 

sköter sin del” och man vet att det blir gjort. Som det är nu skulle alla kunna göra varandras 

områden men de har blivit specifikt duktiga på sin del. Om någon skulle nyanställas för att 

ersätta henne, krävde mycket höga krav på kompetens. Det skulle ta ”tid att lära upp en ny”. 

Men skulle någon nyanställas för att kompletteras till gruppen, skulle kraven på kunskap vara 

lägre fast de skulle ställa högre krav på den sociala kompetensen, hon tror själv att det skulle 

vara en säljare framför en florist. Teknikutvecklingen inom branschen har succesivt ökat under 

floristernas år i branschen men den har snarare underlättat floristernas arbete, även om det 

medfört krav på att lära sig utrustningen under invänjningsperioden. Den ökade socialiseringen 

på Facebook nämner två florister som en naturlig del av arbetet, att man bör finnas på sociala 

medier som butik, men de känner inte att det just nu är något krav att man måste behärska det. 
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6. Resultatsammanfattning och analys 
Jag har sammanfattat resultatet av syftet för studien i en tabell där jag grupperat och urskilt 

vilka kvalifikationer varje arbetsmoment kräver i form av förmågor, kunskap och kompetens, 

samt vilka artefakter (verktyg/resurser) floristen behöver ha tillgång till vid utförandet. 

Tabellen är en sammanställning av min egen tolkning av floristernas svar och redovisas med 

stöd av de faktorer i den sociokulturella teorin som bidrar till att individen utvecklar en 

yrkesidentitet.  
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Typ av 

arbets-

uppgift 

Krav på förmågor Kunskaper Verktyg/ 

resurser/ 

Artefakter 

Normer och 

regler, 

värderingar 

inom praxisen 

Inre kommunikation 

och relationer inom 

praxisgemenskapen 

Yttre 

kommunikation 

och relationer 

utanför praxis-

gemenskapen 
Material-

hantering 

av snitt, 

krukväxter 

varu-

hantering 

Vara noggrannhet, snabbhet, 

kunna beräkna och prissätta 

produkterna. 

(Psykomotoriska och 

kognitiva förmågor) 

Materialkunskap, 

växtkunskap, 

matematiska kunskaper, 

Språkkunskap- svenska, 

engelska och latin 

Snittkniv, sekatör, 

miniräknare, 

dator, prismärkare 

Veta att material-

hantering är A och O 

för att hålla en hög 

kvalité och att det 

leder till nöjda 

kunder. ”Först in 

först ut” ur kylen. 

Kunna läsa av vad som behövs 

göras i butiken. Samarbeta med 

kollegorna. Ha en överlämning 

till kollegor när man går hem 

för dagen hur långt man hunnit  

Kunna ge skötsel-råd 

till en kund. Prissätta 

och exponera på ett 

tilltalande sätt är en 

slags kommunikation 

med kunderna. 

Beställnin

gar och 

bud- utföra 

och ta 

emot 

Ordningssinne, kunna 

beräkna kostnad, effektiv, 

kreativ, kommunikativa 

förmågor, vara lyhörd, vara 

serviceinriktad, social. 

Kunna analysera, välja 

material till och utföra en 

beställning efter kundens 

önskemål. 

(Psykomotoriska, kognitiva, 

affektiva och sociala 

förmågor) 

Matematiska kunskaper, 

Språkliga kunskaper i 

svenska, latin och 

engelska. Praktiska 

floristiska kunskaper vid 

utförande. 

Beställnings-

sedel. 

Orderpärm. 

Miniräknare. 

Alltid vara noga med 

att ta rätt information 

för att underlätta för 

sina kollegor. Sätta 

in i rätt pärm på ”rätt 

dag”. Skriva tydligt! 

Vara noga med att skriva 

tydligt vad man menar, skissa, 

inte utelämna någon relevant 

information så att någon annan 

kollega kan ta vid 

beställningen. Informera 

kollegor om speciella 

önskemål från kund etc. 

 

I kommunikationen 

med kunden vara 

lyhörd för kundens 

behov, ge konkreta 

förslag. Dela med sig 

av sin yrkeskunskap 

genom att ge skötselråd 

och skicka med tips 

och idéer. 

Sälja och 

ta kunder 

Vara serviceinriktad, lyhörd, 

social och intresserad av 

kunden, artig, kunna läsa av, 

tolka och analysera kundens 

behov, vilja och intresse för 

människor, hjälpa, vara glad 

och trevlig, stresstålig, 

initiativförmåga, inställning 

till kunder 

(Kognitiva, affektiva, 

personlighetsrelaterade och 

sociala förmågor) 

Säljkunskap- 

analysförmåga att se 

kundens behov och leda 

kunden till ett köp. 

Materialkunskap, 

floristisk-praktiskkunskap 

tekniskkunskap, ha 

kunskap om butikens 

sortiment och hur kunder 

fungerar. 

Kassaapparatminir

äknare, tejp 

inslagnings-

papper, blomster-

check och andra 

betalmedel. 

Vara artig och 

serviceinriktad, 

uppmärksamma 

kunden! Kunden 

kommer alltid först! 

”Kunden har alltid 

rätt”. ”En nöjd kund 

kommer alltid 

tillbaka”. 

Att samarbeta med sina 

kollegor och ha en öppen 

kommunikation om vem som 

är förste säljare för dagen.  

Ha förtroende för att alla i 

butiken ”sköter sitt” 

arbetsområde och att man 

hjälps åt! 

I säljsamtalet med 

kunden vara lyhörd och 

lyssna in kundens 

behov, ge olika förslag. 

Dela med sig av sin 

yrkeskunskap genom 

att skicka med 

skötselråd, tips och 

idéer. Anpassa sitt 

yrkesspråk till kundens 

nivå. 

Binda 

bukett, 

brud-

bukett, 

dekoration, 

begravning 

plantering 

osv 

Kreativ, stresstålig, 

snabbhet, effektiv, 

initiativförmåga, ekonomisk 

medvetenhet, lyhördhet, 

serviceinriktad, 

Uppfinnesrik, nyfikenhet 

(Psykomotoriska, kognitiva, 

affektiva, personlighets-

relaterade och sociala 

förmågor) 

Floristisk praktisk 

kunskap i utförande, 

Kunskap om färg och 

form, proportioner, 

material-kunskap, 

hantverkskunskap 

Orderpärm, Kniv, 

sekatör, bast, 

oasis, ståltråd, 

textningspenna, 

kransbands-penna, 

kransband, kort, 

botaniskt material. 

Följa vissa mönster 

och traditioner i 

gruppering av 

blommorna efter 

vissa linjesystem, 

uppbyggnad, yttre 

form, proportions-

förhållanden. 

 Genom det estetiska 

uttrycket skapa och 

förmedla en känsla hos 

kunden som väcker ett 

”ha-begär” och tilltalar 

kunden eller vid 

begravning- förmedla 

en sista vilja. 

Blomsterspråk! 

Skylta och 

exponera 

inne och 

utanför 

butiken 

Initiativförmåga, ha ett 

”öga” för det estetiska 

kreativ, effektivitet, 

uppfinningsrik- påhittig 

 

(Psykomotoriska, kognitiva, 

affektiva och sociala 

förmågor) 

Kunskaper om färg och 

form, hur färger påverkar 

emotionellt, proportioner 

och kund-psykologi. Veta 

kundens rörelsemönster i 

butiken för att strategiskt 

placera produkter på ”rätt 

ställe”. 

Stege, tejp, 

verktyg, krukor, 

botaniska 

material, affischer 

Exponeringen är 

butikens 

”skyltfönster utåt”- 

viktigt med en snygg 

fasad! 

Ha en tydlig kommunikation 

om arbetsfördelning och vilken 

nisch företaget har samt följa 

företagets policy.?? 

Kommunikationen sker 

genom att tydligt visa 

butikens produkter 

genom en exponering. 

Skylt-fönstret är 

butikens ”ansikte” utåt. 

Tydlighet så kunden 

vet vad som är till salu 

och vad som är 

rekvisita, tydligt pris, 

budskap som förstärks 

gm affischer och 

skyltar med 

erbjudanden etc. 

Vattna och 

städa 

Ordningssinne, snabbhet, 

initiativförmåga, 

planeringsförmåga, ha en 

översikt över butiken 

 

(Psykomotoriska, kognitiva 

förmågor) 

Växtkunskap om skötsel 

och behov,  

Vattenkanna, 

städredskap 

Att vattna och hålla 

växterna fräscha 

tillhör floristens 

yrkesstolthet att sälja 

växter med kvalitét. 

Vattning och 

städning är typiska 

arbets-moment som 

bara finns där och 

som måste göras. 

Se vad som behövs göras och 

ta tag i det! 

Att hålla ordning och 

reda i butiken 

signalerar en positiv 

upplevelse till kunden 

och ger ett proffsigare 

intryck än om växterna 

är hängiga och det är 

ostädat, då signalerar 

man att man har dålig 

kvalité i butiken. 

Texta och 

skriva 

skyltar/ 

band/kort 

Kreativitet, noggrannhet 

 

(Psykomotoriska, kognitiva, 

effektiva och sociala 

kommunikativa förmågor) 

Kunskap om manuell 

textning av skyltar/ 

begravningsband/ kort, 

kalligrafi. 

Textningspennor, 

linjal, dator, 

pappersark 

Florister har i 

allmänhet bra 

handstil! 

Skriftlig kommunikation. Skriftlig 

kommunikation för att 

förmedla ett budskap. 

Administra

tiva 

uppgifter 

fakturering 

beställning  

Ordningssinne, 

organisationsförmåga, 

datavana, 

planeringsförmåga, våga 

satsa 

 

(Kognitiva,  

Matematiska kunskaper, 

datakunskap, material-

kunskap, latin 

Dator  Skriftlig kommunikation Skriftlig 

kommunikation. 

Viktigt med rätt språk 

av termer och material, 

botaniska namn på 

svenska/latin 

beställning. 
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6.1. Analys av kvalifikationer för floristens dagliga arbetsuppgifter 

Ellström (1992 s.21-23) liksom Tsagalidis (2009 s.4) delar in förmågor i faktorer som har med 

olika färdigheter att göra. Dessa delas in i olika dimensioner av färdigheter: psykomotoriska, 

kognitiva, affektiva, personliga och sociala/interaktiva. Inom dessa dimensioner kan sju 

nyckelkvalifikationer urskiljas; ”självständighet, planeringsförmåga, problemlösningsförmåga, 

samarbetsförmåga, kundkontakt, kommunikationsförmåga och initiativförmåga” (Tsagalidis 

2009 s.5). Nyckelkvalifikationerna omfattar även förmåga att reflektera över sin egen förmåga 

samt teoretiska och praktiska kunskaper i komplexa situationer/ komplexa uppgifter. 

De psykomotoriska faktorerna styr förmågor som har att göra med vad man brukar kalla ”tysta 

kunskaper” (Gustavsson 2000 s.108), som ”tekniskt handlag”, ”fingerfärdighet” ”snabbhet” och 

”effektivitet”, vilka krävs för att exempelvis tillverka olika binderier, exponera, texta kort och 

band till begravning. Dessa arbetsuppgifter fokuserar på att floristen praktiskt bemästrar (är 

förtrogen med- fronesis) olika binderier, tekniker och metoder, samt kan använda sig av olika 

artefakter såsom verktygen snittkniv, sekatör osv.  

De kognitiva faktorerna styr olika typer av yrkesteoretiska och allmänna ”omkring-kunskaper” 

i matematik och språk, samt intellektuella färdigheter som kräver att floristen har förmågan att 

analysera, lösa och hantera problem samt fatta beslut. Exempelvis behövs detta vid 

kundkontakt, reklamationshantering, varuhantering och administrativa uppgifter som 

varubeställning och fakturering. Dessa arbetsuppgifter kräver att ”veta att för att veta hur”, 

yrkesteoretiska-, praktiska utförande kunskaper samt förtrogenhet med situationen (episteme, 

techne och fronesis) (Gustavsson 2000 s.8). De artefakter floristen måste använda är 

exempelvis dator, verktyg mm. 

De affektiva faktorerna styrs av viljemässiga (motivationella) och känslomässiga (emotionella) 

handlingsförutsättningar, där arbetsuppgifterna kräver särskilt engagemang och lyhördhet av 

floristen. Exempelvis krävs dessa förmågor för att kunna utföra binderier till begravning och 

bröllop. Förutom rent praktiska utförandekunskaper (techne) krävs att floristen har förståelse 

för sin egen roll i sammanhanget, vilket är några av de faktorer som formar en yrkesidentitet 

(Wenger 1998). 

I den personliga dimensionen krävs handlingsförutsättningar relaterade till personlighetsdrag. 

Dessa förmågor hänger delvis samman metakognition, med floristens handlande utifrån sin 

självbild, förställningar, förväntningar samt värderingar av sin egen förmåga (Ellström 1992 
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s.25). Dessa förmågor krävs vid arbetsuppgifter som exempelvis kundkontakt och utförande av 

binderier på beställningar och direkt till kund. 

Sociala-, interaktiva faktorer styrs av olika sociala färdigheter som kräver att floristen har 

samarbets-, ledarskaps-, sociala och kommunikationsförmågor. De sociala förmågorna är 

sammankopplade med egenskaper som exempelvis att vara social och trevlig, serviceinriktad. 

Dessa förmågor används ur det sociokulturella perspektivet vid de flesta förekommande 

arbetsuppgifter i butiken som rör social interaktion med såväl kunder som arbetskamrater 

(Wenger 1998). De kunskaper som utnyttjas i dessa arbetsuppgifter är exempelvis kunskaper 

om kunders beteenden, säljteknik, kommunikation via språk och skrift mm. Olika artefakter 

och verktyg som används kan vara beställningssedel, orderpärm, dator, skyltar mm. Till detta 

hör även att ha kunskap om och kunna anpassa sig till normer, regler och värderingar inom 

praxisgemenskapen (Wenger 1998). 

6.2 Kommunikation inom och utanför praxisgemenskapen 

I den sociokulturella teorin är språket, främst talet det viktigaste redskapet för tillägnelse av 

kulturen och därmed inlärning och utveckling till socialiserade människor (Säljö 2010). 

Kommunikation sker genom språket, både verbalt och skrift, genom kroppsspråk och självklart 

genom blommorna. Jag har valt att skilja på kommunikation inom och utanför 

praxisgemenskapen. Inom praxisgemenskapen, i arbetslaget i butiken kollegor emellan krävs 

insikt, förståelse och anpassning till struktur, relationer, språkbruk, rutiner, värderingar och 

normer som förekommer inom sociokulturen på arbetsplatsen (Wenger 1998).  Kommunikation 

och att relationen fungerar arbetskamrater sinsemellan är förutsättning för att man ska trivas på 

arbetsplatsen, vilket även framkom i min studie.  

”.. kunna intressera sig för varandra och ha trevligt tillsammans på dagen, just när 

man har lite dötid, att kunna prata med varann… Känna att man funkar tillsammans 

så man trivs på sitt jobb.”.. att man kan passa in i gänget, det tycker jag är viktigt, 

att man inte bara är en utomstående som bara kommer in” (Florist 3). 

Jag har tolkat att för floristerna i studien handlar kommunikation mycket om tydlighet och 

samarbete inom arbetsgruppen. Kommunikation kräver tydlighet i exempelvis överlämning av 

information till en kollega, att när man tar emot beställningar noga förmedla sig genom skrift 

och skisser. Kommunikation utanför praxisgemenskapen sker både genom interaktion mellan 

människor och mellan människor och ting. Genom en exponering eller en blomsterbukett 

förmedlar och kommunicerar floristen en känsla till kunden. Genom kroppspråk- mimik, 
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rörelser och hållning, kommunicerar säljaren med kunden och vice versa. Det förutsätter 

förmågan att kunna tolka kunden och dess reaktion, och kunna sätta sig in i kundens behov 

(Imsen 2006 s.511)för att föreslå en vara som leder till exempelvis ett köp. 

7. Diskussion 
I följande avsnitt diskuterar jag mitt resultat i förhållande till mina frågeställningar och tidigare 

forskning. Jag disponerar diskussionsavsnittet efter strukturen för mina teman.  

7.1 Floristens behov av kunskap och kompetens 

I följande underrubriker till tema 1 diskuterar jag resultatet av intervjupersonernas svar om 

vilka kunskaper och kompetenser de dagliga arbetsuppgifterna inom yrket kräver, samt vilka 

kompetenser som leder till anställningsbarhet. Jag diskuterar utifrån den sociokulturella teorin, 

mina teoretiska verktyg om kunskap och lärande, samt kopplar det till tidigare forskning.  

7.1.1 Kunskaper och kompetenser som leder till anställningsbarhet  

Dagens och morgondagens florister förväntas ha kompetenser ur både arbetslivskulturen och 

skolkulturen för att vara anställningsbara enligt Ellström (2009 s.33).  Det innebär att floristen 

måste kunna integrera yrkesteoretiska- (växtkännedom, floristisk kunskap) och allmänna 

baskunskaper (matte och språk) i praktisk handling (utförande av ex binderier) för att lära sig 

bemästra (ur ett anpassningsperspektiv) olika arbetsuppgifter effektivt och rutinmässigt. 

Intervjupersonerna i studien kräver att floristen måste vara flexibel och kunna följa marknadens 

snabbt förändrade behov, kunna anpassa sig till kunder, trender och säsong. Flera nämner att de 

ställer krav på att floristen bör visa ett driv att vilja utvecklas och sträva framåt, kunna påverka 

sin arbetssituation, vilket enligt Ellström är kompetens ur ett utvecklingsinriktat synsätt (1992 

s.27).  

Kravet på social kompetens är en av de viktigaste faktorerna för att vara en anställningsbar 

florist, då yrket går lika mycket ut på att vara säljare som florist. ”Kan du inte sälja det du gör, 

då blir det ju inget” (Florist 4). De sociala kompetenserna ingår i tillägnelsen av en 

yrkesidentitet (Wenger 1998). Hit hör förmågan att fungera, passa in och smälta in i den sociala 

gemenskapen på arbetsplatsen ur en gruppaspekt. Det framhöll floristerna i studien som mycket 

viktig för såväl samarbete som arbetsmiljö. Ur en relationsaspekt hör förmågan att ta folk, vara 

lyhörd och kunna kommunicera med kunder, vilket är förutsättningar för att vara god säljare 

(Persson 2012 s.18-20). Förmågan att kommunicera med arbetskamrater genom språket är A 

och O inom den sociokulturella teorin och kan även ske genom skrift, såväl som symboler och 

skisser, med kunder genom språket, kroppspråket, skyltar och främst den estetiska 
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känsloförmedlingen genom blommorna samt kunna använda olika artefakter som redskap vid 

kommunikation (Wenger 1998).  

Floristerna 1, 4 och 5 pratade om att de ser personalens gemensamma kunskaper och 

kompetenser i butiken som en tillgång till företaget. Om de skulle anställa någon ny till butiken 

så skulle den floristen komplettera den redan befintliga personalens kompetenser, vilket jag 

tolkar som att de trots allt skulle kunna anställa en florist som inte helt uppfyller alla krav på 

anställningsbarhet. Det visar på en viss tolerans mot att man som ny inte är ”fullärd” och att det 

finns en tanke bakom att utnyttja personalens gemensamma kompetenser till att komplettera 

varandra (Ellström 1992). Skulle en florist ersättas kräver de i stället en högre kompetens.  

7.1.2 Sociala förmågorna framför formell utbildning och hantverkskunnande 

De intervjuade floristerna var överrens om att de skulle gå på den sociala kompetensen i första 

hand framför en hög formell yrkesutbildning om de skulle välja mellan två arbetssökande 

florister, vilket bekräftas av Persson (2012 s.23). Det är inte alltid den formellt mest 

meriterande som är mest kompetent för jobbet;  

 

”Att faktiskt lyckas utföra jobbet, snarare än att vara utbildningsmässigt väl 

förberedd för det betonas”(Persson 2012 s.23). 

”Sociala förmågor kan tränas upp, men ett visst mått av att vara spontant social, 

måste man ha i sig” anser Florist 5. 

 

Trots det förvånade det mig lite att speciellt en av butikerna som jag tycker framstår som 

mycket yrkeskunnig med fokus på hög kvalité, tyckte att floristens personlighet, driv och 

engagemang, var viktigare än en hög formell utbildning som Gesällbrevet ändå är. Floristen 

menade att de till en viss del kunde använda butikens gemensamma kompetenser för att lära 

upp den nyutexamineraden till den nivån de ville ha i sin butik. Det stödjer att lärandet är en 

process som sker i ömsesidigt samspel inom en sociokultur (Wenger 1998). Att senare under 

arbetslivet vilja ta Gesällen uppskattades ändå av floristerna genom att det visade på en 

drivkraft hos den anställde. Man kan fråga sig varför de trots allt uppmuntrar till att ta 

Gesällbrevet trots att det inte längre har samma status bland floristerna i studien?  

 

Jag hade föreställningen om att floristerna värderade yrkeskunnandet högre än vad de faktiskt 

gjorde. Samtidigt får jag uppfattningen om att de verkar ta yrkeskunnandet för en självklarhet, 

men att de förutsätter att jag vet det eftersom jag har insyn i branschen och därför inte lyfter 
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fram det som lika viktigt. Att butikerna i lägre grad kräver formell kompetens i form av 

utbildning och examensbevis som Yrkesbevis eller Gesäll kan jag tycka är synd. Jag tror på sikt 

att det sänker floristyrkets status och urholkar Gesällbrevets betydelse. Det faktum att butikerna 

inte premierar en florist med Gesällbrev med högre lön än övriga anställda, tror jag gör att färre 

florister kommer avlägga gesällbrev i framtiden. 

7.2 Nyutexaminerad- men anställningsbar? 
I tema 2 tolkar jag resultatet av intervjupersonernas svar utifrån ovanstående tema samt 

identifierar de brister som företrädarna fann.  Jag använder den sociokulturella teorin och mina 

teoretiska verktyg om kunskap och lärande, samt kopplar det till tidigare forskning om 

yrkesidentitet och anställningsbarhet. 

Av resultatet i studien framkom att floristerna ansåg att få nyutexaminerade floristelever 

uppfyller kraven på anställningsbarhet. Jag ställer mig frågan vad orsaken är? Vilka brister 

identifierades? Nedan har jag sammanställt i punktform de faktorer som jag tycker mig urskilja 

ur floristernas svar. 

 Nyutexaminerade saknar en yrkesidentitet 

 De har inte utvecklat sina sociala och kommunikativa förmågor 

 De har inte tillräckliga kunskaper 

 De handledande floristerna likställer den unga oerfarne nyutexaminerade med en vuxen 

mer erfaren florist  

 Arbetslivet och skolan verkar inom olika logiker 

Ovanstående faktorer analyseras i de underrubriker som följer nedan. 

7.2.1 Avsaknad av yrkesidentitet 

Jag har uppfattningen av att när floristerna i studien anser att nyutexaminerade florister inte 

uppfyller kraven på anställningsbarhet, så talar de om att de saknar en yrkesidentitet. Det tolkar 

jag genom att läsa mellan raderna när intervjupersonerna pratar om att de ”inte har alla bitar” 

som ingår i yrket. Faktorer som i den sociokulturella teorin påverkar en yrkesidentitet är b.la. 

förståelse för rutiner och strukturer, värderingar, arbetsuppgifter, språk, relationer, artefakter, 

symboler och kommunikation (Wenger 1998). Att bilda sig en yrkesidentitet kräver att 

individen har uppnått förståelse ur ett helhetsperspektiv av sitt yrkesområde, vilket floristerna 

nämner i studien, liksom yrkeslärarna i Tsagalidis avhandling (2009 s.125). Det innebär att 

floristen även bör ha förståelse för sin egen del i verksamheten, ett förhållningssätt till sina 

arbetsuppgifter och ha en övergripande insikt i förberedelsearbetet inför arbetsuppgiften. 
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7.2.2 APL: ens betydelse för yrkesidentiteten 

Alla floristerna är rörande överrens om att APL har stor betydelse för elevernas utveckling där 

de kan ”pröva sina vingar” och praktisera det de har lärt sig. Det bekräftas även i Hultman & 

Stenmark studie (2011 s.32), där APL lyfts fram som den främsta faktorn till att utvecklande av 

en yrkesidentitet. Restaurangeleverna upplevde stor tillfredställelse i att få de praktiska och 

teoretiska kunskaper de lärt sig i skolan bekräftade på APL-platsen, vilket stärkte deras 

befintliga kunskaper och självförtroende. Men i min studie framkom också att som 

praktiserande elev kan det vara svårt att våga ta för sig på sin APL-plats innan man känner sig 

”hemma”, likväl som floristerna i intervjun inte vågar ge eleven utmaningar och ansvar innan 

de känner eleven. Floristerna anser att en av orsakerna är att eleverna har för lite praktik under 

utbildningen vilket gör det svårare för dem att komma in i gruppen och känna trygghet. Den 

begränsade tiden på varje APL-plats gör att eleverna inte hinner bli en del av 

praxisgemenskapen, utan de har endast deltagit i ”periferin”. Enligt Wenger(1998) skolas vi in i 

de värderingar och de traditioner av kunskap som är knutna till den specifika praktiken genom 

att under en längre tid delta i praxisgemenskapen, därmed blir kunskapen situerad till 

kontexten. Att greppa en helhetsbild av alla arbetsuppgifter som ingår i yrket och veta vilka 

förväntningar en florist har på sig, försvåras för elever som endast får delta i och se en 

begränsad del av de arbetsuppgifter som förekommer under sin APL. Enligt Köpsén och Fejes 

(2013 s.124) är inte yrkesidentiteten statisk, den påverkas av hur pass deltagande individen är 

inom sociokulturen. Floristlärarna i Mildner Levin & Birgersson studie (2011 s.16) anser att 

handledarna har en långt mycket större och betydande roll för elevernas uppfattningar av yrket, 

än vad de själva tror. Därför är det viktigt att i hög grad kommunicera och förmedla 

värderingar, normer och rutiner för floristyrket till eleven, samt att låta dem se hela strukturen 

genom att delta i hela verksamheten, från inköp, planering, till att praktisera kundbemötande, 

vilket floristerna i min studie hade delade meningar om.  

7.2.3 Vems ansvar? 

Enligt Vygotsky är lärande och utveckling ett resultat av ett ömsesidigt socialt samspel och bör 

tas tillvara vara i undervisningen i både skola och arbetsplats genom att tillämpa scaffolding 

(stödjande undervisning)(Imsen 2006 s.319). Det innebär att handledarens roll är att förskjuta 

elevens gränser genom att gradvis ge eleven ökat ansvar, något över vad eleven redan klarar av 

för att på så sätt motivera dem att vilja nå längre (Imsen 2006 s.319). Några av de intervjuade 

låter inte/ sällan eleverna får delta i de moment som utvecklar de sociala förmågorna; 

expediering, kassaarbete och kundbemötande, medan andra släpper fram eleven till kunden 

tidigt. Floristerna menar att de ger eleverna olika grad av avancerade uppgifter eller släpper 



 

43 
 

fram dem till kund, beroende av hur mycket eleven visar eget intresse, engagemang och 

självförtroende. De som vågar tar chansen att ta en kund och anpassar sig till situationen, de 

som är mer blyga tar klivet tillbaka (Wenger 1998). Floristerna beskriver att elever som inte 

visar intresse att vilja ta kunder slipper det eftersom man ”inte orkar lägga ner energi på någon 

som inte vill” (Florist 4), dessa får mindre avancerade uppgifter. Jag fick därför uppfattningen 

att när eleven inte visade intresse av att ta en kund så brast handledarens engagemang och ork 

så eleven ”slapp” ta fler kunder, när eleven istället skulle ha behövt mer stöd och handledning. 

De menar också att tidsbrist och kundernas förväntningar på service gör att de inte släpper fram 

blyga elever. Men hur ska eleven våga ta egna initiativ och få chans att utveckla de sociala 

förmågorna om den inte släpps fram på sin APL-plats?  

Mildner Levin & Birgersson (2011) anser att ansvaret ligger lika mycket på handledarna som 

på floristlärarna att vara tydligare i sin kommunikation med vad de förväntar sig att eleverna 

ska klara av i det kommande arbetslivet, likaså vilka förväntningar skolan har på handledarna. 

Floristerna efterfrågade mer stöd från skolan i form av handledarutbildning och inspiration om 

hur de kan handleda eleverna på bästa sätt. Bättre kommunikation, tätare lärarbesök samt att 

butikerna får mer insyn i skolans arbetsätt gör handledarna mer förberedda och förstående för 

elevernas lärprocess och hur det är som elev att utbildas i två olika lärmiljöer (Kåhlin 2012 

s.23). Av egen erfarenhet är ökad samverkan och kommunikation en ambition hos både 

yrkesläraren och APL-handledarna, men att tidsbrist är den största avgörande faktorn till att 

ambitionen hos båda parter brister. Få utbildade handledare är en av orsakerna till att den 

pedagogiska kunskapen saknas ute på arbetsplatserna anser Kåhlin (2012 s.32). Skolan måste 

också vara tydligare med vilka kursmål som bäst kan läggas ut på APL, samt bryta ner och 

förenkla kursplanerna och kriterierna så handledarna och lärarna talar ”samma språk” samt 

strävar mot samma mål. ”Samverkan ökar på sikt APL-kvalitén och effektiviteten i de båda 

parternas verksamheter” (Kåhlin 2012.s.32) vilket även läroplanen uppmanar till eftersom det 

har ”en avgörande betydelse för yrkesutbildningens kvalitét” (SKOLS 2011:144). För att 

förändra och förnya yrkesutbildningen så att den bättre förbereder eleven för ett fortsatt lärande 

i arbetslivet, krävs alltså att butikerna och skolan känner ett gemensamt intresse och samverkar 

för att försöka överskrida motsättningarna mellan de båda kulturerna.  

Jag tolkar det som att floristerna i studien känner ansvar och engagemang för elevernas 

utbildning, men att de lägger ansvaret för att eleven ska få en så yrkesförberedande och 

utvecklande utbildning som möjligt, helt och fullt ut på skolan. Det är också mycket riktigt 

skolans ansvar, men läroplanen (SKOLFS 2011:144 s.5) säger också att  
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”Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att 

behöva. Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för 

elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. I det sammanhanget ska 

skolan ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det omgivande 

samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet. Den värld som eleven möter i 

skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan”.  

7.2.4 Yrkeslärarens dilemma 

Som yrkeslärare har jag svårt att sätta betyg på elevens sociala eftersom detta inte ingår i 

kursplanen. Det är trots allt vanligt att yrkeslärarna väger in elevens sociala färdigheter genom 

den s.k. dolda läroplanen (Johansson 2009 s.) i sin totala bedömning av yrkesämnet. De 

sociala/interaktiva nyckelkvalitéerna som innefattar samarbete och kommunikation (Tsagalidis 

2009 s.4) är i hög grad kopplade till elevens sociala färdigheter. I det centrala innehållet för 

Florist 5, en av de sista kurserna under åk 3 står endast följande innehåll kopplat till sociala 

förmågor:  

”Kommunikation kring arbetsprocessen och utvärdering av det färdiga resultatet. 

Kundorienterat och ansvarsfullt yrkesutövande vid målinriktad tillverkning, 

försäljning och service.” (Skolverket 2011). 

I kunskapskravet för betyget E (Kurs Florist 5) står att läsa: 

”Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt 

motiverar översiktligt sitt agerande”. ”I sitt arbete kommunicerar eleven kring 

idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla 

förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet enkla beräkningar”.  

7.2.5 Kunskapsluckor 

Av svaren från intervjupersonerna att döma, kan jag tolka det som att de nyutexaminerade 

floristernas reella kompetens, d.v.s. den faktiska kompetensen, var lägre än vad som kunde 

förväntas utifrån individens formella kompetens, d.v.s. den kompetens de borde ha efter att ha 

genomgått den formella utbildningen (Ellström 1992 s.39). Floristerna påvisade 

kunskapsluckor om bl.a. växtkännedom hos nyutexaminerade florister, det kan bero på att de 

under utbildningen inte har utvecklat förmågor att praktisera sin teori. De kanske saknar 

förståelsen för konsekvensen av att de gav kunden exempelvis fel skötselråd, därför att de inte 

har någon erfarenhet av konsekvensen sedan tidigare att grunda sin kunskap på. Enligt 

Gustavsson (2003 s.53) krävs det viss bakgrundskunskap (fakta- episteme) och praktiskt 
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kunnande (techne) samt egen erfarenhet för att få en förståelse (praktisk klokhet- fronesis) för 

en konsekvens av en handling. För att tillägna sig kunskap krävs också att individen tar ett eget 

ansvar för sitt lärande och visar ett visst mått av egen vilja och motivation. Enligt (Gustavsson 

2004 s.15) ligger grunden i hur vi tillägnar oss kunskap i motivation genom att vi finner ett 

intresse, spänning och nyfikenhet att förstå sammanhang. Individens lär- och kunskapsprocess 

startar när det som är avlägset och främmande görs välbekant. Enbart välbekanta uppgifter gör 

individen uttråkad, men ges uppgifter som är främmande försöker man finna hur det hänger 

ihop med det man redan vet. Därför är det viktigt att eleverna hela tiden utmanas, både i skolan 

och på APL-platsen.  

7.2.6 Föreställning, anpassning och engagemang 

Att nyutexaminerade inte visar lika utvecklade handlag och fingerfärdigheter (psykomotoriska 

färdigheter) med arbetsuppgifter som exempelvis ”vardagsbinderier” (de vardagliga 

buketterna), men har utvecklat förtrogenhet med ”sällanbinderier” som begravning och brud, 

kan kanske hänga ihop med elevernas möjligtvis skeva föreställning av floristyrket samt nivån 

av engagemang och anpassning (Wenger 1998 s.173). Till exempel tenderar elever att uppleva 

”vanliga” arbeten som ”tråkiga” och undrar om de ”aldrig får göra något kul” (Florist 4). 

Enligt de ovanstående faktorer som enligt Wenger bidrar till utvecklande av en yrkesidentitet, 

tolkar jag det som att en skev uppfattning av yrket, (som att man exempelvis ofta gör häftiga 

brudbuketter och annorlunda stora jobb, vilket inte hör till det vardagliga binderiet), gör att 

eleverna blir besvikna och brister i motivation, engagemang och anpassning till de mer 

vardagliga binderierna och arbetsuppgifterna. Att elever ofta förväntar sig att göra ”häftiga 

grejer” som de ser på tävlingar än det som är vanligt förekommande, bekräftas av de 

intervjuade floristerna. De kan inte bemästra arbetsuppgifterna ur det anpassnings-inriktade 

perspektivet, utan styrs mer av det utvecklingsinriktade perspektivet som skolkulturen bidragit 

med. 

7.2.7 Utbildningsbakgrundens betydelse för de intervjuade floristernas uppfattningar 

Jag får uppfattningen att när floristerna pratar om sina förväntningar på en anställningsbar 

florist, är det underförstått en vuxen arbetssökande florist de pratar om, med längre erfarenhet, 

som redan har bildat sig en yrkesidentitet och vet vad yrket innebär, snarare än en ung 

nyutexaminerad floriststudent med kort och begränsad erfarenhet av floristyrket.  

Jag hävdar att floristerna i viss mån relaterar till sin egen utbildningsbakgrund där tre av de fem 

intervjuade utbildade sig i vuxen ålder. Det gör att de kanske jämför och likställer de två olika 

utbildningsarenorna med varandra. När de tittar på vilken grad av kunskap och intresse 
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floristelever på gymnasiet har idag jämför de med sig själva och de egna kunskaps- och 

intresseambitionerna de hade som vuxenstudenter. De beskriver sin egen ”hunger” av att vilja 

veta och lära sig allt under utbildningen och att de väldigt sällan finner det drivet hos dagens 

ungdomar, kanske kan det faktum att de själva var vuxenstudenter påverka deras syn. För att 

studera som vuxen krävdes på den tiden först praktik för att komma in på ”blomsterskolan” 

som de uttrycker det, vilket kan ha gjort att de tidigare i utbildningen fick en inblick i vad som 

krävdes för yrket, var mer förberedda och tidigare utvecklade en yrkesidentitet än vad dagens 

gymnasieelever gör.  

7.2.8 En mognadsfråga 

Att inte vara ”mogen” är individuellt och är förknippat med den personliga dimensionen av 

kompetens (Tsagalidis 2009 s.97). Jag tolkar det som att floristerna pratar om att eleverna inte 

alltid är mogna för yrket efter gymnasiet, och att de kanske borde gå ett ”traineeår” i butiken 

innan de anställs på samma villkor som florister med mer erfarenhet likt det system som 

tillämpas inom andra hantverksyrken som frisör eller snickare.  Ett år som ”trainee/lärling” där 

de unga vänjs in på arbetsplatsen och i praxisgemenskapen till lägre lön tror floristerna skulle 

motivera fler butiker att anställa nyutexaminerade och då skulle man även ha en högre 

toleransnivå för att de inte alltid jobbar så snabbt. Vikten av effektivitet och att alltid hålla ett 

högt tempo är för många nyutexaminerade florister något av en chock när de kommer ut i 

arbetslivet. I skolan har de mer tid på sig och är inte vana vid att ständigt bli avbrutna i sitt 

arbete. 

7.2.9 Skilda utbildningslogiker inom arbetslivet och skolan  

Floristerna i studien ansåg att de ”nya” inte är så vana att vara självgående eller tar egna 

initiativ. En av floristerna nämner att elever och nyutexaminerade inte gärna tar sig an 

exempelvis städning, vilket skulle kunna tyda på att individen saknar helhetstänkande att se sin 

egen del i verksamheten, samt saknar förmåga att ”se vad som behöver göras just nu och strax 

efter, förstå tidens betydelse och sin egen del i verksamhetens helhet” (Tsagalidis 2009 s.152). 

Just helhetstänkande och att ”se vad som behövs göras” kräver reflektionsförmåga men också 

kunskapsformer som praktiskt behärskande och omdömesgillt handlande. Intresse och 

engagemang att vilja lära sig och anpassa sig till alla sorters arbetsuppgifter på arbetsplatsen, är 

faktorer som ingår i definitionen av kompetensbegreppet (Ellström 1992 s.21) som till stor del 

styrs av individens personlighet och motivation till lärande. Förklaringen till att floristerna i 

studien upplever att de nyutexaminerade eleverna i allmänhet är långsamma, kan förklaras med 

att individerna saknar den rutinmässiga erfarenhet som krävs för att lära sig utföra ett moment 
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på ett snabbt och effektivt sätt såsom arbetslivet kräver. En orsak till det är att 

utbildningskulturen inom skolan är utvecklingsinriktad och fokuserar mer på att eleven ska 

reflektera över, lära sig sätta ord på sina handlingar och genom språket teoretisera sin praktik 

(2009 s.28-29, Skolverket 2002 s. 197). Butikerna (arbetslivet) styrs av produktionen ur 

utförandets logik, vars syn på lärande utgår från s.k. bemästrings- eller anpassningsinriktad syn 

på kompetens (Ellström 2009 s.29-30). Det innebär att de fokuserar på hur pass förtrogen 

floristen är med en uppgift och skolan fokuserar på vilka färdigheter floristen har. 

Att branschen upplever brister hos eleverna kan därför bero på att arbetslivskulturens och 

skolkulturens utbildningslogik ser olika ut, varför ideologiska motsättningar uppstår när dessa 

ska integreras. De olika kulturerna ställer olika krav vid bedömning av vad som är tillräcklig 

kunskap och kompetens. Yrkesutbildningen rör sig i en ”gråzon” där två skilda typer av 

lärmiljöer möts, vilket enligt Höghielm (2001 s.69) gör att yrkesutbildningen hamnar i en 

mellanposition, då skolan har ambitionen att tillgodose både marknadens och utbildningens 

krav.  

”Det är samhällets krav som är i fokus – krav som innebär att skolsystemet ska 

tillhandahålla medborgare som är välutbildade för arbetsmarknaden och som har 

specifika färdigheter”.  

7.3 En förändrad bransch 
I tema 3 analyserar och diskuterar jag floristernas uppfattningar om de för- och nackdelar den 

förändring som blomsterbranschen går igenom bär med sig i form av eventuellt ändrade krav på 

kompetens och fler arbetstillfällen. 

Jag fann i mitt resultat att förändringen i branschen och fler aktörer på samma arena 

nödvändigtvis inte behöver vara negativa, då floristerna ser det som positivt att fler aktörer 

skapar fler arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Floristerna spekulerar i om kraven på 

kompetens är lägre på stormarknaderna än i fackbutikerna där variationen av arbetsuppgifter 

ställer högre krav på kvalifikationer och kompetenser hos floristerna. Enligt ett 

arbetsmarknadsperspektiv borde det stora utbudet av arbetskraft höja kompetenskraven i 

branschen istället för att sänka kraven enligt Ellström (1992 s.39).  

Det faktum att de små fackbutikerna inte längre kan konkurera med stormarknaderna om de 

vardagliga blommorna samt prisnivån, gör att floristerna tror att fackhandelns enda 

konkurrensmedel för att få kunderna att komma tillbaka är bra service, kunskap och kvalité på 

produkterna. Det bekräftar floristernas utsagor om att kraven på kompetens borde vara högre i 
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fackhandeln än på stormarknaden. Att ha goda yrkesspecifika kunskaper i exempelvis 

specialbinderier samt att kunna ge bra service, förutsätter krav på stark yrkeskunskap samt 

social kompetens, vilket kan anses vara än viktigare för framtidens florist än tidigare. 

”Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och 

miljöfrågornas komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och sätt att 

arbeta.” (SKOLFS 2011:144 s.4).  

Jag tolkar det som att den tekniska utvecklingen inom branschen är en naturlig del av 

samhällsutvecklingen, vilket gör att den ökade socialiseringen på sociala medier som 

exempelvis Facebook och Instagram, numer nämns som en naturlig del av arbetet och är en 

förutsättning för att den lilla butiken ska synas. Utvecklingen i sociala medier verkar hittills 

inte innebära några uttalade krav från arbetsgivarens sida, men eftersom det ligger ”i tiden” 

saknas kompetensutbildning då man ”förväntas kunna ändå”, enligt Florist 3. Nackdelen är att 

floristerna upplever att det tar mycket tid från andra arbetsuppgifter att arbeta med hemsidor 

och sociala medier, vilket kan hämma kompetensutvecklingen på andra områden. Enligt 

omkvalificeringstesen (Ellström 1992 s.45) bör införandet av ny teknik i en verksamhet inte 

nödvändigtvis medföra högre eller lägre krav på kvalifikationer, utan snarare ändrade/ nya krav 

på kvalifikationer. Det har alltså tillkommit nya arbetsuppgifter inom floristyrket som ställer 

andra kvalifikationskrav på floristen sedan floristerna i studien började sin bana inom 

branschen.  

I övrigt trodde jag att jag skulle få mer konkreta svar än jag fick på vilka nya kunskaper och 

kompetenser som den förändrade branschen hade medfört.  

8. Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka vad verksamma florister har för syn på 

anställningsbarhet inom yrket. De frågeställningar jag utgick ifrån i min studie var; Vilka 

kunskaper och kompetenser krävs? Vilka brister identifieras? Vilka behov av kompetens finns i 

en förändrad bransch? 

Jag anser att jag uppfyllt syftet med att identifiera vilka kunskaper och kompetenser som leder 

till anställningsbarhet inom floristyrket idag. Det mest framträdande var att det främst är de 

sociala kompetenserna som värderas när floristerna anställer, fast en formell kompetens med 

goda teoretiska och praktiska yrkeskunskaper är en självklar förutsättning. Resultatet var lite 

överaskande för mig då jag inte hade uppfattningen om att de sociala kompetenserna var 
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viktigare för branschen än en formell kompetens. Det oroar mig lite att de formella bevisen på 

yrkesutbildning inte hade mer genomslagskraft vid en anställningsintervju än de hade. Att 

nyutexaminerade florister inte anses uppfylla kraven för anställningsbarhet förvånade mig inte, 

då jag har uppfattningen att det krävs ett par års erfarenhet för att verkligen få ett helhetsgrepp 

om vad yrket innebär. Av egen erfarenhet tog det ett par år innan jag verkligen kände mig 

”varm i kläderna” och säker i min yrkesidentitet. Tyvärr tror jag inte det är unikt för just 

floristbranschen utan att det är allmänt förkommande inom flera yrkesområden. Jag har därför 

kommit fram till att det tar tid att bilda sig en yrkesidentitet, men att man aldrig är fullärd ens 

med tio år bakom sig i butik. Lärandet är en livslång process. Den förändring som pågår i 

branschen medförde inga framträdande krav på floristisk kompetens, förutom att det ställs mer 

krav på teknisk kompetens för att vara uppdaterad i sociala medier. I övrigt skapade 

förändringen fler arbetstillfällen hos andra aktörer än fackbutiker, vilket floristerna tror borde 

sänka kraven på floristisk kompetens. 

9. Förslag på vidare studier 
Det skulle vara intressant för vidare studier att undersöka vilken betydelse gesäll och 

mästarbrev faktiskt har för floristerna i branschen i dag. Om nu inte branschen värdesätter den 

formella kompetensen så starkt, väljer florister att ändå avlägga gesällprov?  
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Bilaga 1. Informationsbrev till intervjupersonerna 

Hej! 

Jag kommer under hösten skriva mitt examensarbete (C-uppsats) för min yrkeslärar-examen. 

Syftet med min studie är att genom individuella intervjuer med florister i butik ta reda på vilka 

kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetskraft från blomsterbranschens sida i 

dag och se om dagens nyutexaminerade florister uppfyller kraven på anställningsbarhet. Är 

gymnasieeleverna tillräckligt rustade för den verklighet som väntar i arbetslivet?  

Min huvudfrågeställning är: Vilka kunskaper och kompetenser leder till anställningsbarhet 

inom floristyrket enligt företrädare för blomsterbranschen? 

Så min fråga till dig är om du är intresserad av att delta i min studie och låta dig intervjuas? 

Jag kommer behöva spela in intervjun för att lättare minnas i efterhand samt för att 

transkribera intervjumaterialet för att kunna analysera.  

Här kommer lite information rörande de forskningsetiska rekommendationer som 

Vetenskapsrådet har givit ut: 

- Du som deltagare hålls anonym och din medverkan är frivillig och kan när som helst 

avbrytas. Du måste samtycka för att kunna delta. Den information jag får fram genom 

studien kommer endast användas i forskningssyfte.  

- Jag som forskare har tystnadsplikt och ingen information som framkommer via intervjun 

ska kunna identifieras, om så ändå är fallet måste jag ha ditt medgivande. 

- Jag får endast använda det insamlade materialet till min studie och ingenting annat som 

jag inte tidigare informerat om.  

- Vi avtalar en tid då intervjun ska genomföras, jag anpassar mig efter dig! Intervjun 

beräknas ta max 1h. Tyvärr kan ingen ekonomisk kompensation delas ut förutom att jag 

kan bjuda på en fika! ;) 

Jag skickar med intervjufrågorna så att du i förväg förbereda dig, se nedan. 

Om du samtycker till deltagande, svara gärna så fort som möjligt och föreslå en tid som passar 

dig! Boka gärna in en tid under v.40-44. 



 

 

 

Intervjufrågor 

Utbildning och bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som florist?  

 Vad gjorde att du valde floristyrket? 

 Beskriv vad det bästa med ditt yrke är! Var ligger dina styrkor? 

 Kan du berätta om din utbildningsbakgrund inom floristyrket? 

 

2. Ge exempel på vanligt förekommande arbetsuppgifter i butiken och vad som krävs 

av floristen för att kunna utföra dessa arbetsuppgifter. 

Anställningsbarhet och kunskapskrav 

3. Sammanfatta vad som är viktigt för dig om du skulle anställa en ny person till din 

butik?  

 Vilken betydelse har det för den arbetssökande floristen att ha Gesällbrev idag? 

Yrkesbevis? Vad är meriterande? Ge gärna exempel.  

 

4. Anser du att nyutexaminerade floristelever i allmänhet uppfyller ”branschkraven” 

för anställningsbarhet? 

 

5. Hur upplever du att arbetsmarknaden för florister är idag jämfört med när du 

började inom yrket? 

 Vad anser du om de förändringar/den utveckling som pågår i 

blomsterbranschen? (Jag tänker på att många små fackbutiker försvunnit till 

förmån för stora lågprisalternativ, hård konkurrens, teknisk utveckling, 

effektivisering osv.) 

 Hur har det eventuellt påverkat yrkets utveckling och i förlängningen, 

anställningskraven på en florist? (På vilket sätt? Vad har förändrats? Ge 

exempel. ) 

Undervisning 

6. Vilken betydelse tror du APL (arbetsplatsförlagt lärande) har för elevens 

utbildning?   

 Hur ser du på ditt uppdrag som handledare? 

 



 

 

7. När du har en sistaårs elev i din butik, vilka arbetsuppgifter och moment ”sätter 

du” eleven på att göra? 

 Vad anser du att sista-årseleven bör klara av själv/ resp. med handledning? 

(Vilka krav ställer du på eleven?)  

 

8. Upplever du att eleverna i er butik, får förutsättning att uppnå/öva på vad som 

krävs för floristyrket? (dvs. delta i den verksamhet som pågår i butiken, få 

ansvarsfulla och varierade uppgifter osv). 

 Om nej, varför inte? (Definiera vad du anser att eleverna inte får förutsättning 

att utveckla i butiken och varför.)  

 Hur kan du som handledare ge eleven rätt förutsättningar? 

Samverkan inom branschen och med skolan 

9. Hur pass viktigt anser du att samarbete, samverkan och kommunikation mellan 

skolan och blomsterbranschen är för floristyrkets utveckling? (Finns det tid/plats 

för kommunikation? Vad fungerar/fungerar inte? Vad kan bli bättre? Vad efterfrågar 

du?) 

10. Är det något du vill tillägga? övriga synpunkter. 

 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning Hanna Roxberg  

tel. xxxxxx 

hanna.roxberg@xxxx.com 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2.  Ämne – Hantverk Florist 
Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan 

utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under 

arbetsprocessen och resultatets kvalitet. 

Ämnets syfte 

Undervisningen i ämnet hantverk ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra 

alla steg i hantverksprocessen från idé till färdig produkt: identifiera behov, planera med skiss 

eller ritning, välja lämpliga material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt 

analysera och utvärdera resultatet. Undervisningen ska stimulera eleverna till att utveckla 

initiativförmåga, idérikedom, självständighet, personligt ansvarstagande, samarbetsförmåga, 

egen drivkraft och skaparglädje. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kreativt tänkande, 

känsla för form och ett estetiskt förhållningssätt. Därför ska undervisningen ge såväl kunskaper 

om färg och form som färdigheter i design och formgivning. 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda yrkets fackspråk och att 

kommunicera med kunder, uppdragsgivare och leverantörer. Den ska ge eleverna möjlighet att 

utveckla kunskaper om och färdigheter i ett målinriktat säljarbete som leder till goda 

kundrelationer. Undervisningen ska även leda till att eleverna utvecklar ett kreativt 

förhållningssätt till affärsmässiga och serviceinriktade verksamheter. Hantverkssektorn består 

delvis av små företag och därför ska undervisningen stimulera elevernas intresse för 

entreprenörskap. 

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla och tillämpa kunskaper om ergonomi, 

arbetsmiljö och säkerhetsfrågor inom hantverksområdet. 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att träna och förfina hantverkstekniker och 

metoder. Eleverna ska också ges möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper om tekniker 

och om materialens olika egenskaper i det praktiska arbetet. I undervisningen ska eleverna ges 

möjlighet att utveckla kunskaper om hur man väljer lämpliga material och tekniker utifrån den 

tänkta slutprodukten, med hänsyn till kostnad och miljö. Undervisningen ska också leda till att 

eleverna utvecklar förmåga att använda digitala tekniker i arbetet. 

 

 



 

 

Undervisningen i ämnet hantverk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Färdigheter i att utföra hantverkstekniker. Färdigheter i att planera, välja och använda 

lämpliga material, tekniker, verktyg och maskiner.  

2. Förmåga att beräkna kostnader, material- och tidsåtgång.  

3. Färdigheter i att utföra skisstekniker, rittekniker och tekniska beskrivningar som är 

relevanta för det valda hantverksområdet.  

4. Kunskaper om färg- och formlära samt färdigheter i att använda dem under 

skapandeprocessen.  

5. Förståelse av och färdigheter i att använda fackspråk.  

6. Förmåga att utvärdera och analysera arbetsprocess och resultat.  

7. Färdigheter i att använda digitala tekniker i yrkesutövandet.  

8. Färdigheter i att sköta och underhålla material, verktyg och maskiner.  

9. Färdigheter i att arbeta ergonomiskt och med hänsyn till miljö, arbetsmiljö och säkerhet.  

10. Kunskaper om och färdigheter i att utföra service och försäljning.  

 

 

 

 


