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Sammanfattning 

I detta examensarbete undersöks yrkeshögskolans struktur genom en intervjustudie. 

I fokus ligger olika intressenters roll och påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan, 

samt yrkeshögskolans koppling till näringslivet. Arbetet har för avsikt att besvara på 

vilket sätt ledningsgrupperna inom tekniska yrkeshögskoleutbildningar har 

möjlighet att påverka innehållet samt hur förutsättningarna för lärande ser ut inom 

utbildningarna. 

För att besvara detta har respondenter från en teknisk yrkeshögskoleutbildning 

intervjuats och dessa intervjuer har sedan analyserats med en tematisk analys. 

Diskussionen utgår från teori kring områdena intressentmodellen, 

organisationsidentitet, kunskap och kompetens, yrkesdidaktik och yrkesläraridentitet 

samt skolutveckling och skolledare. 

Det har framkommit i arbetet att arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen har 

möjligheter att påverka utbildningarna eftersom de är en stark intressent till 

utbildningen. Denna möjlighet till påverkan på utbildningen påverkas i sin tur av 

närvaron på ledningsgruppsmötena. Angående förutsättningar för lärande har det 

visat sig att LIA-praktiken (lärande i arbete) är en viktig del av utbildningen samt att 

den pedagogiska kompetensen hos undervisande lärare ibland brister. 

Nyckelord: yrkeshögskolan, ledningsgrupp, teknik, lärande  
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Abstract 

This master thesis explores the structure of the Swedish higher vocational education, 

by a study of interviews. The focus of this essay is the impact potential of the 

stakeholders in the higher vocational education, and the connection between the 

higher vocational education and the enterprise. This study intends to answer 

questions about the steering committees’ possibilities to affect the content of 

technical educations. It also intends to investigate the prerequisites for learning. 

To answer these questions respondents from a technical program of the higher 

vocational education have been interviewed. These interviews have then been 

analysed by a thematic analysis. The discussion starting from theories about 

stakeholder theory, organizational identity, knowledge and competence, vocational 

pedagogy and vocational teachers’ identity and school development and principals. 

It has appeared that the industry representatives in the steering committees have 

opportunities to affect the educations, due to that they are a strong stakeholder. This 

opportunity is affected by the presence during the meetings with the steering 

committee. Concerning the prerequisites for learning, it has been found that the 

‘LIA-practice’ is an important part of the education and that the pedagogical 

competences of the teachers sometimes is insufficient. 

Keywords: Swedish higher vocational education, steering committee, technology, 

learning  
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1 Inledning 

I oktober år 2017 publiceras en debattartikel i Svenska Dagbladet med rubriken 

“Yrkeshögskolan behöver ges plats i finrummet”. I denna artikel lyfter Gunnar 

Holmen, styrelseordförande i Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut och Magnus 

Öhman, vd för Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut, fram att ett problem som 

finns i dagens samhälle, nämligen att många är arbetslösa och har svårt att hitta jobb, 

samtidigt som många branscher är i stort behov av ny kompetent arbetskraft 

(Holmen & Öhman 2017). Denna problematik ligger till grund för den 

eftergymnasiala utbildningsformen Yrkeshögskolan. Karlson och Fergin (2013) 

lyfter att det i Sverige är ett generellt problem att befolkningen är överutbildad, det 

läggs för stor betoning på teoretisk kunskap på bekostnad av den praktiska. Karlson 

och Fergin (2013) menar på att det är fullt möjligt att vara högutbildad och samtidigt 

inkompetent. 

I artikeln från Svenska Dagbladet påpekas att det är dags att ge plats och legitimitet 

åt yrkeshögskolan. Myndigheten för yrkeshögskolan (2019c) publicerar varje år en 

statistisk årsrapport, där det i 2019 års upplaga framgår att yrkeshögskolan 

expanderar (Myndigheten för yrkeshögskolan 2019c:10). 

“De största förändringarna från föregående år är att volymerna ökat kraftigt vilket 

sammanfaller med expansionen som pågår inom YH.”  

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som växer sig allt starkare i 

Sverige. Syftet med yrkeshögskolan är att erbjuda utbildningar som kombinerar teori 

med praktik i ett nära samarbete med arbetslivet (Myndigheten för yrkeshögskolan 

u.d., d). Hur denna närhet till arbetslivet fungerar och ser ut i praktiken finns inte 

särskilt mycket forskning om. Därför vill vi tillsammans med Teknikföretagen lyfta 

denna diskussion och i detta examensarbete djupdyka i relationerna mellan 

utbildningar och näringsliv. Detta examensarbete kommer fokusera på tekniska 

yrkeshögskoleutbildningar, i synnerhet sådana som leder till en ingenjörstitel. 

För att bedriva en yrkeshögskoleutbildning krävs en ansökan som skickas in till 

Myndigheten för yrkeshögskolan. I denna ansökan får utbildningsanordnaren ganska 

fria tyglar i val av namn på utbildningen (Teknikföretagen 2017). Detta kan skapa en 

förvirring när yrkeshögskoleutbildningar börjar jämföras med andra eftergymnasiala 

utbildningar. Ett exempel på en förvirring som kan uppstå är begreppet ingenjör, och 

vad det egentligen innebär att utbilda sig till ingenjör på en yrkeshögskola. 

Det finns inga bestämmelser för vad som krävs för att en yrkeshögskoleutbildning 

ska få kallas ingenjörsutbildning, varje utbildningsanordnare bestämmer själv över 

titeln på den examen som utbildningen ger. Det är vanligt att de utbildningar som 

ger en kvalificerad yrkesexamen, det vill säga utbildningar som omfattar 2 års 

heltidsstudier, benämns som ingenjörsutbildningar. Exempel på sådana utbildningar 

är automationsingenjör, elingenjör och underhållsingenjör. Ofta blir utexaminerade 

från dessa utbildningar specialister inom det aktuella ämnet. Utbildningar som ger 

en yrkeshögskoleexamen, det vill säga utbildningar som omfattar 1 års 
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heltidsstudier, benämns ofta som tekniker-utbildningar. Exempel på några sådana 

utbildningar är automationstekniker och CAD-tekniker (Teknikföretagen 2017). 

 

Bild 1. Översiktsbild över olika ingenjörstitlar. Bildkälla: Teknikföretagen 2017 

 Läsanvisningar 

Det här avsnittet är tänkt att hjälpa läsaren att navigera i rapporten. Det finns några 

delar i rapporten som är extra viktiga för att få en tydlig helhetsbild av arbetet. Dessa 

är: 

• Avsnitt 1.3 Introduktion till yrkeshögskolan, i denna del ges en kortfattad 

introduktion till utbildningsformen yrkeshögskolan som kan vara bra att läsa 

för att få en förståelse kring det område som arbetet handlar om.  

• Avsnitt 1.4 Syfte och frågeställningar, i denna del presenteras vilket syfte 

som arbetet har. För att besvara detta syfte har två frågeställningar tagits 

fram. Detta avsnitt är viktigt för att förstå vad det är som avses undersökas. 

• Avsnitt 6.8 Sammanfattande resultat, detta är en kortfattad 

sammanställning av det viktigaste som framkom i resultatdelen. 

• Avsnitt 9 Slutsatser, här presenteras vad som framkommit kring 

frågeställningarna.  

Nedan följer en beskrivning av samtliga olika delar i rapporten: 

Rapporten inleds med Sammanfattning och Abstract. Detta är något som ger en 

snabb helhetsbild av arbetet. Här presenteras vad som undersökts, samt kortfattat de 

slutsatser som framkommit. 

Avsnitt 1 Inledning, ger en introduktion till ämnet och varför det är intressant. 

Avsnittet innehåller även denna läsanvisning samt syfte och frågeställningar som är 

centralt för arbetet. 
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Avsnitt 2 Bakgrund, ger en mer ingående beskrivning av yrkeshögskolan och dess 

ledningsgrupper. Avsnittet avslutas med en beskrivning av hur litteratur kring 

kunskapssyn kan appliceras på yrkeshögskolan som utbildningsform. 

Avsnitt 3 Tidigare forskning, innehåller en sammanställning av två artiklar som 

behandlar liknande frågeställningar som i detta arbete. Här sätts arbetet även i ett 

större perspektiv då avsnittet förklarar denna studies bidrag till den forskning inom 

området som redan finns. Den tidigare forskning som presenteras används sedan i 

analysen för att påvisa likheter och skillnader mellan de resultat som framkommit i 

detta arbete och det som framkommer i dessa artiklar. 

Avsnitt 4 Teoretiskt ramverk, presenterar den teori som finns inom området, som 

sedan ligger till grund för den analys som kommer längre fram i rapporten. 

Avsnitt 5 Metod, beskriver den metod som använts för att undersöka de 

frågeställningar som tagits fram, vilket är en intervjustudie, bestående av både ett 

antal enskilda intervjuer samt en fokusgrupp. Avsnittet både beskriver, motiverar 

och diskuterar tillvägagångssättet. 

Avsnitt 6 Resultat, sammanfattar det som framkommit i de enskilda intervjuer och 

den fokusgrupp som genomförts. Resultatet presenteras utifrån olika teman som 

tagits fram med hjälp av en tematisk analys. 

Avsnitt 7 Analys, kopplar resultatavsnittet med avsnitten om tidigare forskning och 

teori. Paralleller dras mellan det som tidigare skrivits inom ämnet och det som 

framkommit i intervjuerna. 

Avsnitt 8 Diskussion, diskuterar och problematiserar resultatet och analysen. 

Avsnitt 9 Slutsatser, ger en kortfattad bild av det som framkommit ur resultatet, 

analysen och diskussionen. Slutsatserna är sorterade utefter de två frågeställningarna 

för att tydliggöra vad som framkommit kring respektive frågeställning.  

Avsnitt 10 Vidare forskning, ger förslag på några undersökningar som skulle vara 

en fortsättning på det som framkommit i detta arbete. 

Rapporten avslutas med avsnitt 11 Referenser och avsnitt 12 Bilagor, som 

innehåller både en beskrivning av hur arbetsfördelningen mellan författarna har sett 

ut, samt de intervjuguider som använts i undersökningen. 

 Introduktion till yrkeshögskolan 

Yrkeshögskolan (YH) har funnits sedan 1 juli 2009. Innan dess fanns kvalificerad 

yrkesutbildning (KY) som startades för första gången 1996 och sedan blev en 

permanent utbildningsform 2001. Övergången från KY till YH skedde successivt 

och utbildningsformerna var aktiva parallellt mellan åren 2009–2013 (Lind & 

Westerberg 2015). 

KY var en eftergymnasial utbildningsform som erbjöd utbildningar som var mellan 

1 och 3 år långa inom olika branscher som var i behov av ny arbetskraft och 
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kompetens. Alla utbildningar hade ett stort fokus på praktik och 

arbetslivsanknytning och därmed genomfördes en stor del av utbildningen i 

samarbete med arbetslivet. Alla utbildningar skulle innehålla en tredjedel lärande i 

arbete (LIA), där syftet var att den studerande utvecklar sin förmåga att tillämpa 

kunskaper från utbildningen (Myndigheten för yrkeshögskolan 2010). Enligt 

Myndigheten för yrkeshögskolan (2010) fyllde representanter från näringslivet en 

stor funktion i utbildningarna, både i att planera och ställa krav på innehållet. 

Arbetslivet deltog även genom att bland annat ta emot studiebesök och erbjuda LIA-

platser. 

När KY startades var syftet bland annat att höja kompetensen ute i arbetslivet. Det 

främsta syftet var att snabbare och mer flexibelt kunna möta arbetsmarknadens 

behov och efterfrågan. Detta är syftet även med dagens yrkeshögskola och tanken är 

att arbetsgivare ska vara initiativtagare till att starta nya YH-utbildningar (Lind & 

Westerberg 2015). 

Sett till regelverken för de två utbildningsformerna, KY och YH, så är de väldigt 

lika men det finns några olikheter. Till exempel så varierade längden på 

utbildningarna mellan 1–3 år på KY, men på YH lättades reglerna upp vilket 

möjliggjorde mer variation när det kommer till längden på utbildningarna. Trots 

detta har majoriteten av de studerande i både YH och KY (ca 58%) gått utbildningar 

som är två år långa. En annan förändring från KY till YH är att YH i större 

utsträckning ska bygga på kunskaper som eleverna förväntas ha från gymnasiet. 

Detta kan ha gjort att utbildningsinnehållet håller en något högre nivå (Ibid). 

Ytterligare en sak som förändrats är regelverket kring LIA-tiden som tidigare hade 

krav att utgöra minst en tredjedel av utbildningslängden. För YH-utbildningar togs 

detta krav bort för alla utbildningar som var kortare än två år och kravet sänktes till 

en fjärdedel för längre utbildningar. Om denna regeländring påverkat den faktiska 

LIA-tid de studerande får är svårt att ta reda på (Ibid). 

Följande citat ur Myndigheten för yrkeshögskolans rapport skriven av Svensson 

(2014) beskriver yrkeshögskolans grundstomme: 

“Yrkeshögskolan har tre kärnvärden: utbildningen ska vara flexibel, bygga på 

partnerskap och klara av matchningen på arbetsmarknaden. Samverkan mellan 

utbildningsanordnaren och arbetsplatsen blir därmed central och ledningsgruppens 

arbete kommer i fokus” (Svensson 2014:27) 

Yrkeshögskolans roll för ett hållbart samhälle är inte bara en utbildningspolitisk 

fråga, utan även en avgörande näringspolitisk fråga. Många företag vittnar om att det 

är svårt att rekrytera kompetent arbetskraft vilket begränsar företagets och 

näringslivets utveckling. Kompetensbrist kan därmed i förlängningen påverka det 

svenska samhällets ekonomi och utveckling. Samtidigt finns det en stor arbetslöshet 

i samhället, vilket påverkar ett hållbart samhälle ur ett socialt perspektiv, då det 

påverkar befolkningen negativt på en individnivå (Svenskt Näringsliv, 2018). 

Det finns 16 olika utbildningsområden, med hundratals olika yrkesinriktningar. Alla 

utbildningar drivs av antingen privata utbildningsföretag, kommuner, landsting eller 
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universitet/högskolor och styrs av Myndigheten för yrkeshögskolan som även 

kvalitetsgranskar utbildningarna (Myndigheten för yrkeshögskolan u.d., d). 

Längden på utbildningarna på yrkeshögskolan anges i YH-poäng, där fem poäng 

motsvarar en veckas heltidsstudier, och en utbildning är oftast mellan ett och två år 

långa. Det går att få två olika examina; yrkeshögskoleexamen och kvalificerad 

yrkeshögskoleexamen. För att få ut en examen måste YH-utbildningen vara minst ett 

år lång, i annat fall går det att få ut ett utbildningsbevis. Poängen på en utbildning 

talar enbart om hur lång utbildningen är, inte vilken nivå utbildningen motsvarar 

(Myndigheten för yrkeshögskolan u.d., c). Med nivå avses de nivåer som beskrivs i 

sveriges referensram för kvalifikationer (SeQF). Enligt SeQF tilldelas olika 

utbildningar olika nivåer beroende på hur avancerad den utbildningen anses vara. 

SeQF är framtaget med utgångspunkt ur den europeiska referensramen (EQF), 

vilken i sin tur är bestämd av Europarådet och parlamentet (Sveriges referensram för 

kvalifikationer 2015). En YH-utbildning som leder till en yrkeshögskoleexamen 

ligger på nivå 5 medan en YH-utbildning som leder till en kvalificerad 

yrkeshögskoleexamen ligger på nivå 6. Jämförelsevis ligger en gymnasieexamen på 

nivå 4 och en högskoleexamen kan variera mellan nivå 6 till 8 (Myndigheten för 

yrkeshögskolan u.d., c). 

 Ledningsgrupper 

För varje utbildning inom yrkeshögskolan finns det en ledningsgrupp som består av 

olika ledamöter, där majoriteten ska vara representanter från näringslivet så kallade 

arbetslivsrepresentanter. Det ska även finnas med en utbildningsledare och en 

studeranderepresentant i ledningsgruppen. Utbildningsledaren, som utses av den 

ansvariga utbildningsanordnaren, ska leda det dagliga arbetet på utbildningen. 

Ledningsgruppen ska ses som en viktig resurs med stort inflytande och 

utbildningsanordnaren ska se till att ledningsgruppen har kännedom om de styrande 

dokument som är aktuella för utbildningen (Myndigheten för yrkeshögskolan 2011). 

Bland ledningsgruppens arbetsuppgifter ingår bland annat att forma 

utbildningarna så de passar näringslivets kompetensbehov samt ansvara 

för att driva ett organiserat kvalitetsarbete (Myndigheten för 

yrkeshögskolan u.d., b). 

 Vilka undervisar på yrkeshögskolan 

I lagen om yrkeshögskolan står det att “De personer som anlitas av 

utbildningsanordnaren för undervisning eller handledning ska genom utbildning 

eller erfarenhet ha kompetens för den utbildning de ska bedriva. 

Utbildningsanordnaren ska se till att kompetensutveckling anordnas för dessa 

personer”. (SFS 2009:128) 

Detta motiveras i propositionen med att det är viktigt att personer som kommer 

direkt från arbetslivet inom yrkesbranschen undervisar på yrkeshögskolan. 

Personerna som undervisar bör ha goda yrkeskunskaper, men en pedagogisk 

utbildning är inte ett måste. I propositionen belyses dock att kvaliteten på 
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utbildningen är beroende av att personerna som undervisar även har pedagogiska 

erfarenheter och besitter en pedagogisk kompetens. För att ta ansvar för detta bör 

utbildningsanordnarna ge möjlighet till kompetensutveckling för undervisande 

personal (Proposition 2008/09:68). 

 Statistik om yrkeshögskolan 

Det är myndighetens uppgift att bedöma hur arbetsmarknadens kompetensbehov ser 

ut inom olika branscher. För att en utbildning ska starta måste anordnaren ansöka 

och denna ansökan måste beviljas av myndigheten (Lind & Westerberg 2015). I 

denna ansökan måste det finnas med så kallade avsiktsförklaringar från företag och 

organisationer som stödjer upplägget av utbildningen. Varje utbildning måste ha ett 

gott urval av företag som bekräftar att behovet finns av kompetensen vid den 

tidpunkt utbildningen examinerar (Grundström & Rosvall 2019). För start av 

utbildning 2018 kom det in 1208 ansökningar varav 525 beviljades (43%). Detta är 

den hittills största andelen beviljade utbildningar (Myndigheten för yrkeshögskolan 

2019e). 

I rapporten “Arbetslivets nöjdhet med den kompetens som kommer från 

yrkeshögskolan” genomförd av Myndigheten för yrkeshögskolan (2017) redovisas 

resultat från en intervjuundersökning som behandlar hur nöjda arbetslivet är med 

kompetensen från YH-utbildningar. Då målet med yrkeshögskolans utbildningar är 

att tillgodose arbetslivets behov är det viktigt att följa upp resultat och effekter, både 

för individen som studerat men även för arbetslivet som anställer de studerande. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur nöjda arbetsgivarna är med den 

kompetens som erhålls från yrkeshögskoleutbildningar. Det övergripande resultatet 

visar på att de flesta arbetsgivarna är nöjda, men det framkommer en del skillnader 

mellan olika utbildningsområden (Myndigheten för yrkeshögskolan 2017).  

 Studerandes sysselsättning 2018 

Varje år genomför myndigheten en enkätundersökning om de studerandes 

sysselsättning efter utbildningen, de som tillfrågas är de som tagit examen året 

innan. I undersökningen som genomfördes 2018 deltog nästan 1700 examinerade i 

undersökningen från området teknik och tillverkning. Av de som deltog inom teknik 

och tillverkning i undersökningen var det cirka 93% som hade ett arbete vilket var 

det högsta resultatet över tid, cirka 62% angav att de hade ett jobb som 

överensstämmer helt eller till största del med utbildningen de läst. Detta resultat är 

lägre än det totala resultatet för yrkeshögskolans utbildningar och det har varit så 

under en lång tid (Myndigheten för yrkeshögskolan 2019d). 

Cirka 11% av de examinerade inom teknik och tillverkning hade ett jobb som inte 

alls överensstämmer med utbildningen. De främsta orsakerna till detta uppges vara 

att det arbetet den examinerade hade var mer attraktivt när det kom till lön, karriär 

eller arbetsvillkor samt att de inte hade tillräckligt mycket erfarenhet för att få arbete 

inom det område de var utbildade inom (Ibid). 
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Inom teknik och tillverkning var det drygt 40% som uttryckte att de helt eller i stor 

utsträckning har lärt sig relevanta saker för sitt yrke på utbildningen. Detta resultat 

är lägre än det totala resultatet för samtliga utbildningar på 51% (Ibid). 

 Syfte och frågeställning 

 Syfte 

Det första syftet med detta arbete är att studera olika intressenters roll och 

påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan med särskilt fokus på näringslivet. Ett andra 

syfte är att undersöka hur de studerandes förutsättningar för lärande ser ut på 

tekniska yrkeshögskoleutbildningar. Sammanfattningsvis är ett övergripande syfte 

att lyfta diskussionen kring yrkeshögskolan som utbildningsform. 

 Frågeställningar 

För att uppfylla dessa syften formulerades två frågeställningar. Den första 

frågeställningen avser uppfylla syftet kring olika intressenters roll och 

påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan. Den andra frågeställningen avser uppfylla 

syftet kring de studerandes förutsättningar för lärande. 

Det övergripande syftet att bidra till att lyfta diskussionen om yrkeshögskolan som 

utbildningsform uppfylls genom alla frågeställningar på ett indirekt sätt. Alla dessa 

frågeställningar speglar yrkeshögskolan ur olika perspektiv, således bidrar alla dessa 

till att diskussionen kring yrkeshögskolan som utbildningsform lyfts ur olika 

perspektiv. 

Nedan presenteras frågeställningarna för detta arbete: 

 För att besvara det första syftet: 

• På vilket sätt har yrkeshögskoleutbildningarnas ledningsgrupper 

möjligheter att påverka innehållet och utformningen av 

utbildningarna? 

För att besvara det andra syftet: 

• Hur ser förutsättningarna för de studerandes lärande ut? 

 Vad menas med förutsättningar för lärande? 

I både syftet och i en av frågeställningarna används formuleringen “förutsättningar 

för lärande”, vilket är ett brett begrepp. Därför har författarna valt att precisera vad 

formuleringen innebär inom ramen för detta examensarbete. “Förutsättningar för 

lärande”, betyder i det här arbetet sådant som undervisningsmaterial som 

tillhandahålls på utbildningen och kvalitet av undervisningen i form av bland annat 

hur undervisningen och LIA-perioderna fungerar samt hur lärarnas kompetens 

upplevs.  
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en mer detaljerad bakgrund till yrkeshögskolan och i 

synnerhet dess ledningsgrupper. Inledningsvis presenteras ledningsgruppens 

uppbyggnad och arbete samt vilka regler som finns kring detta. Därefter beskrivs 

antagningsprocessen till yrkeshögskolan, som är en av ledningsgruppens formella 

arbetsuppgifter. Sedan återges det kvalitetsarbete som sker på yrkeshögskolan och 

som ligger till grund för det kvalitetsarbetet som ledningsgruppen ansvarar för. 

I arbetet ska de studerandes förutsättningar för lärande studeras och då behövs en 

förståelse för vad som ska läras, det vill säga den kunskap som ska förvärvas. Därför 

kommer det i denna bakgrund förtydligas vad kunskap kan vara och hur dessa 

perspektiv på kunskap kan kopplas till utbildningsformen yrkeshögskolan. 

 Ledningsgruppens uppbyggnad 

Yrkeshögskolan drivs av många olika utbildningsanordnare och är en eftergymnasial 

utbildningsform som finns inom olika branscher i hela landet. Gemensamt för alla 

yrkeshögskoleutbildningar är att de kombinerar teori och praktik och har ett nära 

samarbete med arbetslivet. Framtida arbetsgivare är en aktiv del i både planering och 

genomförande av utbildningarna. Då arbetsmarknadens kompetensbehov är 

dynamiskt måste även utbildningarnas innehåll och inriktning vara flexibelt och 

dynamiskt. Detta garanterar att de studerande har aktuella och efterfrågade 

yrkeskompetenser när utbildningen är klar, vilket visar sig i att 

yrkeshögskolestuderande ofta får jobb direkt efter examen (Myndigheten för 

yrkeshögskolan u.d., d). 

För att säkerställa närheten till arbetslivet och för att se till att arbetsmarknadens 

kompetensbehov alltid uppfylls finns det en ledningsgrupp för varje utbildning där 

majoriteten av representanterna ska komma från arbetslivet. Syftet med att en 

majoritet av ledningsgruppen ska representera arbetslivet, är att de ska bidra till 

utbildningarnas legitimitet och relevans. För att förankringen till arbetslivet ska ge 

något är det viktigt att representanterna kommer från delar av arbetslivet som är 

relevanta för utbildningen, samt att de har rätt kompetens för att genomföra 

uppgiften. Representanterna bör också ha ett eget intresse av den kompetens som 

utbildas. Varken utbildningsanordnaren eller personer som endast levererar resurser 

in i utbildningen, till exempel konsulter, kan kategoriseras som 

arbetslivsrepresentanter (Myndigheten för yrkeshögskolan 2011). 

Ledningsgruppens sammansättning regleras i kapitel fyra i förordningen 

om yrkeshögskolan: 

“3 §   Ledningsgruppen ska bestå av 

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen, 

2. minst en företrädare för skolväsendet, 

3. minst en företrädare för de studerande, och 
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4. den person som avses i 6 §. 

Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, ska varje sådan 

person som avses i 6 § ingå i gruppen. 

Den eller, om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, de 

ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som anges i första 

och andra styckena. 

Ledningsgruppen för en utbildning som får avslutas med en kvalificerad 

yrkeshögskoleexamen ska dessutom bestå av minst en företrädare för ett universitet 

eller en högskola som utsetts av universitetet eller högskolan.” (SFS 2009:130) 

“6 §   Det ska finnas en av den ansvariga utbildningsanordnaren utsedd person som 

leder det dagliga arbetet i verksamheten. 

Denna person ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas.” (SFS 2009:130) 

 Ledningsgruppens arbete 

Ledningsgruppen bör träffas minst fyra gånger per år för att kunna fullfölja sitt 

ansvar på ett bra sätt. Vid första mötet ska ansvarsområden och en arbetsordning 

fastställas, där det ska framgå när ledningsgruppen är beslutsmässig. En ordförande, 

med fördel en person från arbetslivet som inte är den ansvarige anordnaren, ska 

också väljas (Myndigheten för yrkeshögskolan 2011). 

Bland ledningsgruppens arbetsuppgifter ingår bland annat att: 

• Forma utbildningarna så de passar näringslivets kompetensbehov 

(Myndigheten för yrkeshögskolan u.d., b) 

• Fastställa kursplaner enligt regleringar (Myndigheten för 

yrkeshögskolan 2011) 

• Ansvara för att driva ett organiserat kvalitetsarbete samt att 

ansvara för att utbildningen når sina mål (Myndigheten för 

yrkeshögskolan u.d., b) 

• Anta studerande till utbildningen samt utfärda examens- och 

utbildningsbevis (Ibid) 

Dessa arbetsuppgifter återfinns även i kapitel fyra i förordningen om 

yrkeshögskolan där ledningsgruppens ansvar regleras: 

“2 § Ledningsgruppen för utbildningen ska 

1. se till att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om 

yrkeshögskolan, denna förordning och föreskrifter som har 

meddelats av Myndigheten för yrkeshögskolan samt i enlighet med 

beslut av myndigheten, 

2. anta sökande till utbildningen, 
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3. pröva frågor om tillgodoräknande enligt 2 kap. 12 §, 

4. utfärda examens- och utbildningsbevis, och 

5. svara för att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs.” (SFS 

2009:130) 

 Antagning till yrkeshögskolan 

Ansvaret för att anta sökande till utbildningarna ligger på ledningsgruppen 

(Myndigheten för yrkeshögskolan 2011). De ledamöter som sitter i ledningsgruppen 

är ansvariga för att fatta beslutet, men uppgiften att genomföra urvalet och göra en 

bedömning av de sökande kan delegeras till någon annan (Myndigheten för 

yrkeshögskolan 2018b). Oavsett hur processen görs ska den dokumenteras så att 

arbetet kan följas upp i efterhand (Myndigheten för yrkeshögskolan 2011). 

För att antas till en yrkeshögskoleutbildning måste den grundläggande behörigheten 

vara uppfylld, vilket innebär en gymnasieexamen eller motsvarande. På vissa 

utbildningar kan det även finnas krav på särskilda förkunskaper, vilket kan variera 

mellan olika utbildningar. Det kan exempelvis innebära att personen ska ha 

godkända betyg i specifika kurser som är relevanta för utbildningen eller att 

personen har en viss typ av arbetslivserfarenhet. Ett annat krav som kan ställas är att 

personen har körkort. Om de särskilda förkunskaperna inte är uppfyllda kan det i 

vissa fall finnas möjlighet att gå en förutbildning för att erhålla de särskilda 

förkunskaper som krävs (Myndigheten för yrkeshögskolan u.d., a). 

Varje ledningsgrupp sköter antagningen till sin utbildning och sätter själva upp vilka 

krav som ställs för att antas till utbildningen (Ibid). Kraven som ställs ska dock, 

enligt förordningen för yrkeshögskolan (SFS 2009:130), vara nödvändiga för att den 

studerande ska kunna genomföra utbildningen. Undantag kan göras om 

utbildningsanordnaren anser att en person kan klara av utbildningen och yrket, trots 

att de formella kraven inte är uppfyllda (Myndigheten för yrkeshögskolan u.d., a). 

Dock får högst 20% av de platser som finns på ett år på en utbildning, avsättas för 

sökande som inte uppfyller de formella kraven (SFS 2009:130). 

Ledningsgruppen bestämmer också hur urvalen görs och vad en ansökan ska 

innehålla, till exempel betyg, personligt brev, arbetsintyg eller arbetsprover. Om det 

uppstår konkurrens om platserna på en utbildning bestämmer ledningsgruppen hur 

urvalet ska göras. Exempel på urvalsgrunder kan vara betyg, skriftligt test, intervju, 

tidigare utbildning eller yrkeserfarenhet (Myndigheten för yrkeshögskolan u.d., a). 

 Kvalitetsarbete 

 Kvalitetsgranskning av hela yrkeshögskolan 

Varje år publicerar Myndigheten för yrkeshögskolan en sammanställning av 

genomförda kvalitetsgranskning under året. Syftet med dessa kvalitetsgranskningar 

är att bidra till att yrkeshögskolans utbildningar håller en hög kvalitet. I 

sammanställningen av kvalitetsgranskningarna graderas utbildningarna som 
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granskas enligt fyra olika graderingar: mycket hög kvalitet, hög kvalitet, inte 

tillräckligt hög kvalitet och bristande kvalitet. I kvalitetsgranskningen 2018 

framkom att 2 utbildningar ingick i kategorin “bristande kvalitet”. I kategorin 

“mycket hög kvalitet” fanns totalt 13 utbildningar (Myndigheten för yrkeshögskolan 

2019b). 

Ett granskningsområde som Myndigheten för yrkeshögskolan alltid granskar är 

ledningsgruppen. I den granskningen undersöks det hur ledningsgruppen fungerar på 

den aktuella utbildningen och hur väl ledningsgruppen utför sina arbetsuppgifter. 

Det som bland annat granskas är huruvida ledningsgruppen har kännedom om de 

kompetensbehov som finns i branschen eller inte, samt hur de arbetar för att se till 

att utbildningens kurser är relevanta. Det granskas även hur insatta ledningsgruppen 

är i det systematiska kvalitetsarbetet (Ibid). 

Resultatet av sammanställningen av kvalitetsgranskningarna 2018 visar på att de 

flesta utbildningar har en ledningsgrupp som är väl insatta i det aktuella arbetslivets 

behov, och består av arbetslivsrepresentanter som väl representerar det arbetsliv som 

finns i den aktuella branschen. Kurserna på utbildningarna kan i de flesta fall 

motiveras utifrån kompetensbehoven som finns. Granskningen visar också att den 

främsta anledningen till att en arbetslivsrepresentant är engagerad i ledningsgruppen 

är för att de vill vara med och säkerställa att kompetent arbetskraft utbildas. Många 

av företagen som finns representerade är till och med helt beroende av den aktuella 

utbildningens studerande för sin rekrytering (Ibid). 

Ett resultat från sammanställningen av kvalitetsgranskningarna 2017 som är värt att 

uppmärksamma är att företagen som finns representerade i ledningsgrupperna, på 

ungefär var femte utbildning, inte anställer personer med de kompetenser som 

erhålls på utbildningen. Trots detta finns det en stor drivkraft från arbetslivet att 

engagera sig och vara med och påverka utbildningarna på yrkeshögskolan för att 

säkerställa att de studerande får rätt kompetens. En förklaring till att 

arbetslivsrepresentanter från ledningsgruppen inte anställer studerande efter 

utbildningen skulle kunna vara att representanten driver ett enmansföretag och 

därmed inte har så stora möjligheter eller behov av att anställa folk (Myndigheten 

för yrkeshögskolan 2018a). 

Sammanställningen av kvalitetsgranskningarna 2017 visar på att det är vanligt med 

låg närvaro bland ledamöterna i ledningsgrupperna på ledningsgruppsmötena samt 

att ledningsgruppernas arbete är ineffektivt. I cirka en tredjedel av de utbildningar 

som granskats anses närvaron på ledningsgruppsmötena vara för låg bland 

arbetslivsrepresentanterna. Ofta är närvaron så pass låg att ledningsgrupperna inte är 

beslutsmässiga på mötena, enligt de riktlinjer ledningsgruppen själva beslutat (Ibid). 

Även sammanställningen av kvalitetsgranskningarna från 2018 visar på en låg 

närvaro på ledningsgruppsmötena. Hög närvaro på mötena är enligt Myndigheten 

för yrkeshögskolan en viktig kvalitetsfaktor då det bidrar till större möjligheter till 

påverkan på utbildningarnas innehåll (Myndigheten för yrkeshögskolan 2019b). 

Ett annat resultat som kvalitetsgranskningen visar är att på en femtedel av 

utbildningarna som granskats är de studerande inte särskilt bekanta med 

ledningsgruppen och deras arbete. Att kontakten mellan ledningsgruppen och de 
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studerande är god kan vara viktigt för de studerandes mål med utbildningen 

(Myndigheten för yrkeshögskolan 2018a). 

 Kvalitetsgranskning av den aktuella utbildningen 

Myndigheten för yrkeshögskolan genomförde under våren 2019 en 

kvalitetsgranskning av den aktuella utbildningen som studerats i denna studie. I 

denna kvalitetsgranskning fastställde Myndigheten för yrkeshögskolan att den 

aktuella utbildningen ingår i kategorin “hög kvalitet”. Enligt kvalitetsgranskningen 

har utbildningen en ledningsgrupp som säkerställer att utbildningen har en stark 

arbetslivsanknytning, men att ledningsgruppen kan stärka detta ännu mer genom att 

interagera mer med de studerande på utbildningen. Det framkommer även i 

granskningen att det planeras fler tillfällen för de studerande och ledningsgruppen att 

träffas (Myndigheten för yrkeshögskolan 2019a). 

I kvalitetsgranskningen framgår det också att vissa av företagen som finns 

representerade i ledningsgruppen bidrar till undervisningen genom gästföreläsningar 

och undervisning i vissa moment. Dock har det varit otydligt för de studerande att 

dessa föreläsare kommer från företag som sitter med i ledningsgruppen, något som 

enligt Myndigheten för yrkeshögskolan bör förtydligas för de studerande. 

Ledningsgruppen bör också förtydliga sin roll och sitt ansvar i utbildningen för de 

studerande. Dessa förtydliganden skulle enligt Myndigheten för yrkeshögskolan 

kunna leda till att de studerande blir mer motiverade. Det framgår även i 

kvalitetsgranskningen att de studerande har svårt att se syftet av vissa kurser i 

utbildningen, något som ledningsgruppen också skulle kunna förtydliga för de 

studerande (Ibid). 

Studeranderepresentanten som finns i ledningsgruppen har enligt granskningen 

samma villkor som de andra i ledningsgruppen. Studeranderepresentanten själv 

anser sig ha ett viktigt uppdrag och anser sig bli lyssnad på under 

ledningsgruppsmötena (Ibid). 

Ur kvalitetsgranskningen framgår att de studerande som intervjuats anser att 

utbildningsledaren är tillgänglig, engagerad och lyssnar på de studerande. Det 

framgår dock också att de studerande lämnat förbättringsförslag som har lett till 

förändringar på utbildningen, men att de studerande inte fått någon återkoppling om 

vilken utveckling som skett. Myndigheten för yrkeshögskolan anser att de 

studerande har rätt att bli mer involverade i kvalitetsarbetet och få återkoppling på 

sina förbättringsförslag (Ibid). 

Ytterligare ett resultat från den genomförda granskningen är att utbildningen i 

dagsläget har en lärplattform, men att den är planerad att bytas ut. Ambitionen med 

den nya lärplattformen är att kursinformation ska kunna finnas där och spridas på ett 

enhetligt sätt till alla studerande (Ibid). 

Myndigheten för yrkeshögskolan konstaterar efter kvalitetsgranskningen att 

pedagogiken på utbildningen ger de studerande rätt förutsättningar för att lyckas 

med utbildningen. I granskningen beskrivs det att en lärare med lärarexamen har 
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anställts inför hösten 2019. Denna lärare ska ha i uppgift att stötta övriga lärare på 

utbildningen som inte besitter någon pedagogisk utbildning (Ibid). 

Ännu ett resultat från kvalitetsgranskningen är att de studerande upplever sig ha för 

lite förkunskaper innan den första LIA-perioden, dock förtydligar skolan att den 

första LIA-perioden främst handlar om att de studerande ska få en inblick i 

yrkesrollen. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan skulle skolan vinna på att 

förtydliga detta för de studerande, så att deras förväntningar sammanfaller med 

kursens innehåll. Det är dock fastställt att denna LIA-period dels ska förkortas och 

dessutom flyttas till ett lite senare skede av utbildningen (Ibid). 

En av utbildningens styrkor enligt kvalitetsgranskningen är att många av de 

studerande som tar examen får jobb inom rätt område. Under åren 2016–2018 har 

det i snitt varit 17 studerande kvar i slutet av utbildningen och av dessa har 13 

studerande avslutat utbildningen med examen. Alla av de 13 examinerade har sedan 

fått jobb, helt eller till största delen, i det område de är utbildade inom. En utmaning 

för utbildningen är dock att fylla de platser som finns i varje årskurs samt att de 

studerande fullföljer utbildningen och tar sin examen (Ibid). 

 Tillsyn av hela yrkeshögskolan 

Utöver kvalitetsgranskningar gör myndigheten för yrkeshögskolan även tillsyner av 

utbildningar för att kontrollera att utbildningen följer de bestämmelser som finns 

kring yrkeshögskolan. Meningen är att öka rättssäkerheten för de studerande och att 

öka kontrollen av att utbildningarna uppfyller de krav som ställs. Tillsynen ska bidra 

till att utbildningarna håller hög kvalitet och att förtroendet för yrkeshögskolan 

stärks.  De senaste åren har andelen tillsynsärenden minskat och anledningen till det 

är att skapa utrymme för fler kvalitetsgranskningar. Under 2017 genomfördes tillsyn 

på ca 15% av alla utbildningar och 70% av de genomförda tillsynerna fick någon 

kritik (Myndigheten för yrkeshögskolan 2018b). 

Inledande tillsyn är den tillsyn som genomförs precis i starten av en utbildning, detta 

är den vanligaste typen av tillsyn. Syftet med den inledande tillsynen är att 

säkerställa att rätt förutsättningar finns för att utbildningen ska genomföras på ett 

rättssäkert sätt. I en inledande tillsyn är det största fokuset att tillträdet till 

utbildningen gått rätt till, samt att det finns korrekta kursplaner och en aktiv 

ledningsgrupp. En regelbunden tillsyn sker under utbildningens gång och där är 

huvudfokus att undervisningen, betygssättningen samt värdegrundsarbetet fungerar 

bra. Det kontrolleras även att organisationen och ledningen fungerar. 

Anmälningsärenden och tillsynsärenden på förekommen anledning genomförs om 

myndigheten upptäcker eller får information om brister i en utbildning (Ibid). 

De vanligaste områden som myndigheten kritiserar är i fallande ordning; kursplaner, 

undervisning eller undervisande personal, ledningsgruppens uppdrag, betyg, LIA, 

studiedokumentation och värdegrund. Det är värt att notera att under 2017 har 

antalet brister på området “Ledningsgruppens uppdrag” ökat (Ibid). 

Kursplanen är det område som uppnår flest brister av alla områden. Myndigheten för 

yrkeshögskolan har genom erfarenhet utvecklat en skarpare syn på kursplanens 
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utformning och innehåll. Det är viktigt att kursplanen förmedlar en tydlig bild av 

kursens innehåll och krav på de studerande. Myndigheten arbetar aktivt för att skapa 

kunskap och förståelse för vad som kännetecknar en väl utformad kursplan. Som en 

konsekvens av detta arbete syntes en minskning i andelen kritik som var riktad mot 

just kursplaner i tillsynen för 2017. Att en utbildning ändrar innehåll och utformning 

är ofta ett tecken på att utbildningen ständigt anpassas till arbetslivets behov och 

krav. En stor del av den kritik som myndigheten riktat mot kursplaner har berört 

avsaknad av väsentlig information, exempelvis betygskriterier eller former för 

examination (Ibid). 

Ett annat granskningsområde som får mycket kritik är undervisningen och ofta 

handlar det om antalet timmar som är lärar- eller handledarledd. Kritiken som riktas 

mot undervisande personal handlar oftast om att lärarna saknar relevanta 

ämneskunskaper eller har bristande pedagogiska förmågor. Denna kritik har ökat de 

senaste åren och det skulle kunna bero på att det enligt utbildningsanordnarna är allt 

svårare att hitta lämpliga lärare till specialistämnen (Ibid). 

 Vad är kunskap inom yrkeshögskolan? 

 Den teknisk-instrumentella kunskapssynen 

Yrkeshögskolan finns till för att tillse arbetslivet med den praktiska kompetens de 

efterfrågar, och det ska finnas en närhet mellan arbetsliv och utbildning, bland annat 

tack vare att en stor del av utbildningen utgörs av LIA-praktik (Myndigheten för 

yrkeshögskolan, u.d., d). Detta visar på att yrkeshögskolan bygger på den 

kunskapssyn som Wahlström (2015) kallar för den teknisk-instrumentella 

kunskapssynen, vilken relaterar skolans innehåll direkt till samhällets behov av viss 

arbetskraft, med rätt kompetens. Inom detta perspektiv på kunskap ses utbildning 

som ett medel för att uppnå någonting, snarare än som ett värde i sig. Nyckelorden 

för denna kunskapssyn är anställningsbarhet och kompetenser som hör ihop med 

arbets- och yrkesliv. Det teknisk-instrumentella perspektivet belyser att utbildning 

utgör en viktig grund för samhällets utveckling, skolan kan därför aldrig ses som 

isolerad från resten av samhället. Detta perspektiv på kunskap kan dock kritiseras då 

det inte visar på att utbildning och kunskap kan ha ett värde sig, att utbildning inte 

alltid måste vara motiverad utifrån en framtida nyttoaspekt (Wahlström 2015). 

 Två typer av kunskap inom yrkesutbildning – techne och 

fronesis 

Kunskap kan vara svårt att definiera. Det har dock gjorts flera försök på att förklara 

vad kunskap är. Ett sätt att se det på är att kunskap kan delas in i tre olika typer, 

detta var en uppdelning som Aristoteles gjorde redan under Antiken som sedan har 

kommits att vidareutvecklas. De olika typerna av kunskap kallade Aristoteles för 

Episteme, Techne och Fronesis (Gustavsson 2002, Wahlström 2015). De typer av 

kunskap som kan ses som mest relevant när det kommer till yrkesutbildningar är 

techne och fronesis  
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Techne, som ofta även kallas teoretisk och praktisk kunskap handlar om att “veta 

hur” någonting ska utföras, det vill säga att kunna skapa, tillverka och producera 

saker. Enligt Aristoteles innefattade techne hantverk, konst och retorik (Wahlström 

2015). Det finns en generell uppfattning om att kunskap är antingen teoretisk eller 

praktisk, men många gånger behöver dessa kombineras. Inom yrkesutbildningar kan 

det innebära att de studerande först läser om någonting ur ett teoretiskt perspektiv. 

Därefter följer praktisering där de får se hur saker de tidigare läst om går till i 

praktiken. Förhållandet mellan dessa kan beskrivas som att teoretisk kunskap utan 

praktisk kunskap är blind kunskap och att praktisk kunskap utan teoretisk kunskap är 

tom kunskap (Gustavsson 2002). Tillgodogörande av techne/teoretisk och praktisk 

kunskap sker främst genom att samla konkret erfarenhet, praktik och handledning 

(Karlson & Fergin 2013). 

Fronesis/Praktisk klokhet är sådan kunskap som inte går att läsa sig till (Gustavsson 

2002). Praktisk klokhet handlar om att kunna agera i en konkret situation, att veta 

vad som är rätt och vad som är fel i en praktisk situation (Wahlström 2015). 

Tillgodogörande av fronesis/praktisk klokhet sker främst genom konkreta 

erfarenheter och reflektion över det egna handlandet (Karlson & Fergin 2013). 

 Tyst kunskap 

Karlson och Fergin (2013) beskriver att begreppet tyst kunskap är centralt inom 

praktiska yrkesutbildningar, eftersom dessa utbildningar handlar om att utveckla en 

viss typ av kompetens som handlar om ett tekniskt kunnande, vilken är svår att 

förklara med ord. Tyst kunskap är sådant som vi vet men som inte går att förklara, 

kunskap som inte går att uttrycka i ord. Exempel på tyst kunskap är att kunna simma 

och cykla (Karlson & Fergin 2013). Tyst kunskap förvärvas genom erfarenhet, att 

vara ute på arbetsplatser och ha direktkontakt med erfarna medarbetare. 

Yrkesutbildning kan således inte enbart bedrivas i skolmiljöer, den tysta kunskapen 

måste göras synlig, vilket den blir ute på arbetsplatser (Olofsson & Kvist 2016). 

Inom tyst kunskap kan det skiljas på färdighetskunskap och erfarenhetskunskap. 

Färdighetskunskap är den kunskap som handlar om att kunna utföra något, medan 

erfarenhetskunskap handlar om att känna igen något, bedöma något och att kunna se 

mönster (Ellström 1992). 

 Situerat lärande inom LIA 

LIA-perioderna kan ses som ett sätt att möjliggöra ett så kallat situerat lärande, 

vilket handlar om att lärande inte kan tas ur sitt sammanhang. Lärande är inte en 

process inuti individens huvud, utan lärande sker genom att vara en del av en viss 

arbetsmiljö. Det handlar om att samla på sig erfarenheter, vilket enbart kan göras 

genom aktiv handling, att vara en del av arbetet både känslomässigt och socialt. 

Denna praktiska kompetens går inte att tillgodogöra sig på ett teoretiskt sätt 

(Olofsson & Kvist 2016).  
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3 Tidigare forskning 

Under arbetets gång har författarna insett att den tidigare forskning som finns kring 

yrkeshögskolan är begränsad. Mycket av den tidigare forskning kring 

yrkesutbildning i Sverige som hittats behandlar yrkesutbildningar på gymnasienivå. 

Den mesta forskning som berör yrkesutbildning på eftergymnasial nivå är 

genomförd i andra länder än just Sverige. 

Detta arbete syftar till att bidra till forskning inom yrkesutbildning på eftergymnasial 

nivå och mer specifikt hur ledningsgrupper inom yrkeshögskolan samverkar och 

arbetar. Nedan presenteras den tidigare forskning kring yrkesutbildning och 

samverkan, både från Sverige och från andra länder, som är relevant för detta arbete. 

 Två typer av samverkan – nätverk och partnerskap 

En central del inom yrkesutbildning, och något som behandlas i stor utsträckning i 

tidigare forskning, är kopplingen mellan utbildning och näringsliv. Detta är bland 

annat ett resultat som Kilbrink (2013) kommer fram till i sin doktorsavhandling, där 

hon betonar vikten av att samverkan mellan utbildningen och näringslivet fungerar. 

Det finns två vanliga typer av samverkan; nätverk och partnerskap. Enligt Mörth och 

Sahlin-Andersson (2006) är det vanligt att arbetet inom nätverk sker informellt och 

bygger på frivillighet bland deltagarna. Vidare presenterar Mörth och Sahlin-

Andersson (2006) att partnerskap däremot är en mer formell typ av samverkan som 

arbetar med ett konkret problem- eller utvecklingsområde. Alla inblandade ska tjäna 

på samarbetet och det ska vara omöjligt för de inblandade att lösa problemet på egen 

hand. Ofta har de olika parterna olika viljor och mål, men syftet med ett partnerskap 

är att nå en överenskommelse (Svensson 2014). 

Svensson (2014) beskriver att inom yrkeshögskolan finns en stor strävan efter 

samverkan, och att enligt Statskontoret (2012) är samverkan i form av partnerskap 

en viktig del av yrkeshögskolan. Svensson beskriver med hjälp av Myndigheten för 

yrkeshögskolan (2013) att yrkeshögskolan bygger på viljan att skapa ett partnerskap 

mellan Myndigheten för yrkeshögskolan, arbetsgivare och utbildningsanordnare. 

Dock menar Svensson på att vid genomgång av den dokumentation kring 

utvärdering av ledningsgrupper inom yrkeshögskolan som finns fås intrycket av att 

samverkan i ledningsgrupperna snarare tar sin form som ett nätverk än som ett 

partnerskap. 

 Samverkan inom yrkeshögskolans ledningsgrupper 

I en intervjustudie genomförd av Myndigheten för yrkeshögskolan (2015) 

undersöktes arbetet i ledningsgrupper inom yrkeshögskolan. I studien intervjuades 

totalt 70 ledamöter från 11 olika ledningsgrupper. Respondenterna som deltog hade 

roller som utbildningsledare, arbetslivsrepresentanter, studeranderepresentanter, 

representanter från skolväsendet och representanter från universitet/högskola. 

Samtliga ledningsgrupper som deltog var från utbildningar som leder till en 

kvalificerad yrkeshögskoleexamen, det vill säga utbildningar som är två år långa. 
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I intervjustudien lyfter en av respondenterna att det i många fall är svårt att rekrytera 

arbetslivsrepresentanter till ledningsgruppen eftersom det finns en bild av att det 

skulle vara krävande. Trots detta är det många av respondenterna som inte anser att 

det är särskilt betungande, utan att arbetsinsatsen är mindre än vad nyttan av att vara 

med är. Med nyttan avser de möjligheten att påverka innehållet i utbildningen, 

möjligheten att hitta framtida medarbetare samt att det ger möjlighet till att nätverka 

inom branschen, att det är kul att träffa kollegor från samma bransch. Några 

respondenter tar dock upp tidsbrist som en hindrande faktor, de berättar att det 

händer att ledningsgruppsmötena krockar med andra saker de har på sitt ordinarie 

arbete (Ibid). 

Det är många av respondenterna som beskriver samverkan i ledningsgrupperna som 

familjärt, harmoniskt, kollegialt och utan konkurrens. Det finns dock en baksida av 

detta som också tas upp av en del, nämligen att det blir för lite diskussioner i 

ledningsgruppen (Ibid). 

Myndigheten för yrkeshögskolan (2015) drar slutsatsen att de ledningsgrupper där 

anknytningen till utbildningen är stark kännetecknas av ett engagemang från 

samtliga aktörer. Där samverkan kännetecknas av en upplevelse av ägarskap. Några 

av respondenterna berättar att om utbildningen leder till en väldigt specifik yrkesroll 

så är samverkan lättare (Ibid). 

I de ledningsgrupper med svagare anknytning till utbildningen, där arbetslivet ses 

som ett rådgivande organ, visar resultatet av Myndigheten för yrkeshögskolans 

intervjustudie på att antalet ledamöter i ledningsgruppen har varit stort, men att 

närvaron på mötena har varit låg. I vissa fall ses det till och med som självklart att 

alla inte kan vara med på alla möten. När närvaron i ledningsgruppen är låg skickar 

det signaler till både andra ledamöter och studerande om att deras utbildning inte är 

särskilt viktig, vilket studerande som deltagit i studien har vittnat om (Ibid). 

 Samverkans betydelse för balansen mellan teori och 

praktik 

Yrkeshögskolan syftar till att förse näringslivet med kompetent arbetskraft, inte bara 

idag utan även i framtiden. Det är därmed viktigt att säkerställa att studerande på 

yrkesutbildningar ges förutsättningar att tillgodogöra sig de kompetenser som krävs 

även i ett framtida yrkesliv. I dagens samhälle i den västerländska världen finns en 

tydlig uppdelning kopplat till utbildningssystemet mellan praktiska yrken och 

teoretiska yrken. I samhället är det vanligt att praktik har lägre rang än teori rörande 

till exempel inflytande, status, värderingar och synsätt, detta beskrivs av Dewey 

(1999). Tidigare har utformandet av utbildningsplaner, genomförande av utbildning 

och examination varit upp till utbildningsanordnaren, vilket har lett till en 

grundläggande ojämlikhet. Inom yrkeshögskolan är det viktigt att få till en 

välfungerande samverkan med jämlika roller mellan arbetslivet och 

utbildningsanordnare (Svensson 2014). Svensson (2014) menar att det då är viktigt 

att ha en gemensam kunskapssyn. Det går inte att se praktiken som ett komplement 

till det teoretiska, utan istället bör olika typer av kunskaper ses som komplement till 

varandra. 
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I sin doktorsavhandling har Kilbrink (2013) studerat transfer ur ett 

erfarenhetsperspektiv. Transfer är ett mångfasetterat begrepp, som i detta 

sammanhang innebär att kunna använda tidigare lärda kunskaper i andra situationer 

eller sammanhang. Att kombinera teori och praktik i undervisningen, som är en 

central del i yrkeshögskoleutbildningar, ger de studerande förutsättningar för 

transfer. Kilbrink (2013) studerade hur transfer märks av i teknisk gymnasial 

yrkesutbildning och kom fram till att de studerande behöver erbjudas olika 

lärmiljöer för att kunna få varierande erfarenheter från olika arbetsplatser.  

De olika parterna i samverkan har ofta olika viljor och mål, något som kan lyftas i 

en intressentanalys. Gulikers, Baartman och Biemans (2010) har genomfört en 

intressentanalys på en yrkesutbildning i Nederländerna med lärare, studerande och 

representanter från näringslivet som intressenter. De kommer i sin studie fram till att 

de olika intressenterna har olika önskemål och intressen kring utbildningens innehåll 

och trycker på vikten av att väga samman alla intressen (Gulikers, Baartman & 

Biemans 2010). Tanggaard (2007) problematiserar och beskriver i sin studie hur 

relationen mellan lärande i skolan och lärande på arbetsplatser ser ut på 

yrkesutbildningar i Danmark. Hur lärandet i de olika lärmiljöerna skolan och 

arbetsplats kan komplettera varandra är något som även Aarkrog (2005) tar upp till 

debatt i sin studie. Aarkrog (2005) beskriver några fördelar som finns i 

kombinationen mellan skolbaserat lärande och lärande på arbetsplatser. 

 Optimering av innehållet i en bred yrkesutbildning 

Lindberg (2003) betonar i sin doktorsavhandling svårigheterna i att täcka allt de 

studerande bör kunna för att uppnå yrkeskunnande inom sitt yrke. Att vara 

yrkeskunnig inom ett område innebär inte att en individ lär sig en specifik kunskap 

eller teknik utan det handlar snarare om att bygga upp yrkesbildande erfarenhet 

kring alla de arbetsmoment och uppgifter som ingår i yrkesrollen (Tyson 2016). 

Många yrkesutbildningar är breda och företag i branschen kan ha olika förväntningar 

på vilka kompetenser de studerande behöver kunna i yrket. Detta leder till 

diskussioner om vilket innehåll som bör prioriteras i olika yrkesutbildningar, något 

som både Berglund (2009) och Lindberg (2003) diskuterar i sina 

doktorsavhandlingar. 

Utbildningarnas innehåll är ett omdiskuterat ämne i den tidigare forskningen kring 

yrkesutbildningar. Middleton (2002) har genomfört en studie kring komplex 

problemlösning i undervisning på arbetsplatser. Middleton (2002) kommer fram till 

att många av de problem som studerande förväntas möta i yrkesrollen är varierande 

och att lösningsstrategierna ofta är specifika för just den arbetsplatsen, vilket gör det 

svårt att identifiera typiska generaliserbara problem. Detta försvårar i sin tur arbetet i 

att ta fram ett generellt undervisningsmaterial för yrkesutbildningar (Kilbrink 2013). 

 Vårt bidrag till forskningen 

Då den tidigare forskning kring yrkesutbildning i Sverige främst rör gymnasial 

yrkesutbildning är det av intresse att undersöka eftergymnasial yrkesutbildning i 

Sverige, vilket denna rapport kommer bidra till. Det finns dock ett fåtal studier kring 
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den svenska yrkeshögskolan. Bland annat har Svensson (2014) på uppdrag av 

Myndigheten för yrkeshögskolan, utforskat hur tidigare forskning om partnerskap, 

ledning och yrkesutbildningar kan appliceras på yrkeshögskolan och dess 

ledningsgrupper. Svensson (2014) beskriver att hans forskningsöversikt är bristande 

i den mån att den inte behandlar hur ledningsgrupperna fungerar i praktiken. 

Forskningsöversikten är helt och hållet baserad på litteratur och teori. Som ett led i 

att undersöka hur ledningsgrupperna fungerar i praktiken har rapporten 

“Erfarenheter av ledningsgruppsarbete” tagits fram av Myndigheten för 

yrkeshögskolan (2015) som en fortsättning av Svenssons arbete. I detta 

examensarbete behandlas liknande frågeställningar som dessa två föregångare, men 

med utgångspunkt i vilken bild arbetslivsrepresentanterna i en ledningsgrupp på en 

teknisk utbildning själva har av sitt arbete. Detta examensarbete tar med andra ord 

hänsyn till hur en ledningsgrupp inom just en teknisk utbildning arbetar praktiskt, 

och verkar därmed som ett ytterligare komplement till både Svenssons 

forskningsöversikt och Myndigheten för yrkeshögskolans rapport. Något annat som 

är utmärkande för detta arbete är att det är en djupdykning i en specifik utbildning, 

medan föregångarna har tittat på ett mer generellt plan. 

Kilbrink (2013) kommer i sin studie gällande yrkesutbildning på gymnasiet fram till 

att de studerande behöver erbjudas olika lärmiljöer för att tillgodogöra sig varierande 

erfarenheter. Yrkeshögskolan erbjuder olika lärmiljöer genom en kombination av 

undervisning i klassrummen och LIA-praktik. I detta examensarbete undersöks 

bland annat förutsättningar för lärande inom dessa utbildningar, där just 

undervisningens och LIA-praktikens kvalitet ses som påverkande faktorer för 

förutsättningar för lärande. Kvaliteten av både undervisningen i klassrummen och 

LIA-praktiken problematiseras och diskuteras i arbetet vilket ger ett bidrag till 

forskningen kring kvaliteten på yrkesutbildningarnas olika lärmiljöer.  
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4 Teoretiskt ramverk 

Nedan presenteras den teori som är relevant för detta arbete. Inledningsvis beskrivs 

intressentmodellen, som är av intresse eftersom ett av syftena är att studera olika 

intressenters roller och påverkansmöjligheter. Avsnittet efter handlar om 

yrkesdidaktik, vilket är relevant för frågeställningen kring de studerandes 

förutsättningar för lärande. I det som presenterade som ”förutsättningar för lärande” 

ingick bland annat kvaliteten av undervisningen i klassrummet, där kvaliteten är 

starkt beroende av lärarnas förmåga att lära ut. Därmed är det relevant med teori 

kring yrkeslärare. 

 Intressentmodellen 

Intressentmodellen har länge använts för att beskriva organisationer men det har 

saknats välformulerad teori inom området (Mitchell, Agle & Wood 1997). 

Intressentanalys har varit ett tvetydigt begrepp som kan tolkas på olika sätt i olika 

sammanhang (Reed, Graves, Dandy, Posthumus, Hubacek, Morris, Prell, Quinn & 

Stringer 2009). Därmed kommer detta stycke tydliggöra vad intressentmodellen 

innebär i denna rapport och dess sammanhang. 

Intressentmodellen, mer känd under sitt engelska namn, stakeholder theory, handlar 

om hur frågor kring vem eller vad som är en intressent i en verksamhet, samt till 

vem eller vad uppmärksamhet riktas kan besvaras. Det är alltså en modell för att se 

vad som driver en organisation och vilken påverkan olika aktörer har på 

verksamheten (Mitchell, Agle & Wood 1997). Reed et al (2009) beskriver en 

intressentanalys som en process där det först definieras vilket fenomen som ska 

analyseras och vilka aspekter av det aktuella fenomenet som påverkas av beslut eller 

handling. Därefter identifieras det som påverkas av eller kan påverka de 

identifierade aspekterna av fenomenet, de så kallade intressenterna. Slutligen 

prioriteras dessa intressenter i olika hög grad i en beslutsprocess. 

Freeman (2010), som ses som en av grundarna till intressentmodellen, beskriver en 

intressent som en grupp eller en individ som antingen kan påverka att en 

organisation når sina mål, eller som påverkas av att en organisation når sina mål. 

Personer, grupper, organisationer, institutioner eller samhällen är alla exempel på 

potentiella intressenter. 

Oftast har intressenten och organisationen en relation till varandra men denna 

relation kan se olika ut. Inom intressentmodellen talas ofta om relationer mellan 

makt och beroende, på engelska uttryckt power-dependence relations. Antingen är 

organisationen beroende av intressenten för att överleva, eller så är intressenten 

beroende av organisationen. Det kan även vara så att relationen går åt båda håll, 

alltså att båda parter är beroende av varandra (Mitchell, Agle & Wood 1997). 
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 Intressenternas egenskaper 

Intressentmodellen har länge använts för att beskriva organisationer men det har 

saknats välformulerad teori inom området. Några som formulerat intressentmodellen 

som en teori är Mitchell, Agle och Wood (1997), som beskriver att intressenter kan 

klassificeras utifrån deras innehav av någon eller några av nedan listade egenskaper. 

Ju fler av dessa egenskaper en intressent har desto starkare är intressenten. 

Egenskaperna är: 

• Intressenternas makt, som på engelska benämns power, att påverka 

organisationen 

• Legitimiteten, som på engelska benämns legitimacy, av intressenten 

• Angelägenheten, som på engelska benämns urgency, av intressentens krav på 

organisationen 

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa egenskaper inte ska ses som ett stationärt 

tillstånd, utan de är föränderliga. Varje intressent och organisation kan ha olika 

egenskaper beroende på vilken relation de har till varandra. Ytterligare en viktig 

aspekt är att egenskaperna är socialt konstruerade och alltså inte är en objektiv bild 

av verkligheten. Intressenten eller organisationen bör inte vara medvetna om sina 

egna egenskaper. Om de trots allt är medvetna om sina egenskaper, ska de inte 

förändra sitt beteende för att medvetet växla egenskap (Mitchell, Agle & Wood 

1997). 

 Intressentens makt 

Intressentens makt handlar om vilken makt intressenten har att påverka 

organisationen. Makt är en socialt strukturell förmåga att tillägna sig det personen i 

fråga vill, som uppstår i relationer mellan olika aktörer eller intressenter i en 

verksamhet (Lovaglia 1995). Makt kan delas upp i tre olika typer; tvingande makt, 

utnyttjande makt och normativ makt. Tvingande makt är när någon använder fysiska 

resurser såsom våld för att utöva makt. Utnyttjande makt är när någon utövar makt 

genom att utnyttja materiella eller ekonomiska resurser. Normativ makt utövas när 

en parts värderingar normaliseras. Makt i samverkan med legitimitet ökar 

auktoriteten, och makt i samverkan med angelägenhet ökar utövandet av makt 

(Mitchell, Agle & Wood 1997). I denna studie, där organisationen är den 

utbildningen som studeras, besitter en intressent egenskapen makt om denne kan 

ställa krav som utbildningen måste uppfylla för sin överlevnad 

 Intressentens legitimitet 

Intressentens legitimitet handlar om trovärdigheten av intressenten. En del teorier 

menar på att legitima intressenter är de viktigaste för en organisation. Dock är det 

svårt att helt utesluta intressenter med makt, då de legitima intressenterna inte har 

något direkt inflytande på organisationen. En intressent kan vara legitim, men utan 

makt att genomdriva sin vilja kommer den inte uppnå förändring i organisationen. 

Legitimitet och makt kan kombineras och bygga upp auktoritet, men de kan också 
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verka oberoende av varandra (Mitchell, Agle & Wood 1997). I denna studie har en 

intressent egenskapen legitimitet om utbildningen ser intressenten som trovärdig och 

legitim. 

 Intressentens angelägenhet 

Intressentens angelägenhet handlar om i vilken grad intressentens krav kräver 

omedelbar uppmärksamhet. En intressent har hög angelägenhet om relationen eller 

kravet är tidskänsligt och samtidigt är viktigt eller kritiskt gentemot intressenten 

(Mitchell, Agle & Wood 1997). I denna studie besitter en intressent egenskapen 

angelägenhet om kraven från denna intressent prioriteras högt av utbildningen. 

 Olika tolkningar av intressentmodellen 

Intressentmodellen kan tolkas på olika sätt och Egels (2003) har identifierat tre olika 

tolkningar av intressentmodellen som författarna anser vara intressanta. Dessa tre 

tolkningar är den moraliska tolkningen, varumärkestolkningen och 

innovationstolkningen. 

 Den moraliska tolkningen 

Den moraliska tolkningen utgår från en normativ tolkning av intressentmodellen. 

Grundantagandet är att anställda i ett företag ska bedriva en moraliskt försvarbar 

verksamhet. Företag förväntas ta ett moraliskt ansvar för sitt agerande, vilket 

mynnar ut i ett ansvar för de personer och aktörer som påverkas av företaget, med 

andra ord företagets intressenter. Enligt den moraliska tolkningen ska ett företag 

först och främst prioritera sina svagaste intressenter, det vill säga de intressenter som 

inte har resurser eller makt att själva föra fram sina åsikter till företaget. Exempelvis 

kan det för en bilproducent handla om att beakta miljöaspekter och djurens intresse 

vid utveckling av nya bilar (Egels 2003). 

Företagen måste även ta hänsyn till de intressenter som anses starkare. Enligt den 

moraliska tolkningen sker dock detta oftast per automatik, då dessa intressenter har 

den makt som krävs för att påverka verksamheten. Exempelvis kan kunder sluta 

köpa företagets produkter och anställda kan gå ut i strejk eller byta arbetsplats (Ibid). 

 Varumärkestolkningen 

Varumärkestolkningen utgår från att företag är beroende av ett förtroende från sina 

intressenter för att vara lönsamma. För att erhålla förtroende från intressenterna 

gäller det för företagen att leva upp till intressenternas krav. Den senaste tiden har 

kraven på att företag ska uppträda etiskt ökat, och företag måste därmed uppträda 

etiskt för att behålla förtroendet från intressenterna. Att som företag tillgodose 

intressenternas krav kring sociala frågor gynnar i slutändan företagets ekonomiska 

effektivitet (Egels 2003). 

En viktig skillnad mellan varumärkestolkningen och den moraliska tolkningen är 

vilka intressenter organisationen i första hand ska ta hänsyn till. I den moraliska 
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tolkningen ska hänsyn i första hand tas till de svaga intressenterna. I 

varumärkestolkningen förväntas det istället att de mäktigaste intressenterna med 

störst inflytande prioriteras, då det är dessa intressenter som har makt att påverka 

företagets rykte (Ibid). 

 Innovationstolkningen 

Innovationstolkningen har vuxit fram på senare tid och denna tolkning argumenterar 

för att företag ska ta hänsyn till alla sina intressenter eftersom det främjar den egna 

utvecklingen. Grundtanken är att det finns risker med att lägga allt fokus på de 

mäktiga intressenterna eftersom det kan hindra företagets produktutveckling. 

Företagets produktutveckling gynnas av att företaget involverar svaga och maktlösa 

intressenter i innovationsprocessen för att få in idéer och kunskaper som annars inte 

skulle nå företaget. I grunden är den moraliska tolkningen och 

innovationstolkningen lika då båda strävar efter att involvera svaga intressenter, men 

motiveringen till varför skiljer sig mellan tolkningarna. I den moraliska tolkningen 

handlar det om en moralisk ansvarskänsla gentemot de svaga intressenterna medan i 

innovationstolkningen handlar det om lönsamhet för företaget (Egels 2003). 

 Yrkesdidaktik 

Didaktik kan beskrivas som läran om undervisning. Begreppets innebörd skiljer sig 

åt mellan olika länder, i Sverige är det framförallt tre frågor som är dominerande att 

ställa sig: vad? hur? och varför? Dessa frågor är relevanta även inom yrkesdidaktik, 

men inom yrkesdidaktiken behöver även fler frågor tas i beaktande (Olofsson & 

Kvist 2016). Det är vanligt att skilja på allmän didaktik som rör all typ av utbildning 

oavsett ämne och ämnesdidaktik som är specifik för ett visst ämne. Inom 

yrkeslärarutbildningar är det även vanligt att skilja på yrkesdidaktik som handlar 

allmänt om yrkeslärande och yrkesämnesdidaktik som handlar om undervisning och 

lärande inom ett visst specifikt ämne (Andersén, Ashgari & Petersson 2018).   

 Skillnaden mellan yrkesdidaktik och teoretisk 

ämnesdidaktik  

Ämnesdidaktik för teoretiska ämnen grundar sig i akademiska principer. 

Traditionellt sett kopplas teoretisk ämnesdidaktik till kognitiv lärandeteori, där 

lärandet ses som en del av individens inre processer. Yrkesdidaktik däremot grundar 

sig i yrkeslivet, detta är istället sammankopplat med konstruktivistisk lärandeteori, 

där det anses att individen själv skapar kunskap i interaktion med andra (Olofsson & 

Kvist 2016). 

Hur lärare konstruerar sin undervisning påverkas av deras syn på vad målet med 

utbildningen är. Detta är något som skiljer sig mellan yrkeslärare och teoretiska 

ämneslärare. För yrkeslärare ska deras undervisning och elevernas utbildning leda 

till ett visst specifikt yrke, medan teoretiska ämneslärare kan ha syftet att deras 

undervisning ska leda till vidare universitetsstudier. Lärarens bild av vad 

undervisningen ska leda till påverkar hur de väljer att lägga upp sin undervisning, 

vilket i sin tur påverkar elevernas lärande (Andersén, Ashgari och Petersson 2018). 
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Många yrkeslärare talar om att målet med deras undervisning är att göra eleverna 

anställningsbara, vilket inte enbart innefattar professions-kunskaper utan även 

innebär att fostra eleverna. Eleverna ska vara anställningsbara även om de inte är 

fullt utvecklade yrkesprofessionella. Anställningsbara blir de genom att kunna 

grunder inom yrket samt kunna uppföra sig i sociala sammanhang inom yrket. Detta 

kan sammanfattas med tre kompetensområden som finns inom yrkesutbildning, 

yrkesfältet, handlag i yrket och interaktion och social kompetens. Yrkesfältet 

handlar om att ha förståelse för yrket och yrkesrollen. Handlag i yrket innefattar att 

vara skicklig, noggrann, självständig och ha problemlösningsförmåga inom det 

specifika yrket. Interaktion och social kompetens handlar om att kunna 

kommunicera och samarbeta med andra inom branschen (Leijon 2016). 

 Yrkeslärarkompetens 

Begreppet kompetens används i många olika sammanhang, det finns dock ingen 

entydig definition av begreppet. Karlson och Fergin (2013) har, utifrån definitioner 

av kompetensbegreppet gjorda i svenska offentliga utredningar, sammanställt olika 

förklaringar av begreppet och kommit fram till definitionen: “Kompetens = 

förvärvad förmåga att på ett tillfredsställande sätt utföra specifika arbetsuppgifter i 

konkreta situationer.” (Karlson & Fergin 2013:8). 

Ellström (1992) har en liknande definition av begreppet kompetens, “en individs 

potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext.” 

(Ellström 1992:21). Kompetens är uppgiftsrelaterad, det är omöjligt att prata om en 

persons generella kompetens. Det som fokuseras på när det gäller kompetens är vad 

en person klarar av att utföra kopplat till en viss situation eller uppgift. För att 

avgöra om en person besitter rätt kompetens för en specifik uppgift får således dessa 

förmågor hos personen jämföras med vad som anses krävas för att klara av 

uppgiften (Ibid).  

Yrkeslärarkompetens kan delas in i två delar, pedagogisk kompetens och 

ämnes/yrkeskompetens (Olofsson & Kvist 2016). Yrkeskompetensen kan bedömas 

utifrån yrkesverksamhetens relevans, längd, aktualitet och kvalifikationsnivå (SOU 

2008:29). Yrkeskompetens kan beskrivas med de tre nyckelbegreppen yrkeskultur, 

yrkespraxis och yrkeskunskap. Inom alla yrken finns en yrkeskultur med vissa 

kollektiva erfarenheter. Inom dessa erfarenheter ryms yrkespraxisen, vilket innebär 

att vissa regler och procedurer följs, det är en slags anda som inte går att förmedla 

med beskrivningar. Utförandet går att göra på olika sätt, men ofta finns det något 

sätt som har blivit dominerande exempelvis för att det funkar bra i flera situationer. 

Inom yrkespraxisen ryms alltså yrkeskunskapen (Olofsson & Kvist 2016). 

I utredningen Yrkeshögskolan - för yrkeskunnande i förändring (SOU 2008:29:165) 

beskrivs den pedagogiska kompetensen inom yrkeshögskolan utifrån olika kriterier: 

• “Förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassan i kurser och i den 

egna undervisningen” 

• “Förmåga att förmedla engagemang och intresse för ämnet” 



25 

 

• “Förmåga att aktivera deltagarna till egen inlärning” 

• “Förmåga till kommunikation med deltagare och arbetsliv” 

• “Förmåga till helhetssyn och förnyelse” 

Enligt Olofsson och Kvist (2016) är kvaliteten på den eftergymnasiala 

yrkesutbildningen beroende av de undervisande personernas kompetens, både deras 

yrkeskompetens och pedagogiska kompetens. I sin rapport kommer Olofsson och 

Kvist fram till fyra olika aspekter av betydelsen för den pedagogiska kompetensen 

hos de som undervisar på yrkeshögskolan. En av dessa aspekter kallar de “Balans 

mellan pedagogisk och yrkesmässig kompetens”, som handlar om att det är viktigt 

att de som undervisar får möjligheter att utveckla sin kompetens, både 

yrkeskompetensen och den pedagogiska kompetensen. 

 Identiteten som yrkeslärare 

Identitet handlar om tillhörighet, att vara en medlem i en viss gemenskap och att ha 

kompetensen att vara delaktig i ett visst socialt sammanhang. Identiteten är ett 

resultat av en individs delaktighet i olika gemenskaper, de sociala interaktionerna 

inom dessa är avgörande för skapandet av en identitet (Fejes & Köpsén 2014). 

Begreppet yrkesidentitet brukar ofta beskrivas som “individens uppfattning om sig 

själv som professionell utövare av ett yrke” (Romar 2017:65). En persons 

yrkesidentitet innehåller uppfattningar om hur denne är som yrkesmänniska med 

utgångspunkt i tidigare erfarenheter, detta innefattar uppfattningar om jaget kopplat 

till yrke och profession. Yrkesidentiteten är inte statisk utan den är dynamisk och i 

ständig förändring, den förändras i takt med att nya uppgifter utförs (Ibid). 

Många blivande och nya yrkeslärare har en bakgrund inom ursprungsyrket, det 

yrkesämne som de nu ska undervisa i. Det är där dessa personer har sin 

yrkesidentitet. Med tiden behöver denna yrkesidentitet övergå till en ny identitet 

som yrkeslärare, detta kan ses som en sammanvägning av den gamla identiteten 

inom ursprungsyrket och en utvecklad läraridentitet (Romar 2017). För att eleverna 

ska bli framgångsrika har yrkesläraren en avgörande roll i att sammankoppla de 

olika kulturerna som råder inom yrkesbranschen och i skolans värld. Det är därför 

nödvändigt att yrkesläraren har en identitet både som lärare och som yrkesutövare 

(Fejes & Köpsén 2014). 

 Att utveckla en yrkesläraridentitet - gränsöverskridning 

Att utveckla en yrkesläraridentitet som är en kombination av en yrkesidentitet och 

en läraridentitet handlar om att vara delaktig i båda världarna, att vara 

gränsöverskridande. I studien gjord av Fejes och Köpsén (2014) intervjuades 20 

stycken yrkeslärare från gymnasiet, samtliga deltagande hade gått 

yrkeslärarutbildning antingen innan eller parallellt med att de började arbeta som 

yrkeslärare. Det som studien visade var att de yrkeslärare som var mest 

framgångsrika var de som lyckats kombinera en identitet inom yrkesområdet med en 

identitet som lärare. Denna grupp med framgångsrika yrkeslärare fortsätter att röra 
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sig mellan områdena. De kanske har ett deltidsjobb inom yrket vid sidan av 

läraryrket eller är ansvarig och delaktig i elevernas praktikplatser. Studien visar på 

att tillhörighet i båda kontexterna verkar ge yrkeslärare trovärdighet och legitimitet 

(Fejes & Köpsén 2014). Det är dock inte helt oproblematiskt att röra sig mellan 

olika gemenskaper, gränsöverskridare riskerar att hamna utanför i båda kontexterna 

och att förlora makt (Leijon 2016). 

En yrkeslärare som har en stark identitet både som lärare och inom ursprungsyrket 

kommer sannolikt att ha ett större intresse av att fortbilda sig och utvecklas inom 

båda områdena. Detta leder till en bättre undervisning för eleverna samtidigt som 

yrkeslärarens självförtroende i rollen som just yrkeslärare stärks. En yrkeslärare som 

anser sig själv kompetent inom yrket som just yrkeslärare kommer med stor 

sannolikhet även vilja stanna kvar (Romar 2017). 

En yrkeslärare med en identitet som enbart är kopplad till en läraridentitet kommer 

tappa kontakten med den aktuella branschen, och kommer därmed inte att vara 

uppdaterad inom ämnet. En yrkeslärare med en svag pedagogisk identitet kommer 

sannolikt ha ett större intresse av att utvecklas inom just ämnesrelaterade frågor, 

med andra ord inom ursprungsyrket. Detta leder till sämre pedagogiska framsteg, att 

självförtroendet som yrkeslärare försämras och att undervisningen blir lidande. I 

slutändan innebär detta en större risk för att sluta som yrkeslärare (Ibid).  
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5 Metod 

För att besvara studiens frågeställningar genomomfördes intervjuer med olika 

representanter från en teknisk utbildning på en kommunal yrkeshögskola. De 

intervjuer som genomfördes var enskilda intervjuer med en utbildningsledare, två 

arbetslivsrepresentanter, en studeranderepresentant samt en fokusgrupp med 

studerande. 

 Urval 

Med stöd av kontaktpersoner från Teknikföretagen valdes en viss inriktning på 

ingenjörsutbildning ut. Femton utbildningar inom inriktningen kontaktades och blev 

tillfrågade om att delta i studien. Endast en utbildning tackade ja till att delta, och 

således är det den utbildningen som deltagit i studien. Den aktuella utbildningen är 

kommunal och bedrivs på heltid på en yrkeshögskola i en mindre ort. För varje 

årskurs på utbildningen finns en klass med cirka 20 studerande. Utbildningen 

omfattar 400 YH-poäng, vilket innebär två års heltidsstudier (Myndigheten för 

yrkeshögskolan u.d., c). Efter avslutad utbildning erhåller de studerande en 

kvalificerad yrkesexamen som ingenjör från en yrkeshögskoleutbildning. 

 Respondenter 

Utbildningsledaren har arbetat som utbildningsledare på den aktuella utbildningen i 

ett år, men har många års erfarenhet av arbete både inom industrin samt även 

erfarenhet av att arbeta på flertalet yrkeshögskolor runtom i Sverige. 

Arbetslivsrepresentant 1 arbetar som marknadschef på ett mindre företag, vilket 

respondenten själv är grundare för. Företaget är ett ingenjörsföretag med cirka 50 

anställda.  

Arbetslivsrepresentant 2 arbetar som VD på sitt företag.  

Studeranderepresentanten har precis avslutat årskurs ett på den aktuella 

utbildningen, det vill säga genomgått halva utbildningen. Tidigare har 

studeranderepresentanten gått IB-programmet (Internationell Baccalaurete) på 

gymnasiet och därefter arbetat några år. 

Fokusgruppen med studerande bestod av fem studerande som precis avslutat årskurs 

ett på den aktuella utbildningen, det vill säga genomgått halva utbildningen. Innan 

studierna påbörjades har de varierande erfarenheter, vissa har jobbat några år medan 

någon kommer direkt ifrån gymnasiet. Även vilka program de studerande gått på 

gymnasiet varierar. 

 Intervjuer 

Intervjuer är en speciell form av ett samtal där information om ett visst ämne samlas 

in. Att samtala med en person är ett effektivt sätt att ta del av dennes inre tankar, att 

sätta sig in i den andres perspektiv (Björndal 2005). Det finns en rad olika former av 

intervjuer, med olika syften. En av dessa är forskningsintervjun som syftar till att 

producera kunskap. Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap 
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skapas i interaktionen mellan de olika parterna, det vill säga intervjuaren och 

respondenten (Kvale & Brinkmann 2014). 

I intervjuerna med utbildningsledaren, arbetslivsrepresentanterna och 

studeranderepresentanten användes en intervjuform med låg grad av struktur, vilken 

Björndal (2005) kallar för samtal med intervjuguide. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver en jämförbar intervjuform som de kallar för halvstrukturerad. Syftet med 

halvstrukturerade intervjuer är att ta del av intervjupersonens “livsvärld” och att 

använda denna för att beskriva de frågor som undersöks (Kvale & Brinkmann 2014). 

Denscombe (2016) beskriver även han denna metod som han dock kallar 

semistrukturerad. Denna intervjuform har en bra balans mellan att försäkra sig om 

att fokus hålls på de frågor som ska behandlas samtidigt som det finns utrymme för 

annan typ av information som kan vara intressant (Björndal 2005). 

Vid samtal med intervjuguide använder intervjuaren en så kallad intervjuguide, en 

översikt över vilka frågor som ska tas upp under intervjun (Ibid). Intervjuguiden kan 

ha olika grad av struktur vilket bidrar till vilken grad av struktur intervjun får. 

Intervjuguiden kan innehålla allt ifrån enbart de övergripande teman som ska tas 

upp, till specifika och välformulerade frågor som ska tas upp i en viss följd (Kvale & 

Brinkmann 2014).  I den semistrukturerade intervjuformen är följden på ämnena och 

frågorna som ska behandlas flexibel. Svaren är öppna, och den som intervjuas har 

utrymme att tala utförligt kring frågorna (Denscombe 2016). Vanligt för den 

halvstrukturerade intervjuformen är därför att intervjuguiden beskriver vilka teman 

som ska tas upp under intervjun samt förslag på frågor som kan ställas vid behov 

(Kvale och Brinkmann 2014). Den halvstrukturerade intervjuformen ger även 

utrymme för intervjuaren att under undersökningens gång ändra på frågorna 

(Björndal 2005, Denscombe 2016). 

Anledningen till att denna intervjuform med många olika benämningar valdes var 

för att den gjorde det möjligt att se till att alla viktiga frågor behandlades, men att 

även eventuella egna aspekter som kan vara till användning kom upp. De 

intervjuguider som användes var indelade i olika teman, där varje tema innehåll ett 

antal frågor. Framtagandet av frågor inspirerades utav intervjuguiden i en studie 

gjord av Swenning, Jondell Assbring, Andersson och Enberg (2014) som på uppdrag 

av Myndigheten för yrkeshögskolan studerade faktorer som påverkar 

examensgraden hos yrkeshögskoleutbildningar inom Data/IT. I studien intervjuades 

bland annat utbildningsledare, ledamöter i ledningsgrupper och studerande. De 

fullständiga intervjuguiderna som använts under intervjuerna återfinns som bilagor 

längst ned i rapporten. 

 Fokusgrupp 

Att diskutera i fokusgrupp innebär att en grupp med människor diskuterar och 

samtalar om ett specifikt ämne. En moderator brukar sitta med och introducera 

diskussionerna inom ämnet samt se till att diskussionerna håller sig till det som ska 

diskuteras och komma med nya frågor som för samtalet framåt i den mån det behövs 

(Wibeck 2000). Fokusgrupper är bra för att undersöka deltagarnas attityder, 

uppfattningar, känslor och idéer inom ett visst område (Denscombe 2016). 
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Den moderator som finns med vid samtalet kan vara mer eller mindre delaktig och 

styrande. Hur mycket moderatorn styr handlar om ifall det rör sig om en strukturerad 

fokusgrupp eller en ostrukturerad fokusgrupp (Wibeck 2000). 

Den fokusgrupp som genomförts med de studerande på utbildningen hade formen av 

ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad fokusgrupp, vilket Wibeck 

(2000) beskriver kan vara det bästa i många fall. Det är fördelaktigt att deltagarna i 

ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad fokusgrupp själva får ta upp 

sina egna tankar och aspekter av ämnet som diskuteras. Däremot är det bra om 

moderatorn kan gå in ifall diskussionerna är på väg åt ett irrelevant håll, så att det 

inte slösas tid på fel saker. Samt att moderatorn kan ställa frågor om eventuella 

aspekter som inte kommer upp av deltagarna själva, för att säkerställa att även dessa 

behandlas. Dessutom kan det bli nödvändigt för moderatorn att gå in med nya 

aspekter och frågor om det är en väldigt tystlåten grupp (Wibeck 2000). För att 

genomföra denna fokusgrupp togs en intervjuguide fram som var indelade i olika 

teman, där varje tema innehåll ett antal frågor. Framtagandet av frågor inspirerades 

utav intervjuguiden i en studie gjord av Swenning, Jondell Assbring, Andersson och 

Enberg (2014) som på uppdrag av Myndigheten för yrkeshögskolan studerade 

faktorer som påverkar examensgraden hos yrkeshögskoleutbildningar inom Data/IT. 

I studien intervjuades bland annat utbildningsledare, ledamöter i ledningsgrupper 

och studerande. Den fullständiga intervjuguiden som använts under fokusgruppen 

återfinns som en bilaga längst ned i rapporten. 

 Gruppens sammansättning 

Det finns många olika åsikter om hur stor en fokusgrupp ska vara. Denscombe 

(2016) rekommenderar 6–9 deltagare, dock med tillägget att vid mindre projekt är 

ofta antalet deltagare per grupp mindre. Wibeck (2000) är en av dem som 

rekommenderar mindre grupper än Denscombe. Wibeck rekommenderar att en 

grupp ska bestå av 4–6 deltagare, detta eftersom att gruppen varken ska vara för liten 

eller för stor. I en grupp som består av tre deltagare kommer varje person att fungera 

som en medlare mellan de andra två, vilket undviks om en grupp består av minst 

fyra personer. En grupp som består av fler än sex personer blir en stor grupp. I en 

stor grupp finns risken att det bildas mindre grupper inom gruppen som talar med 

varandra. Dessutom är risken att mer tillbakadragna personer hamnar i bakgrunden 

och inte kommer till tals, i en mindre grupp räcker tiden till för alla. Dessutom blir 

det fysiska avståndet deltagarna emellan större ju fler personer som ingår i gruppen. 

Detta medför att det blir svårare med kommunikationen, den blir opersonlig och det 

kan vara svårare att ha ögonkontakt och urskilja olika minspel (Wibeck 2000). 

Fokusgruppen som genomfördes med de studerande bestod av fem stycken 

deltagare, och följde således Wibecks rekommendation. 

Eftersom de studerande som deltog i fokusgruppen i denna undersökningen kom 

ifrån samma årskurs på utbildningen kände de redan varandra, de kommer från en 

redan existerande grupp. Detta har både fördelar och nackdelar. Att gruppdeltagarna 

känner varandra kan bidra med att de är bekväma i gruppen och lättare vågar gå in i 

diskussionen (Wibeck 2000). Denscombe (2016) beskriver att grunden för att få bra 

svar är att deltagarna känner tillit, så att de vågar berätta om sina tankar och åsikter. 
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Dock beskriver Wibeck (2000) det inte enbart behöver vara positivt att deltagarna 

redan känner varandra. Risken finns att deltagarna går in i de roller som de i vanliga 

fall har i gruppen. Detta trots att det är ett helt nytt sammanhang för gruppen. 

Ytterligare en risk är att vissa ämnen inte kommer upp i diskussionen då de antas 

vara givna inom gruppen samt att deltagarna i olika diskussioner refererar till olika 

saker eller händelser som enbart gruppens medlemmar kan relatera till (Wibeck 

2000). 

Fokusgrupper kan vara antingen homogena eller heterogena. I homogena grupper är 

gruppens deltagare lika varandra ur flera aspekter, det kan till exempel handla om 

ålder och socioekonomisk bakgrund. Däremot i heterogena grupper är deltagarna 

olika varandra, det vill säga med till exempel blandade åldrar och blandad 

socioekonomisk bakgrund. Det kan ofta vara en fördel att använda sig av homogena 

grupper. Deltagarna i grupperna är ofta mer benägna att dela med sig av åsikter och 

erfarenheter om de är tillsammans med likasinnade (Ibid). I denna undersökning var 

gruppen ur flera aspekter heterogen, de hade olika åldrar och olika bakgrund. Någon 

kom direkt från gymnasiet medan flera andra hade arbetat några år däremellan, 

varav vissa inom det område som utbildningen handlar om och vissa inte. Dock var 

gruppen även homogen ur vissa andra aspekter, samtliga studerande kom från 

samma utbildning och har därmed antagligen ett gemensamt intresse i det ämne som 

utbildningen innefattar. 

 Diskussion av metodval 

En nackdel med just denna studie är att det endast var en utbildning som deltog. 

Detta gör att det som framkommer inte går att generalisera, utan det är enbart 

applicerbart på detta enskilda fall. Tanken med detta arbete är dock inte att dra några 

generella slutsatser, utan snarare att bidra till diskussionen kring ämnet, samt att visa 

på ett konkret exempel på hur det kan se ut i en ledningsgrupp. Ambitionen från 

början var att ha med två olika utbildningar i studien, men då det enbart var en 

utbildning som tackade ja till att ställa upp var det inte genomförbart att ha med två 

utbildningar. Totalt kontaktades femton utbildningar, av dessa var det några som 

inte svarade överhuvudtaget och några som tackade nej. Det de flesta angav som 

anledning när de tackade nej var tidsbrist. Att undersöka möjligheter till påverkan är 

svårt och komplext. Under utformandet av metoden fanns det även en tanke om att 

observera ett ledningsgruppsmöte, för att se hur det går till i praktiken när beslut 

fattas. Detta var dock svårt att hinna få till dels eftersom arbetet skulle utföras under 

en begränsad tid, och dels eftersom ledningsgruppen enbart har fyra möten per år. 

 Intervjuerna 

Att använda den halvstrukturerade intervjuformen med hjälp av intervjuguide 

fungerade bra. Samtalen flöt på bra och respondenterna kom med en del tankar och 

ämnen som antagligen inte framkommit om intervjuerna hade haft en högre grad av 

struktur. Tack vare den halvstrukturerade intervjuformen var det lätt att se till att alla 

frågor i intervjuguiden besvarades och att samtalet höll sig till ämnet. Eftersom 

enbart en utbildning besöktes fungerade intervjuformen med hjälp av intervjuguide 

bra, detta trots att den genererade lite olika typer av svar från de olika 



31 

 

respondenterna. Hade det varit ett större antal utbildningar som deltog i 

undersökningen hade det antagligen funnits ett större behov av att lätt kunna jämföra 

de olika svaren och därmed hade i så fall den intervjuform som Björndal (2005) 

kallar för standardiserad intervju, vilken har en högre grad av struktur, varit mer 

lämplig. 

 Fokusgruppen 

Att använda ett mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad fokusgrupp 

fungerade bra. Det var lätt att se till att samtalet hela tiden höll sig till ämnet, och att 

alla frågor besvarades. Vid vissa tillfällen gled diskussionerna iväg och då var det 

bra att kunna leda dem in på ämnet igen, men det fanns samtidigt utrymme för de 

studerande att berätta om sina egna tankar och upplevelser på ett öppet sätt. Det var 

tydligt att vissa studerande hade lättare för att ta för sig, medan vissa hamnade lite 

mer i bakgrunden, det var då möjligt för moderatorn att se till att alla fick framföra 

sina åsikter.  

 

En tänkbar alternativ metod hade varit att hålla även enskilda intervjuer med de 

studerande. Detta för att undvika att det skapades gemensamma åsikter som 

formades utefter gruppens diskussioner, samt också att undvika att vissa individer 

dominerade samtalet medan vissa var mer i bakgrunden. Enskilda intervjuer hade 

därför kunnat ge en tydligare bild av varje enskild studerandes uppfattning. Dock är 

risken stor att de studerande inte hade kommit med lika utförliga svar. Det hände 

dock att en eller några få enskilda studerande inte höll med resten av gruppen på 

vissa frågor, så det verkar ändå som att de studerande vågade uttrycka sin egna åsikt 

kring frågorna. 

 Analysmetod - tematisk analys 

För att besvara frågeställningarna har en tematisk analys av det transkriberade 

intervjumaterialet genomförts. Tematisk analys är en kvalitativ analysmetod som går 

ut på att identifiera teman eller mönster i insamlat datamaterial, och därefter 

analysera och presentera dessa. Metoden som använts är induktiv, vilket innebär att 

identifieringen av teman utgår från insamlade data, snarare än att kategorisera 

intervjumaterialet i förutbestämda ramar eller teorier (Braun & Clarke 2006). De 

identifierade temana jämförs sedan med tidigare forskning och det teoretiska 

ramverket för att slutligen kunna besvara frågeställningarna. 

Braun och Clarke (2006) beskriver sex olika faser vid genomförandet av en tematisk 

analys. Dessa faser ska, enligt Braun och Clarke, inte ses som en linjär process där 

faserna direkt följer efter varandra, utan snarare som en rekursiv process där alla 

faser berörs på ett mer flytande sätt. Det är utefter dessa sex faser som analysen har 

genomförts. De sex olika faserna ser ut på följande vis: 

Fas 1 - bekanta dig med din data. Detta är en tidskrävande men viktig fas 

som innebär att transkribera, läsa det insamlade materialet upprepade gånger, 

samt att aktivt läsa materialet där idéer som uppstår under läsningen noteras. 
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Fas 2 - generera initiala koder. I denna fas organiseras data i meningsfulla 

grupper på ett systematiskt sätt. Detta görs enklast genom att gå igenom 

texten och plocka ut nyckelord. Det är viktigt att säkerställa att all data 

analyseras och att all data ges lika mycket uppmärksamhet. 

Fas 3 - sök efter teman. Fas 3 innebär att sortera nyckelorden som tagits ut i 

fas 2 i potentiella teman, samt att samla all relevanta kodade data till varje 

identifierat tema. 

Fas 4 - granska teman. I denna fas ses alla teman över för att avgöra om 

några teman ska slås samman, separeras eller tas bort. Ny kodning kan 

behöva göras i denna fas i och med att nya teman kan bildas. När fas 4 är 

över ska alla teman vara fastställda och all relevanta kodade data ska vara 

placerad i respektive tema. 

Fas 5 - definiera och namnge teman. Arbetet i denna fas är att förfina och 

definiera de fastställda temana från föregående fas. Det handlar om att 

identifiera vad som kännetecknar varje tema och skriva en sammanfattande 

definition av varje tema. När denna fas är över ska varje tema ha en 

definition och ett namn som beskriver temat. 

Fas 6 - skapa rapporten. I denna fas är det dags att påbörja den 

vetenskapliga rapporten genom att välja ut tydliga exempel som relaterar till 

forskningsfrågorna, utan onödig komplexitet. De utvalda exemplen 

kompletteras med argument, beskrivningar och kopplingar till 

forskningsfrågor samt litteratur. 

Faserna som beskrivits ovan har genomförts i denna studie. Fas 2 och 3 har 

genomförts gemensamt av båda författarna. Olika teman har identifierats för varje 

kategori av intervjuobjekt; utbildningsledare, arbetslivsrepresentanter, 

studeranderepresentant och studerande. Vissa av temana har varit gemensamma för 

flera intervjuobjekt. Därefter genomförde båda författarna separata analyser av varje 

intervju enligt fas 4 och 5. De separata analyserna har sedan sammanställts till en 

slutgiltig analys enligt fas 6 som utgör resultatet. 

 Etiska aspekter 

I alla typer av studier måste vissa etiska aspekter tas i beaktande. Inga människor får 

i samband med en studie utsättas för psykisk eller fysisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse. Detta kallas för individskyddskravet. Individskyddskravet kan delas 

in i fyra olika krav som ska följas i alla studier (Vetenskapsrådet 2002). 

 Informationskravet 

Informationskravet handlar om att de individer som ingår i studien ska informeras 

om studiens syfte, samt deras roll i studien (Vetenskapsrådet 2002). I början av 

samtliga intervjuer och fokusgrupper informerades deltagarna om syftet med 

studien. 
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 Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet handlar om att deltagande individer själva har rätt att bestämma 

om sitt medverkande. Undersökningsledaren måste samla in samtycke av deltagande 

individer. I de fall då deltagande individer är under 15 år och undersökning är etiskt 

känslig måste dennes vårdnadshavare lämna samtycke. Deltagarna ska även 

informeras om att de när som helst har rätt att hoppa av studien (Vetenskapsrådet 

2002). I början av samtliga intervjuer informerades deltagarna om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst under intervjun hade möjlighet att avbryta sitt 

deltagande. Transkriberingarna av intervjuerna har skickats till samtliga deltagare 

och de har fått möjlighet att lämna synpunkter på dessa. 

 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet handlar om att information om deltagande individer ska 

hållas konfidentiella. Förvarandet av personuppgifter ska ske på ett sätt så att dessa 

är oåtkomliga för obehöriga (Vetenskapsrådet 2002). Det är enbart författarna som 

kommer att ha tillgång till de ljudinspelningar som gjorts i samband med 

intervjuerna. Samtliga citat som finns med i resultatdelen har anonymiserats. Ord 

som skulle kunna avslöja någons identitet har bytts ut, exempelvis har alla namn 

som förekommer bytts ut till (namn) och alla pronomen har bytts ut till hen eller 

honom/henne. Även ord som skulle kunna avslöja vilken utbildning som deltagit i 

studien har bytts ut, i de fall en ort nämns skrivs istället (ort) och i de fall ett ord kan 

avslöja utbildningens område skrivs istället (områdesspecifikt ord). I rapporten 

refereras det till en kvalitetsgranskning som gjorts på utbildningen, denna 

kvalitetsgranskning har dock inte kunnat hänvisats till med en fullständig källa i 

referenslistan, detta för att inte avslöja vilken den undersökta utbildningen är. 

 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data av de deltagande individerna enbart 

får användas i den studie och det syfte som den är avsedd för (Vetenskapsrådet 

2002). Den data som insamlats under dessa intervjuer kommer enbart att användas i 

denna studie, med det syfte som deltagarna har informerats om. Det är förbjudet att 

använda det insamlade materialet i andra sammanhang. 

 Validitet och reliabilitet 

Inom en kvalitativ metod är det ofta svårt att motivera att ett resultat har hög 

validitet. Det finns dock några åtgärder som forskare kan ta till för att motivera att 

sannolikheten att det resultat som framkommit är korrekt. En sådan åtgärd är 

respondentvalidering, som innebär att låta respondenterna kontrollera resultatet 

(Denscombe 2016). I detta arbete skickades samtliga transkriberingar till respektive 

respondent så att de fick möjlighet att kommentera dessa.  

En annan åtgärd för att öka validiteten inom en kvalitativ metod är genom 

triangulering, vilket går att göra på flera olika sätt (Ibid). I detta arbete har flera 

olika respondenter med olika roller i förhållande till utbildningen och 



34 

 

ledningsgruppen intervjuats, detta för att se på området ur flera olika perspektiv. 

Dessa resultat från de olika informanterna har sedan jämförts, detta tillvägagångssätt 

kallar Denscombe (2016) för informanttriangulering. Under arbetets gång har 

författarna strävat efter att göra så oberoende tolkningar som möjligt av det 

insamlade intervjumaterialet. Vid analys och tolkning av intervjumaterialet har 

författarna till en början analyserat materialet var för sig för att sedan sammanställa 

ett gemensamt resultat, detta för att säkerställa att analysen blir så trovärdig som 

möjligt. Detta tillvägagångssätt kan liknas vid det Denscombe kallar för 

forskartriangulering som bland annat kan innebära jämförande av olika forskares 

tolkningar av resultatet. 

Denscombe (2016) beskriver svårigheten med att bedöma reliabilitet i kvalitativ 

forskning eftersom forskarens jag oftast är en del av undersökningen, men trycker på 

vikten av att forskningsprocessen är transparent. Det måste vara möjligt för en annan 

forskare att följa och återupprepa den metod som använts och de beslut som fattats 

under arbetets gång. Metodavsnittet i denna rapport avser ha en tillräcklig 

beskrivning av processen för att vara transparent. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar på att vid intervjustudier är det vanligt 

förekommande att ledande frågor är något som påverkar reliabiliteten, om det inte är 

ett medvetet val kan det hända att det påverkar svaren. I framtagandet av 

intervjuguiderna i denna undersökning har ledande frågor försökts att undvikas, utan 

frågorna har snarare varit ämnade att vara av en öppen karaktär med flera 

svarsalternativ, vilket även Kvale och Brinkmann påpekar är en fördel med att 

använda kvalitativa forskningsintervjuer som metod. Enligt Kvale och Brinkmann är 

det utöver frågornas formuleringar även möjligt att intervjuarens kroppsspråk och 

reaktioner på respondentens svar kan vara ledande, och att respondenter tenderar att 

vilja hålla med om intervjuarens åsikter. Detta är något som har försökt undvikas, 

men det är svårt att kontrollera spontana reaktioner. Det är svårt att avgöra hur 

respondenterna har uppfattat intervjuarens kroppsspråk och om det oavsiktligt har 

påverkat svaren.  
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6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av intervjustudien med utgångspunkt i de teman 

som framkommit i respondenternas svar på intervjufrågorna. Temana har tagits fram 

enligt den process som beskrivs i avsnittet om analysmetod. Varje tema inleds med 

en definition av det aktuella temat och därefter följer de resultat som framkommit i 

intervjuerna för respektive tema. 

 Ledningsgruppens struktur 

Detta tema handlar om hur ledningsgruppen är uppbyggd. Det kan handla om vilka 

och hur många personerna är som sitter med i ledningsgruppen, samt hur ofta 

ledningsgruppen träffas och hur närvaron på dessa möten ser ut. 

Arbetslivsrepresentant 2 berättar att ledningsgruppen för den aktuella utbildningen 

är stor. Enligt utbildningsledaren finns det ungefär tolv företag representerade och 

enligt arbetslivsrepresentant 1 finns det ungefär tio företag representerade. 

Ledningsgruppen består av utbildningsledaren, lärare, övrig skolpersonal, 

studeranderepresentanter och arbetslivsrepresentanter från företag av blandad 

karaktär, allt från små enmansföretag till större aktörer. Att ha en ledningsgrupp med 

många företag är, enligt arbetslivsrepresentant 2, en strategi som skolan har för att 

öka närvaron på mötena och säkerställa att det alltid finns representanter från 

arbetslivet. Arbetslivsrepresentanterna prioriterar sina egna affärer i företagen 

framför ledningsgruppsarbetet, vilket gör att närvaron ibland blir lidande enligt 

arbetslivsrepresentant 2. Personligen anser arbetslivsrepresentant 2 att det hade varit 

bättre med en mindre ledningsgrupp. Att ledningsgruppen är stor gör att det blir 

många olika viljor i ledningsgruppen och att det hela tiden kommer in nya 

representanter som inte är insatta i historien kring utbildningen enligt respondenten. 

Detta framkommer i citaten nedan: 

I följande citat beskriver arbetslivsrepresentant 2 skolans strategi med en stor 

ledningsgrupp och dess konsekvenser: 

I: “Vad tycker du har fungerat bra och respektive mindre bra i 

ledningsgruppens arbete överlag? Och vad skulle ser du för 

förbättringsområden?” 

R: “Här i (ort) är det en strategi med stora ledningsgrupper, jag gillar inte 

det jag föredrar mindre. Men skolan tycker tvärtom, de vill hellre ha fler och 

då att man får många representanter. Det är en vald strategi så det är bara 

det att den inte passar mitt sätt att tänka. Det betyder också att de får en man 

får en dynamik i ledningsgruppen, många viljor men det blir också mycket 

diskussioner det blir, alltså det kommer in nya hela tiden som kanske inte 

kan historien som, jag är också ganska ny för den delen så jag ska inte 

skryta men det blir...vad ska man säga en overhead att man får förkl...folk är 

inte insatta i historien. Så det tycker jag men men det kommer det inte bli.” 

I: “Vet du varför skolan vill ha stora ledningsgrupper? Är det för” 
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R: “Jamen det är ju för att vi företagare vi prioriterar inte detta har vi ett 

kundbesök så prioriterar vi det. Affärerna går före, det är den bistra 

verkligheten. Så det är många som ofta är frånvarande i ledningsgruppen. 

Så det finns en fördel med den strategin men det är också svårt att hitta 

företagsrepresentanter, det är ju ofta chefer som som orkar ta tiden och 

alltid komma och prioritera det. Men det är bara personligt tyckande, det är 

inte kritik” 

Utbildningsledaren berättar att ledningsgruppen sammanträder fyra gånger per år, 

med en varierande närvaro, även arbetslivsrepresentant 1 vittnar om att närvaron på 

ledningsgruppsmötena är varierande. För att försöka uppnå en hög närvaro går 

datumen för sammanträdena ut tidigt enligt utbildningsledaren. Utbildningsledaren 

berättar att den ibland sviktande närvaron beror på att ledningsgruppens ledamöter 

har mycket att göra, om de skulle vara allt för få närvarande på ett möte så att de inte 

är beslutsmässiga fattar de besluten via mejl i efterhand. Närvaron på mötena 

beskrivs av utbildningsledaren i följande citat: 

I: “Hur arbetar ni för att säkerställa närvaron på de här 

ledningsgruppsmötena?” 

R: “Närvaron, alltså vi skickar ut, datumen går ut tidigt. Men som sagt det 

här är ju, kan ju vara folk som har ganska mycket att göra och närvaron 

varierar väl lite kan man väl säga. Men om man inte får dit dem för då blir 

få ett beslut så får man ibland skicka ut det per mejl då, och så får de ge sina 

åsikter där.” 

När representanter från företag väljer bort ett möte, så menar även 

arbetslivsrepresentant 1 att det med stor sannolikhet beror på tidsbrist. Detta framgår 

av följande citat: 

I: “Och vad tror du det beror på? Är det just tidsbrist eller kan det vara 

andra…” 

R: “[...] de flesta som sitter med, de har ju mycket att göra helt enkelt. Så det 

är tidsbrist. Jag tror inte man går med i en sådan här sak och väljer bort det 

bara för att man tycker det är onödigt, utan det är nog tidsbrist.” 

 Intervjupersonens roll 

Detta tema handlar om vem respondenten är och dennes personliga roll i 

ledningsgruppen. Det kan handla om vad personen själv anser att denne har för roll i 

ledningsgruppen samt hur stor påverkan av utbildningen som personen själv anser 

sig ha. 

Båda arbetslivsrepresentanterna beskriver att de har möjligheter att framföra sina 

åsikter för att påverka utbildningen, och att deras åsikter blir lyssnade på. 

Arbetslivsrepresentant 2 berättar att denne kan påverka genom att delta i 

diskussioner medan arbetslivsrepresentant 1 anser sig ha möjlighet att påverka 

genom sin närvaro på mötena. Arbetslivsrepresentant 2 beskriver även att det är upp 

till ledningsgruppen tillsammans att ta besluten och där har alla en röst och således 
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lika mycket makt. I följande citat belyser arbetslivsrepresentant 1 sin möjlighet till 

påverkan: 

I: “Hur stora möjligheter till påverkan på utbildningen anser du att du har i 

ledningsgruppen?” 

R: “Jo men genom min närvaro så har jag en stor påverkan, det kan jag 

säga. För de lyssnar på vad vi säger, vi från företagens sida.” 

Arbetslivsrepresentanterna anser sig avsätta den tid som krävs för att fullfölja sitt 

arbete i ledningsgruppen. Arbetslivsrepresentant 1 är dock öppen för att det alltid går 

att förbättras på den punkten, och vittnar om att just tidsaspekten är problematisk för 

många företag. Arbetslivsrepresentant 2 berättar att det egna företaget alltid 

prioriteras, vilket beskrivs i följande citat: 

I: “Känner du att du har tid i din tjänst för att sitta med i ledningsgruppen?” 

R: “Samvetsfråga, ja. Mötena har jag planerat långt i förväg så jag brukar 

tacka ja men när det sen kommer ett viktigt kundbesök så tackar jag nej så 

det...det har inte högsta prioritet på min agenda. Att jag måste sticka halv 

två, det är ett kundbesök igen va det...min firma går före ledningsgruppens 

arbete. Svaret är tillräckligt men det är alltid en liten öm fråga.” 

Arbetslivsrepresentant 2 berättar att det krävs mycket kunskap för att jobba inom 

branschen och att de studerande knappt lär sig en bråkdel av detta på utbildningen. 

Arbetslivsrepresentant 2 liknar de nyexaminerade studerande vid tomma blad. Trots 

detta anser arbetslivsrepresentant 2 inte att det är någonting som saknas i 

utbildningen utan att den är en bra grund för fortsatt utveckling inom området. Även 

arbetslivsrepresentant 1 vittnar om att utbildningen förbereder de studerande för att 

komma ut i arbetslivet, men trycker även på att den tekniska kompetensen går att 

lära sig senare av sina medarbetare. Detta beskrivs av arbetslivsrepresentant 2 i 

citatet nedan: 

R: “[...] Det betyder att när studenter kommer från skolan så kan de 

ingenting...säg inte det till dem. De är helt, de är de är ett tomt blad, de det 

kräver många år i yrket för att lära sig jobbet [...]” 

 Ledningsgruppens kvalitetsarbete 

Enligt styrdokument från Myndigheten för yrkeshögskolan är ledningsgruppens 

ansvar att säkerställa att utbildningen håller en hög kvalitet. Det här temat handlar 

om hur ledningsgruppen arbetar med dessa uppgifter. 

På varje ledningsgruppsmöte har ledningsgruppen, enligt arbetslivsrepresentanterna, 

en punkt där de diskuterar kvalitetsuppföljning. När det gäller kvalitetsarbetet har de 

studerande mycket att säga till om, och deras åsikter är viktiga enligt 

arbetslivsrepresentant 2. De studerande får alltid fylla i kursutvärderingar, vilka 

ledningsgruppen tar del av berättar både utbildningsledaren och 

arbetslivsrepresentant 2. Att de studerandes åsikter är viktiga i kvalitetsarbetet 

framgår ur följande citat: 
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R: “[...] man lyssnar väldigt mycket på studenterna man tittar på alla 

enkäter alla kursutvärderingar som genomförs dem tittar vi på, allihop. Det 

är det är ofta svårt att nå studenterna och få att skriva den. [...]” 

Under det senaste året har diskussionerna kring kvaliteten av utbildningen 

framförallt handlat om LIA-perioderna berättar arbetslivsrepresentant 1. Hur mycket 

de studerande får ut av LIA-praktiken är beroende av hur mycket de kan innan de 

går ut på praktiken. LIA-handledarnas kompetens kontrolleras, enligt både 

utbildningsledaren och arbetslivsrepresentant 1, av skolan genom att de utför besök 

på de företag där de har studerande som utför sin LIA. De gör även en uppföljning 

om hur LIA-perioden har gått. Utbildningsledaren berättar att den största delen av 

ansvaret att säkerställa kvaliteten på LIA:n ligger på respektive företag. Även 

arbetslivsrepresentant 2 vittnar om att säkerställa LIA-handledarnas kompetens är 

helt upp till företagen, och att det kan vara stora skillnader på de studerandes LIA-

perioder. Arbetslivsrepresentant 2 berättar att det från företagens sida kan vara 

jobbigt att ta emot LIA-studenter eftersom det kräver mycket jobb i form av 

handledare, och då blir det ibland så att den som har tid får vara handledare trots att 

det kanske inte alltid är den som är mest lämpad. På vissa större företag förekommer 

det att de studerande sätts på massarbete, vilket funkar för vissa, medan vissa andra 

egentligen vill ha mer utmaning berättar arbetslivsrepresentant 2. Denne berättar 

även att det är en hel del missnöjda studerande när det gäller LIA-perioderna. I 

följande citat beskriver arbetslivsrepresentant 2 hur kvalitetsarbetet kring LIA-

perioderna ibland brister och att en del studerande är missnöjda med sin LIA: 

I: “Mh, hur arbetar ni för att säkerställa handledarnas kompetens på LIA-

praktiken?” 

R: “Oj, det är ju inte alls systematiskt, det har ju inte det är inte det är helt 

upp till varje LIA-plats och det är varierande kvalitet högst varierande. På 

ett större företag där kan man ta in LIA-studenter och sen så bara sätta dem 

på att göra något vad ska man säga, massarbete. [...] det finns de som som 

gärna vill det och då blir det bra. Sen finns det de studenter som vill ha 

utmaningar och då är det jättesvårt att ha kvalitetsfokus på handledarna, det 

kräver enormt mycket, det kräver nästan en man på heltid men det är ju 

företagen som det är inte alls gruppen, det är inte ledningen som säkerställer 

det. Så nej det finns inget systematiskt arbete där utan det är upp till varje 

företag att göra det. Om du frågar mig så är det jättejobbigt med LIA-

studenter för man måste ha en handledare hela tiden. Och då...kan det vara 

så spritt så man inte ger dem en kompetent LIA-handledare utan man kan få 

den som har tid.” 

I: “Hur tror du att det kan påverka de studerandes lärande?” 

R: “Fullständigt, fullständigt.” 

I: “Jag tänker att LIA-praktiken är ju ändå en väldigt stor del av 

utbildningen…” 

R: “Extremt, den är extremt viktig och för företaget är det ju dessutom en 

provanställning. Så att LIA är horribelt viktigt, det är det finns många 
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studenter som är missnöjda med sin LIA för att de blir utslängda och får inte 

hjälp och då då då kan de inte göra någonting. Så har de inte en bra 

handledare så blir det piss tyvärr. Skriv inte piss i rapporten…” 

 Relationen mellan företagen och de studerande 

Detta tema handlar om vilken relation arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen 

och de studerande på utbildningen har gentemot varandra. Det kan handla om hur 

och i hur stor utsträckning arbetslivsrepresentanterna har kontakt med de studerande 

och hur väl de studerande känner till företagen. Det handlar även om hur väl de 

studerande känner till andra företag som finns på arbetsmarknaden inom den 

aktuella branschen. 

Både utbildningsledaren och arbetslivsrepresentant 2 anser att kontakten mellan 

ledningsgruppen och de studerande som inte är studeranderepresentanter är alldeles 

för liten. De i ledningsgruppen har enligt arbetslivsrepresentant 2 klagat på detta, 

och det är något som ska förändras redan till nästa termin, berättar både 

utbildningsledaren och arbetslivsrepresentant 2, då några av 

arbetslivsrepresentanterna från ledningsgruppen ska komma och träffa de 

studerande. Utbildningsledaren beskriver att vid det tillfället ska 

arbetslivsrepresentanterna presentera sitt företag och sin yrkesroll. Enligt 

utbildningsledaren vet inte alla som studerar på utbildningen vad som faktiskt ingår i 

yrkesrollen. Utbildningsledaren tycker det är viktigt att vidga kontakten mellan 

företagen och de studerande. Detta tycker även arbetslivsrepresentant 2 är viktigt 

dels för att de ifrån företagens sida ska hitta framtida anställda till sina företag 

samtidigt som de studerande får chans att träffa framtida arbetsgivare. Båda parter 

vinner på att ha en tajtare kontakt än vad de har i dagsläget enligt 

arbetslivsrepresentant 2. Detta framkommer ur följande citat: 

I: “Vet du hur mycket ledningsgruppen har kontakt med de studerande utöver 

ledningsgr.., eller utöver den studeranderepresentanten, alltså de övriga 

studerande?” 

R: “Det har ju varit alldeles för lite. Så det är en sak som ska förändras nu 

till nästa, när vi kör igång efter sommaren här igen. Och då kommer det bli 

att ledningsgruppen kommer hit, och då ska de ju, först så ska de träffa alla 

de studerande. Det är de som har godkänt att de får komma hit. Och sedan 

kommer det även bli att de får presentera sitt företag och yrkesrollen, för det 

har vi upptäckt att en del studerande har väldigt mycket synpunkter på 

varför man läser vissa kurser, och då känner de ju någon som jobbar med 

detta här, och de har aldrig gjort någonting som har med detta att göra. Och 

det är lite tanken att vi ska använda ledningsgruppen till att faktiskt motivera 

varför man läser den här kursen. För yrkesrollen är ju jättebred, och den de 

har pratat med, de jobbar med en liten specifik sak där. Vi ska förse 

arbetsmarknaden med allt mitt emellan där också. Så då är vår tanke att 

ledningsgruppen ska bli mer engagerade och faktiskt berätta vad yrkesrollen 

är, för alla vet inte det.” 
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Arbetslivsrepresentant 1 uppger däremot att arbetslivsrepresentanterna har en del 

kontakt med övriga studerande på utbildningen, vilket de själva har ett eget intresse i 

för att kunna avgöra om det finns potential för en framtida anställning eller inte. 

Arbetslivsrepresentant 1 berättar att kontakten sker genom att företagen kommer på 

besök och gör presentationer samt att de gör spontana besök i klassrummen i 

samband med ledningsgruppsmöten. 

Studeranderepresentanten som intervjuats i detta arbete tror att många av de 

studerande inte har koll på ledningsgruppen och syftet med deras arbete, vilket 

delvis bekräftas av de studerande som berättar att de inte har så stor koll på vilka 

företag som sitter med i ledningsgruppen. De studerande har heller inte så bra koll 

på vilka företag utöver de i ledningsgruppen som finns inom branschen. 

Studeranderepresentanten berättar att de studerande gärna vill träffa 

arbetslivsrepresentanterna från ledningsgruppen för att knyta kontakter, ett önskemål 

som även lyfts till ledningsgruppen. 

 De studerandes lärande 

Det här temat handlar om vilka förutsättningar för lärande som finns på 

utbildningen. Det kan handla om lärarnas kompetens samt hur utbildningsmaterialet 

på utbildningen fungerar. 

Enligt utbildningsledaren finns det många lärare som är väldigt duktiga på sitt ämne 

men det är svårare att hitta någon som också är bra på att lära ut. Utbildningsledaren 

anser att den pedagogiska kunskapen är viktigast, men beskriver också svårigheterna 

med att hitta någon som besitter både pedagogisk kunskap och ämneskunskaperna. 

Utbildningsledaren berättar att för att hitta kompetenta lärare frågar de 

ledningsgruppen om de känner till någon lämplig, eftersom branschen är liten så blir 

de som är skickliga på att lära ut kända inom branschen. Detta tas upp i följande 

citat: 

I: “Och hur mycket spelar liksom ämneskunskap kontra pedagogisk kunskap, 

hur vägar man...” 

R: “Det där är ju problem, för det finns ju jättemånga som är duktiga på att, 

på sitt ämne så att säga, men de kan inte utbilda det. Så det är alltid ett 

vågspel där.” 

I: “Vad är viktigast då?” 

R: “Jag skulle säga pedagogisk kunskap. För det finns jättemånga som är 

duktiga på ämnet, men de kan inte lära ut det. [...] Så det där med pedagogik 

är viktigt. Men samtidigt är det svårt att hitta folk som är duktiga på 

pedagogik som även kan ämnet, det är lite vårt bekymmer i de här 

branscherna. Men det går, och det är det man utnyttjar ledningsgruppen till 

mycket, då frågar man dem vet du någon som kan det där, och branschen är 

inte mindre än att de som är duktiga de, alltså de blir kända så att säga. Och 

då hyr man in dem. [...]” 
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Både studeranderepresentanten och de studerande tycker att lärarna på utbildningen 

är mycket kompetenta inom sina ämnen men anser liksom utbildningsledaren att 

flera av lärarna har bristande pedagogiska kompetenser. Studeranderepresentanten 

beskriver att denne anser att en bra lärare har en bra balans mellan både 

ämneskunskap och pedagogisk kunskap, vilket studeranderepresentanten beskriver 

som svårt eftersom det ofta är så att du antingen har koll på ämnet men mindre koll 

på pedagogiken eller tvärtom. När en lärare har bristande pedagogisk kompetens tror 

studeranderepresentanten att det leder till att de studerande lättare tappar 

koncentrationen. En av de studerande uppger också att det hade underlättat deras 

lärande oerhört i vissa ämnen om lärarna hade en större pedagogisk kompetens. I 

citaten nedan beskriver studeranderepresentanten lärarnas kompetens: 

I: “Mh, om vi går in på lärarna då, i vilken utsträckning bedömer du att de 

har tillräckliga sakkunskaper om ämnet som de undervisar i?” 

R: “Oj då, jag tycker de är...de är, alltså, de är ju, jag tycker de är 

jättekompetenta, jättekompetenta är de, definitivt. [...]”  

I: “Mh, och vad anser du om de pedagogiska kompetenserna hos lärarna?” 

R: “[...] det kan ju vara lite bristande ibland. Det är ju, det är ju som sagt, 

det är ju svårt, det är ju det som är, alltså det är svårt med att vara en lärare 

alltså, vissa har jättemycket kompetens men kanske fattas det lite, saknar lite 

pedagogiska biten, vissa kanske är jättebra på den pedagogiska biten men 

kanske saknar lite kunskaper. Så det är svårt, ja som, en bra lärare för mig 

har ju balans mellan dessa, mellan dessa två. [...]” 

I följande citat framgår att de studerande själva tror att deras lärande hade gynnats 

av att ha lärare med en högre pedagogisk kompetens. 

I: “Känner ni att det hade underlättat om lärarna hade mer pedagogisk 

kompetens”? 

R1: “Ja, oerhört på vissa ämnen. Så kan jag säga.” 

Enligt de studerande och studeranderepresentanten saknas det läromaterial såsom 

böcker i kurserna. Enligt utbildningsledaren arbetar de med både interaktivt 

utbildningsmaterial och pappersmaterial och utöver det får de studerande även ta 

egna anteckningar. De studerande berättar att det är svårt att på egen hand läsa på 

om de har missat någon lektion, eller om de vill gå igenom någonting på egen hand 

som de inte förstod under lektionen. De studerande vittnar om att en lärare har 

hänvisat dem till att söka på hemsidan Youtube, där filmerna som de har hittat ofta 

har varit på andra språk. En av de studerande beskriver också svårigheten med att 

hitta rätt information och rätt nivå för deras kunskaper. De studerande berättar att det 

är svårt att hålla sig informerad om olika uppgifter och inlämningar om de missar 

någon lektion, det finns en lärplattform men den används inte särskilt aktivt. Oftast 

får de höra informationen från andra i klassen men i värsta fall får de inte höra något 

alls. I citaten nedan diskuterar de studerande undervisningsmaterialet på 

utbildningen: 
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I: “Ni var lite inne på det förut också, men hur känner ni att det påverkar 

erat lärande att det inte finns tillräckligt undervisningsmaterial i alla 

kurser?”  

R4: “[...] Och sen missar man en dag så har man liksom en stor lucka för att 

det händer något viktigt den dagen precis.” 

R3: “Det hade varit skönt att ha något typ material så om man inte fatta 

någonting så man själv hade kunnat läsa in sig på det där som man inte 

riktigt har fattat, så man själv hade kunnat ta in den informationen.” 

De studerande upplever att vissa kurser de läst känns irrelevanta för den aktuella 

utbildningen. De beskriver också att det är svårt att i förväg se vad en kurs 

innehåller, enligt de studerande finns inga kursplaner som de kan ta del av. En av de 

studerande beskriver att det är möjligt att fråga klassföreståndaren vad kursen 

kommer innehålla, men att det ibland inte överensstämmer med vad de sedan möter i 

kursen. Utbildningsledaren påpekar dock att det finns kursplaner utformade för varje 

kurs på utbildningen. 

De studerande berättar även att det är viktigt för deras lärande att ha en bra LIA-

plats eftersom LIA-perioderna är en viktig och lärorik del av deras utbildning. En av 

de studerande, som anser sig ha fått en väldigt bra LIA-plats, menar på att hen har 

lärt sig nästintill allt denna lärt sig under detta år på sin LIA-praktik. Detta framgår 

ur citatet nedan: 

I: “Men känns det som LIA-praktiken är en viktig del av utbildningen eller 

känns det…” 

R5: “Ja, jag skulle säga att den är nittio procent, alltså faktiskt. I alla fall för 

min del, jag hittade en bra praktik och det, jag kan säga att det är det enda 

jag har lärt mig här, det har varit med där, det är allt… Jag har inte lärt mig 

någonting här, det är lite så” 

[...] 

R2: “[...] det gäller att man hittar en bra LIA-plats. [...]” 

 De studerandes inflytande 

Detta tema handlar om hur mycket inflytande de studerande har på utbildningen. Det 

kan handla om hur stora möjligheter de studerande har att förändra saker som inte 

fungerar och hur mycket skolan lyssnar på de studerandes åsikter kring utbildningen. 

I ledningsgruppen finns det några studeranderepresentanter. Syftet med 

studeranderepresentanternas roll i ledningsgruppen, säger utbildningsledaren är att 

kunna framföra de studerandes åsikter direkt till ledningsgruppen om det till 

exempel skulle uppstå en konflikt mellan skolan och de studerande. 

Studeranderepresentanten själv beskriver att syftet med sin roll i ledningsgruppen är 

att fungera som en koppling mellan de studerande och ledningsgruppen, det vill säga 

att framföra klassens åsikter. Studeranderepresentanten anser att denne blir lyssnad 

på i ledningsgruppen, att det finns möjlighet att framföra klassens åsikter. Detta 
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bekräftas även av att arbetslivsrepresentant 1 anser att de får ta plats i 

ledningsgruppen, att de gör sig hörda och har kloka åsikter. Arbetslivsrepresentant 2 

beskriver också att denne anser att studeranderepresentanterna som finns med i 

ledningsgruppen tar uppdraget seriöst. Vidare berättar både 

studeranderepresentanten, utbildningsledaren och arbetslivsrepresentant 2 att 

studeranderepresentanterna alltid har en egen punkt under ledningsgruppsmötena där 

de kan framföra klassens åsikter. I följande citat beskriver arbetslivsrepresentant 1 

att de studerande gör sig hörda och har kloka åsikter: 

I: “Angående kontakten med de studerande som ni i ledningsgruppen har. 

Vilka möjligheter anser du att de har, eller studeranderepresentanten i 

ledningsgruppen har på utbildningen?” 

R: “Jo, men de, de studeranderepresentanterna som är med idag i 

ledningsgruppen de gör sig hörda tycker jag och har väldigt kloka åsikter. 

[...] nej men de får ta stor plats faktiskt.” 

I citatet nedan beskriver studeranderepresentanten att ledningsgruppen lyssnar på 

dem: 

I: “[...] Känner du att...du som studeranderepresentant får lika mycket talan 

som alla andra [...]” 

R: “Alltså, ja, [...] Men ja, alltså vi får ju, vi har ju en av punkterna som är 

alltså vi, där vi representer ska berätta om hur läget ligger till i, i vår klass 

till exempel. Så definitivt, jag hade ju kunnat, har jag mycket att framföra så 

kommer jag ju få den tiden jag behöver liksom. Det är inte så att någon 

kommer och avbryter mig och säger: du, vi måste gå vidare till något, en 

viktigare punkt liksom. Så på så sätt så tycker jag, ja, definitivt.” 

Studeranderepresentanten som intervjuats anser att skolan är bra på att lyssna på de 

studerande och att de studerande därmed har goda möjligheter till att påverka 

utbildningen. De studerande själva känner att de har möjligheter att påverka 

utbildningen, dock säger de att de har svårt att göra det i förväg innan någonting går 

snett. En av de studerande beskriver att det är svårt att lägga förslag på något innan, 

då det inte finns några kursplaner. Oftast så upptäcks bristerna för sent så 

förändringar sker antagligen inte förrän till nästa årskull. En annan av de studerande 

vittnar dock om att det sett likadant ut på utbildningen tidigare också. Detta beskrivs 

i citaten nedan: 

I: “Känns det som ni har möjligheter att påverka utbildningen, eller känns 

det som…” 

R2: “Definitivt skulle jag säga.” 

R1: “Men det är mest efter att någonting har hänt. Om det uppvisar sig att 

det har gått åt helvete och vi lägger fram förslag så lyssnar dem.” 

I: “Så det är svårare att lägga fram förslag innan det har liksom gått snett?” 

R2: “Ja, det är lite det som är, som vad jag ska säga har hänt i..” 
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R1: “Det är det som är svårt när det inte finns någon kursplan också ju, man 

vet inte vad man ska lägga förslag på.”  

R3: “Det blir lite att man upptäcker det när det börjar gå fel.”  

R1: “Ja, och då är det för sent. Så det blir att nästa klass kanske får det 

bättre.”  

R4: “Fast sen har jag hört om en som gick här innan och det var likadant 

då.” 

 Efter studierna 

Detta tema handlar om de studerandes framtid och möjligheter efter studierna. Det 

kan handla om vilka tankar de studerande har kring sin framtid efter studierna, vad 

de studerande vet om arbetsmarknaden efter utbildningen samt vad de vill jobba 

med. 

En av de studerande uttrycker sin oro över huruvida utbildningen är tillräcklig för att 

lära sig det denne behöver för att vara kompetent i ett framtida arbete efter examen, 

vilket framgår av följande citat: 

R5: “Känslan man har emellan, kommer jag verkligen ha den kunskapen som 

krävs när jag ska ut och arbeta liksom, och det känns lite fel.” 

De studerande har lite olika syn på hur stora deras chanser till jobb efter 

utbildningen är, någon tycker att de har stora möjligheter, medan någon annan anser 

sig ha lite mindre chans att få jobba med det som just denne vill. Det vanligaste, 

enligt de studerande, är att få jobb på samma företag där ens sista LIA-praktik äger 

rum. En studerande beskriver därför vikten av att hitta en bra LIA-plats till sin sista 

LIA-period. 

De studerandes bild av arbetsmarknaden inom branschen är att den är ganska bred 

och att det finns olika vägar att gå efter examen från utbildningen. En av de 

studerande påpekar att de är efterfrågade på arbetsmarknaden, eftersom det inte 

finns så många inom just deras område. Detta diskuteras i följande citat: 

I: “Känns det som ni har en bra bild utöver er praktik vad det finns för 

möjligheter, alltså hur arbetsmarknaden ser ut överlag, eller vet man bara 

liksom det man har gjort typ?” 

R1: “Det verkar vara väldigt stort, alltså ett hunger efter (områdesspecifikt 

ord), det finns inte så många” 

R4: “Ja lite, och rätt brett också egentligen skulle jag säga. [...]” 

[...] 

R2: “Det är väldigt brett, ja.”  

R1: “Jobb får vi nog alla. Men om det var det vi siktade efter eller inte, det 

får vi se.” 
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 Sammanfattande resultat 

I analysen som följer kommer resultaten kopplas samman med tidigare forskning, 

både kring yrkeshögskolan men även samverkan och yrkesutbildning generellt. Det 

som framkommit i resultatet som även setts i tidigare rapporter som explicit rör den 

svenska yrkeshögskolan är: 

• Närvaron i den aktuella ledningsgruppen är ibland bristande under 

ledningsgruppens möten, vilket framförallt beror på tidsbrist. Det är ofta högt 

uppsatta inom företagen som sitter med i ledningsgruppen, och arbetet inom 

det egna företaget prioriteras framför ledningsgruppens arbete. 

• Många av de lärare som undervisar är duktiga inom sitt ämne, men saknar en 

del pedagogisk förmåga. Utbildningsledaren berättar att många är duktiga 

inom ämnet, men att det är svårt att hitta folk som kan lära ut det.  

Punkterna nedan är resultat som framkommit i intervjuerna men som inte har 

framkommit i den tidigare forskningen som explicit rör den svenska 

yrkeshögskolan. Däremot kan paralleller dras till mer generell forskning om 

yrkesutbildning och samverkan. Dessa paralleller presenteras i den analys som 

följer. 

 

• Den aktuella ledningsgruppen som undersökts är stor, vilket leder till många 

olika viljor. Det händer ibland att någon representant byts ut, de som är nya 

som arbetslivsrepresentanter är ofta inte lika insatta i utbildningen och dess 

historia. 

• Arbetslivsrepresentanterna själva känner att de har möjlighet att påverka 

utbildningen genom att närvara på ledningsgruppens möten där de kan 

framföra sina åsikter.  

• En av arbetslivsrepresentanterna liknade de utexaminerade vid tomma blad. 

Att de egentligen inte kan så mycket yrkesspecifikt, utan de kan grunden, 

men den tekniska kompetensen lär de sig när de börjar arbeta. Detta 

bekräftades även av den andra arbetslivsrepresentanten. 

• En av de studerande var orolig för att inte kunna tillräckligt mycket för att 

vara kompetent efter sin examen.  
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7 Analys 

I början av rapporten presenterades arbetets syften. Det första syftet med detta arbete 

är att studera olika intressenters roll och påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan med 

särskilt fokus på näringslivet. Ett andra syfte är att undersöka hur de studerandes 

förutsättningar för lärande ser ut på tekniska yrkeshögskoleutbildningar. 

Sammanfattningsvis är ett övergripande syfte att lyfta diskussionen kring 

yrkeshögskolan som utbildningsform. 

För att uppfylla dessa syften formulerades två frågeställningar. Den första 

frågeställningen avser uppfylla syftet kring olika intressenters roll och 

påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan. Den andra frågeställningen avser uppfylla 

syftet kring de studerandes förutsättningar för lärande. 

I den analys som följer är avsikten att koppla resultaten till den litteratur som 

tidigare framkommit i rapporten utifrån de två frågeställningarna. Analysen om 

intressenters, och då i synnerhet näringslivets, påverkansmöjligheter utgår från 

teorier om intressentmodellen, samt tidigare rapporter från Myndigheten som 

yrkeshögskolan som lyft närvaron som en faktor för påverkansmöjlighet. Analysen 

kring förutsättningar för lärande utgår från teorier om olika kunskapssyner, teorier 

om yrkeslärares kompetens, samt tidigare rapporter från Myndigheten för 

yrkeshögskolan. 

 Intressenters påverkansmöjligheter med särskilt fokus 

på näringslivet 

 Intressentanalys 

I denna del av analysen presenteras författarnas intressentanalys där det fenomen 

som analyserats är den yrkeshögskoleutbildning som studerats i detta arbete. 

Författarnas syn på vilka intressenter som är aktuella för detta arbete gentemot den 

aktuella utbildningen samt hur starka dessa är presenteras. I denna intressentanalys 

har författarna valt att titta på tre intressenter för utbildningen, Myndigheten för 

yrkeshögskolan, arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen samt de studerande. 

Det finns många möjliga intressenter till den aktuella utbildningen som hade kunnat 

vara intressant att ha med i denna intressentanalys, men antalet intressenter som 

studeras måste begränsas då både tid och resurser är begränsade för detta arbete. 

Intressenterna som studeras har valts ut för att det är dessa grupper som det riktas 

mest fokus till i detta arbete. En annan intressent som kunde varit intressant att 

studera är lärarna på utbildningen men då många av lärarna är just konsulter från 

näringslivet täcks lärarna delvis in bland arbetslivsrepresentanterna och därmed 

valdes lärarna bort som intressent i denna analys. 

Först och främst har det undersökts åt vilket eller vilka håll beroende-relationerna 

mellan dessa intressenter och utbildningen går. Mitchell, Agle och Wood (1997) 

beskriver att beroende-relationen kan gå antingen åt enbart något av hållen eller 

ömsesidigt åt båda hållen. Utöver relationens riktning har även intressenternas 

styrka analyserats, vilket har gjorts utifrån de tre egenskaperna makt, legitimitet och 
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angelägenhet. Dessa tre egenskaper menar Mitchell, Agle och Wood (1997) avgör 

hur stark intressenten är, desto fler egenskaper en intressent har, ju starkare är den. I 

denna rapport kommer alltså intressenter som besitter flera av dessa egenskaper 

benämnas som starka intressenter medan intressenter som besitter färre av dessa 

egenskaper benämns som svaga intressenter. 

De tre egenskaperna definieras på följande vis: 

• Makt - en intressent besitter denna egenskap om intressenten kan ställa krav 

som utbildningen måste uppfylla för sin överlevnad 

• Legitimitet - en intressent besitter denna egenskap om utbildningen ser 

intressenten som trovärdig och legitim 

• Angelägenhet - en intressent besitter denna egenskap om kraven från denna 

intressent prioriteras högt av utbildningen 

 Myndigheten för yrkeshögskolan 

Utbildningen är beroende av Myndigheten för yrkeshögskolan eftersom att 

utbildningen måste uppfylla alla de krav som Myndigheten för yrkeshögskolan 

ställer. Det är även Myndigheten för yrkeshögskolan som beslutar om huruvida 

utbildningen får förlängt mandat eller inte. Däremot är Myndigheten för 

yrkeshögskolan inte beroende av utbildningen, den aktuella utbildningen är enbart 

en enskild utbildning bland många andra. Myndigheten för yrkeshögskolan har inget 

direkt behov av att just den här enskilda utbildningen ska finnas. Med andra ord går 

beroende-relationen när det gäller denna intressent enbart åt ena hållet, nämligen att 

utbildningen är beroende av Myndigheten för yrkeshögskolan, men inte tvärtom.  

Myndigheten för yrkeshögskolan har egenskapen makt eftersom att de kontrollerar 

att lagar, förordningar och olika krav följs på utbildningen. Att avgöra om 

Myndigheten för yrkeshögskolan besitter egenskapen legitimitet är svårt. Något som 

kan påverka legitimiteten negativt är, enligt Statskontoret (2012), att många 

utbildningsansökningar får avslag med otydliga beslutsformuleringar, vilket gör att 

många utbildningsanordnare kan ifrågasätta Myndigheten för yrkeshögskolans 

beslut. Myndighetsanalysen som detta kommer från är dock genomförd 2012 och i 

samma rapport bedömer Statskontoret att Myndigheten för yrkeshögskolan arbetar 

med att bli tydligare i sin dialog med utbildningsanordnarna, något som ökar 

legitimiteten. I detta arbete har det framkommit att respondenterna har olika 

uppfattning om Myndigheten för yrkeshögskolan men vår övergripande tolkning är 

att de flesta av respondenterna upplever Myndigheten för yrkeshögskolan som 

trovärdig och legitim. Många av de respondenter som Statskontoret (2012) intervjuat 

uppger även dem att de upplever Myndigheten för yrkeshögskolan som legitim. 

Slutligen har de också egenskapen angelägenhet eftersom att kraven från 

myndigheten måste uppfyllas för att utbildningen ska få finnas kvar, och därmed har 

hög prioritet för utbildningen. Då intressenten Myndigheten för yrkeshögskolan har 

alla tre egenskaper är det en stark intressent. 
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 Arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen 

Utbildningen är beroende av arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen, då det 

finns ett krav om att utbildningen måste ha majoriteten arbetslivsrepresentanter i 

ledningsgruppen. Utbildningen får inte ens starta om de saknar 

arbetslivsrepresentanter som kan styrka att det finns ett behov i näringslivet av den 

kompetens som utbildningen ger. Arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen är 

även beroende av utbildningen eftersom att de vill anställa kompetenta medarbetare 

som utexaminerats från utbildningen. Med andra ord går alltså beroende-relationerna 

åt båda hållen när det gäller denna intressent. 

Arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen har egenskapen makt eftersom att det 

enligt styrdokumenten är ledningsgruppen som fattar de formella besluten rörande 

utbildningen. De besitter även egenskapen legitimitet då de representerar 

näringslivet och därmed har god kännedom om de kompetensbehov som finns i 

branschen och på så vis är trovärdiga för utbildningen. Slutligen har de även 

egenskapen angelägenhet då de önskemål som arbetslivsrepresentanterna efterfrågar 

prioriteras högt på utbildningen eftersom det på sätt och vis är de själva som 

bestämmer över utbildningen. Arbetslivsrepresentanterna har med andra ord 

samtliga tre egenskaper och kan därmed betraktas som en stark intressent.  

 De studerande 

Utbildningen är beroende av de studerande eftersom att en utbildning inte kan 

bedrivas om det inte finns några som går den. Även de studerande är beroende av 

utbildningen eftersom att de behöver utbildningen för att få en examen och bli 

attraktiva på arbetsmarknaden och på så sätt få ett jobb och kunna försörja sig. Med 

andra ord går alltså beroende-relationerna åt båda hållen när det gäller denna 

intressent. 

De studerande har inte egenskapen makt eftersom att de inte besitter någon formell 

makt, även om resultatet av denna studie pekar på att deras åsikter ändå tas på 

allvar.  Däremot har de studerande egenskapen legitimitet eftersom de studerande är 

trovärdiga för utbildningen då de har en stor inblick i vad som fungerar och inte på 

utbildningen. De studerande har inte egenskapen angelägenhet eftersom det inte 

finns något formellt krav på att lyssna på de studerandes viljor, däremot kan de 

studerandes legitimitet bidra till att de får en högre angelägenhet eftersom att 

utbildningen är beroende av ett gott rykte. Intressenten de studerande besitter således 

enbart en av de tre egenskaperna och kan därmed ses som en svag intressent. 

 Grafisk översikt 

Nedan visas en grafisk översikt på hur beroende-relationerna mellan utbildningen 

och de olika intressenterna förhåller sig. Pilens riktning signalerar ett beroende, till 

exempel är utbildningen beroende av Myndigheten för yrkeshögskolan, vilket visas 

av att det går en pil från utbildningen till Myndigheten för yrkeshögskolan. 
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Bild 2. En grafisk översikt över beroenderelationerna mellan utbildningen och de 

studerade intressenterna. 

 Tre tolkningar av intressentmodellen 

I intressentanalysen som gjorts i denna studie framgår det att de studerande är de 

svagaste intressenterna till utbildningen. Trots att de studerande är svaga intressenter 

besitter de, enligt intressentanalysen, egenskapen legitimitet av anledningen att deras 

ryktesspridning är viktig för utbildningens framtid. Studiens resultat visar också på 

att de studerande på utbildningen blir hörda och har mycket att säga till om, enligt de 

studerande själva men även enligt utbildningsledaren och arbetslivsrepresentanterna. 

I intressentanalysen som gjorts ses både Myndigheten för yrkeshögskolan och 

arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen som starka intressenter till 

utbildningen. Myndigheten för yrkeshögskolan är en stark intressent eftersom 

utbildningen måste uppfylla de krav som kommer från intressenten för att ens få 

fortsätta sin verksamhet. Arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen är en stark 

intressent eftersom ledningsgruppen är utbildningens beslutande organ som tar alla 

formella beslut på utbildningen. Dessutom är utbildningen beroende av stöd från 

näringslivet för att få bedriva utbildningen. 

Egels (2003) tar upp tre typer av tolkningar av intressentmodellen, den moraliska 

tolkningen, varumärkestolkningen samt innovationstolkningen. Enligt den moraliska 

tolkningen prioriteras de svaga intressenterna av moraliska skäl, då dessa inte har 

samma möjligheter att föra fram sina synpunkter. Även innovationstolkningen 

kännetecknas av att de svaga intressenterna prioriteras men anledningen är snarare 

för att det är lönsamt för verksamheten. I den moraliska tolkningen, där de svaga 

intressenterna prioriteras, uppmärksammas de starka intressenterna i princip per 

automatik eftersom de har den makt som krävs för att påverka verksamheten. 

Varumärkestolkningen handlar mer om att erhålla ett förtroende från sina 

intressenter för att bevara sitt rykte. I denna tolkning prioriteras istället de starka 

intressenterna då de har mest makt att påverka verksamhetens rykte. 
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 Ledningsgruppens struktur 

Ur resultatet framkommer att den aktuella utbildningen som deltagit i detta arbete 

har en stor ledningsgrupp, vilket enligt en av arbetslivsrepresentanterna är en vald 

strategi för att säkerställa att det kommer folk till ledningsgruppsmötena. En av 

arbetslivsrepresentanterna lyfter att klimatet i ledningsgruppen påverkas av att den 

är stor, att det leder till att det finns många olika viljor i ledningsgruppen och att det 

uppstår diskussioner. I rapporten från Myndigheten för yrkeshögskolan (2015) 

beskrivs klimatet i många olika ledningsgrupper som harmoniskt, där avsaknad av 

diskussioner ses som en nackdel av detta harmoniska klimat. 

Båda arbetslivsrepresentanterna som intervjuats samt utbildningsledaren vittnar om 

att det är en varierad och ibland sviktande närvaro på ledningsgruppsmötena, vilket 

beskrivs i resultatet. En av arbetslivsrepresentanterna påpekar att företaget alltid går 

före ledningsgruppsarbetet och tror att det även gäller övriga 

arbetslivsrepresentanter. Även Myndigheten för yrkeshögskolans (2018a, 2019b) 

kvalitetsgranskningar, både från 2017 och 2018, visar på att låg närvaro på mötena 

är vanligt förekommande. I kvalitetsgranskningen från 2018 lyfts att närvaron är en 

viktig kvalitetsfaktor som speglar vilka möjligheter till påverkan ledningsgruppen 

har (2019b). Myndigheten för yrkeshögskolan (2015) kommer fram till att i de fall 

som ledningsgruppen är stor och har en bristande närvaro så är ofta 

ledningsgruppens anknytning till utbildningen svag. En låg närvaro menar 

Myndigheten för yrkeshögskolan sänder signaler till de studerande om att deras 

utbildning inte är särskilt viktig. 

 Förutsättningar för de studerandes lärande  

 Utbildningsmaterial 

De studerande som deltog i fokusgruppen berättar att de upplever en avsaknad av 

studiematerial i form av böcker eller häften. Utbildningsledaren berättar att de till 

viss del använder häften, men att det till stor del handlar om att de studerande själva 

måste föra anteckningar. Enligt Kilbrink (2013) är det svårt att ta fram ett bra 

utbildningsinnehåll för just yrkesutbildningar eftersom det är svårt att täcka alla 

tänkbara problem som kan tänkas finnas inom yrket. Den typen av kunskap som 

benämns techne - praktisk och teoretisk kunskap förklarar Wahlström (2015) 

handlar om att kunna utföra någonting, vilket syftet i många fall är med en 

yrkeshögskoleutbildning. Gustavsson (2002) beskriver att inom en utbildning kan 

techne handla om att först läsa något ur ett teoretiskt perspektiv och sedan testa det 

praktiskt. Enligt Svensson (2014) ska dock inte praktisk kunskap ses som ett 

komplement till den teoretiska kunskapen, utan olika typer av kunskaper bör ses 

som komplement till varandra.  

Det framkommer ur fokusgruppen med de studerande att de saknar dokumentation i 

kurserna, de berättar bland annat att de inte får ta del av kursplaner. De studerande 

hävdar att det inte finns några kursplaner, men enligt utbildningsledaren finns det 

kursplaner för alla kurser på hela utbildningen. I Myndigheten för yrkeshögskolan 

(2018b) tillsyn framkommer att kursplanen är det område som får mest kritik. 
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Myndigheten för yrkeshögskolan framhåller att det är viktigt att kursplanen 

förmedlar en tydlig bild av kursens innehåll och krav på de studerande.  

De studerande berättar även att informationen om olika uppgifter och inlämningar är 

bristfällig, vilket till viss del beror på att den lärplattform som används på 

utbildningen är bristfällig. Att lärplattformen är bristfällig framkommer även i 

Myndigheten för yrkeshögskolans (2019a) kvalitetsgranskning av utbildningen där 

det även trycks på att en ny lärplattform med mer kursinformation är planerad. Detta 

framgår även i denna studies resultat, då en av de studerande lyfter att en av 

anledningarna till att lärplattformen är bristande är för att den håller på att 

uppdateras. 

 De studerandes förutsättningar för anställningsbarhet 

I intervjun med utbildningsledaren framkommer det att yrkesrollen inom det 

specifika yrket är väldigt bred och att en del studerande inte vet vad denna yrkesroll 

innebär, utan att de kanske enbart känner till en liten specifik del av den. Detta 

styrks av att de studerande tar upp att vissa kurser under utbildningen inte känns 

relevanta för yrkesrollen samt att vissa kurser har lite fel fokus. De berättar även att 

de fått höra att ledningsgruppen önskat att de ska läsa vissa kurser på utbildningen 

men att de inte riktigt vet vilka som önskat det eller varför. Dock framgår ur 

resultatet att de studerande är medvetna om att branschen är bred, något de tar upp 

när de pratar om sin syn på framtida jobb. Enligt statistik från Myndigheten för 

yrkeshögskolan (2019d) är det 40% av de studerande inom området teknik och 

tillverkning som ansåg att de lärt sig relevanta saker, vilket alltså innebär att 60% 

anser att de inte lärt sig relevanta saker på utbildningen. Resultaten från teknik och 

tillverkning är sämre än det samlade resultatet för alla utbildningar. I 

kvalitetsgranskningen från 2018 framgår det att de flesta kurser på utbildningarna 

kan motiveras utifrån de behov som finns i den aktuella branschen (Myndigheten för 

yrkeshögskolan 2019b). Dock framgår det i kvalitetsgranskningen för den aktuella 

utbildningen att ett utvecklingsområde för utbildningens ledningsgrupp är just att 

förtydliga sin roll för de studerande samt att förtydliga syftet med vissa kurser i 

utbildningen för de studerande (Myndigheten för yrkeshögskolan 2019a). 

Ur intervjuerna med utbildningsledaren och en av arbetslivsrepresentanterna framgår 

det att det arbetas med att förtydliga vad yrkesrollen innebär. Utbildningsledaren 

förklarar att den första LIA-perioden i början av årskurs ett framförallt finns till för 

att vara yrkesorienterande. Vissa av de studerande verkar vara medvetna om att den 

första LIA-perioden är yrkesorienterande, även om de uttrycker att de utöver det 

skulle vilja ha ut mer ämneskunskaper från den första LIA:n. Det framgår även ur 

resultatet att den kommunikation som i dagsläget finns mellan de studerande och 

arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen är bristfällig. Både utbildningsledaren 

och en av arbetslivsrepresentanterna berättar att det finns ett inplanerat tillfälle då 

ledningsgruppens arbetslivsrepresentanter ska besöka skolan. Vid det tillfället 

kommer de bland annat prata om yrkesrollen, enligt utbildningsledaren. Leijon 

(2016) menar på att studerande blir anställningsbara genom att kunna grunder inom 

yrket samt uppföra sig i sociala sammanhang inom yrket. Detta menar Leijon kan 
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sammanfattas i tre kompetensområden yrkesfältet, handlag i yrket och interaktion 

och social kompetens, där yrkesfältet handlar just om att ha förståelse för yrket och 

yrkesrollen.  

Ur intervjuerna som genomförts framkommer att kontakten mellan företagen och de 

studerande på utbildningen är liten och att de studerande inte känner till företagen i 

branschen särskilt mycket. Detta är ett resultat som även syns i Myndigheten för 

yrkeshögskolans (2018a) kvalitetsgranskning från 2017 där det framgår att på en 

femtedel av utbildningarna som granskades så var de studerande inte bekanta med 

ledningsgruppen och arbetet där. Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter att denna 

kontakt är viktig för de studerandes motivation på utbildningen. Även 

kvalitetsgranskningen som enbart behandlar den aktuella utbildningen pekar på att 

kontakten mellan ledningsgruppen och de studerande bör utvecklas (Myndigheten 

för yrkeshögskolan 2019a). Det framgår också i kvalitetsgranskningen att det arbetas 

med utvecklingen av denna kontakt just nu, vilket även kom fram under intervjuerna 

med utbildningsledaren och en av arbetslivsrepresentanterna. 

En av de studerande nämner en oro över att denne ska kunna tillräckligt mycket när 

denne kommer ut i arbete. En annan av de studerande berättar att denne tror att alla 

kommer få jobb, men kanske inte inom det som de vill. Utbildningsledaren 

påpekade i sin intervju att denna utbildningsform lätt leder till jobb. Statistik från 

Myndigheten för yrkeshögskolan (2019d) visar att 93% av de studerande inom 

området teknik och tillverkning får jobb efter sin utbildning. I statistiken från 

Myndigheten för yrkeshögskolan framgår det även att 11% av de examinerade inom 

området teknik och tillverkning jobbar med något som inte stämmer överens med 

den utbildning de gått. Enligt Myndigheten för yrkeshögskolan kan en anledning till 

detta vara att de inte hade tillräcklig erfarenhet inom sitt område för att få ett sådant 

arbete.  Dock visar kvalitetsgranskningen för den aktuella utbildningen att många av 

de examinerade från just denna utbildning får jobb som överensstämmer med 

utbildningen (Myndigheten för yrkeshögskolan 2019a).  

En av arbetslivsrepresentanterna nämner att de studerande är som tomma blad när de 

är klara med sin utbildning, men att de har en viss bakgrundskunskap med sig som 

möjliggör att de sedan kan lära sig det som behövs när de väl börjar jobba. Även den 

andra arbetslivsrepresentanten nämner att den tekniska kompetensen alltid går att 

lära sig i början av arbetslivet, men att utbildningen är en bra förberedelse för att 

komma ut i arbetslivet. Middleton (2002) och Lindberg (2003) beskriver att det 

inom yrkesutbildningar är svårt att hitta generella problem som de studerande senare 

kan tänkas stöta på och att det är svårt att hinna med allt potentiellt innehåll inom 

utbildningens tidsram. Därför måste yrkesutbildningar, enligt Lindberg (2003), 

snarare ge en grundläggande bas som sedan kan utvecklas vidare. Ellström (1992) 

förklarar att kompetens är uppgiftsrelaterad och handlar om en persons 

handlingsförmåga i en konkret situation. Enligt Wahlström (2015) är 

kunskapsformen fronesis - praktisk klokhet en förmåga att kunna agera i en viss 

situation. Gustavsson (2002) menar på fronesis inte går att läsa sig till, denna typ av 

kunskap tillgodogörs enligt Karlson och Fergin (2013) genom konkret erfarenhet 

och reflektion över det egna agerandet. 
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Som tidigare nämnts utgör LIA-praktiken en stor del av utbildningen. Samtliga 

respondenter anger att LIA:n är väldigt viktig, en av de studerande anser till och med 

att denne har lärt sig 90% av allt denne lärt sig under utbildningen på sin LIA. Dock 

framkommer det att kvaliteten på LIA-platser är varierande och att många 

studerande är missnöjda med LIA:n. Samtliga respondenter vittnar om att LIA-

platsens kvalitet har en stor betydelse för hur lärorik LIA-perioden blir för den 

studerande. Trots LIA-praktikens stora betydelse berättar utbildningsledaren och en 

av arbetslivsrepresentanterna att ett systematiskt sätt att säkerställa LIA-

handledarnas kompetens saknas, och att det är upp till varje enskilt företag att 

säkerställa. Det framkommer också ur intervjuerna att det är de studerande själva 

som får hitta sin LIA-plats. Enligt utbildningsledaren leder det till att det blir en stor 

geografisk spridning på LIA-platserna eftersom de studerande gärna vill ha en plats i 

närheten av där de bor. Det berättas även om att det ofta kan vara svårt att hitta LIA-

platser och LIA-handledare. Samtidigt framkommer det ur intervjuerna med 

utbildningsledaren och de studerande att det många gånger saknas böcker eller 

häften i kurserna, att det till stor del är upp till de studerande att föra egna 

anteckningar under lektionerna. Enligt Karlson och Fergin (2013) är tyst kunskap, 

som handlar om ett tekniskt kunnande som är svårt att förklara med ord, central för 

praktiska utbildningar. Vidare menar Olofsson och Kvist (2016) på att tyst kunskap 

bara går att förvärva genom erfarenheter och att det således inte är möjligt att enbart 

bedriva en yrkesutbildning i en skolmiljö. Olofsson och Kvist nämner även 

begreppet situerat lärande där de belyser att lärande inte kan tas ur sitt sammanhang, 

att lärande inte är en process inuti en individs huvud utan att det sker när individen 

får vara en del av en arbetsmiljö, både känslomässigt och socialt. En sådan praktisk 

kompetens går inte att tillgodogöra sig på ett teoretiskt sätt, enligt Olofsson och 

Kvist. 

 Lärarnas kompetens och identitet 

Både de studerande, studeranderepresentanten och utbildningsledaren beskriver att 

lärarnas pedagogiska kompetens ibland brister. De studerande och 

studeranderepresentanten beskriver att de upplever att lärarna ibland brister i sin 

planering av lektionerna, och att lektionerna i vissa fall upplevs som ostrukturerade. 

De studerande efterfrågar även något material att arbeta med hemma på egen hand, 

vilket de upplever saknas i många kurser. Myndigheten för yrkeshögskolans (2018b) 

tillsyn riktar mycket kritik mot undervisningen, där en stor del av kritiken handlar 

om att lärarna har bristande pedagogiska förmågor. I kvalitetsgranskningen för den 

aktuella utbildningen bedömer Myndigheten för yrkeshögskolan (2019a) dock att 

pedagogiken på utbildningen ger de studerande bra förutsättningar för lärande. I 

kvalitetsgranskningen framgår det också att det anställts en lärare med lärarexamen 

inför hösten 2019 som även ska fungera som ett pedagogiskt stöd för övriga lärare 

på utbildningen. I utredningen “Yrkeshögskolan - för yrkeskunnande i förändring” 

(SOU 2008:29) beskrivs den pedagogiska kompetensen inom yrkeshögskolan utifrån 

olika kriterier, där ett av dessa kriterier lyder “Förmåga att strukturera och 

organisera kunskapsmassan i kurser och i den egna undervisningen” (Ibid:165), och 

ett annat kriterium lyder: “Förmåga att aktivera deltagarna till egen inlärning” 

(Ibid:165). Olofsson och Kvist (2016) kommer i sin rapport fram till att lärare på 
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yrkeshögskolan behöver få hjälp att utveckla sin kompetens, både den pedagogiska 

kompetensen och yrkeskompetensen. 

Utbildningsledaren berättar att de lärare som finns på skolan ofta är konsulter som är 

inhyrda från olika företag inom branschen. Vidare berättar utbildningsledaren att de 

som är duktiga på att undervisa inom branschen blir kända eftersom det är en såpass 

liten bransch, och att det är de personerna som i viss utsträckning hyrs in till 

utbildningen. Studeranderepresentanten beskriver att denne anser att en bra lärare 

kännetecknas av en balans mellan både ämneskunskap och pedagogisk kompetens. 

Den studie som utförts av Fejes och Köpsén (2014) visar på att de yrkeslärare som 

är mest framgångsrika är de lärare som har lyckats kombinera en identitet inom 

yrkesområdet med en identitet som lärare, och som fortsätter vara delaktiga inom 

båda områdena. Romar (2017) beskriver att de lärare som lyckats forma en stark 

identitet både som lärare och inom yrket sannolikt kommer ha ett större intresse för 

att fortbilda sig. Vilket Romar menar på leder till ett ökat självförtroende som 

yrkeslärare, vilket i sin tur leder till en högre sannolikhet att fortsätta som 

yrkeslärare.  
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8 Diskussion 

I början av rapporten presenterades arbetets syften. Det första syftet med detta arbete 

är att studera olika intressenters roll och påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan med 

särskilt fokus på näringslivet. Ett andra syfte är att undersöka hur de studerandes 

förutsättningar för lärande ser ut på tekniska yrkeshögskoleutbildningar. 

Sammanfattningsvis är ett övergripande syfte att lyfta diskussionen kring 

yrkeshögskolan som utbildningsform. 

För att uppfylla dessa syften formulerades två frågeställningar. Den första 

frågeställningen avser uppfylla syftet kring olika intressenters roll och 

påverkansmöjligheter i yrkeshögskolan. Den andra frågeställningen avser uppfylla 

syftet kring de studerandes förutsättningar för lärande. 

I den diskussion som följer är avsikten att diskutera resultaten i detta arbete utifrån 

de två frågeställningarna. Diskussionen om näringslivets påverkansmöjligheter utgår 

från teorier om intressentmodellen, samt tidigare rapporter från Myndigheten som 

yrkeshögskolan som lyft närvaron som en faktor för påverkansmöjlighet. 

Diskussionen förutsättningar för lärande utgår från teorier om olika kunskapssyner 

samt teorier om yrkeslärares kompetens.  

Det övergripande syftet att bidra till att lyfta diskussionen om yrkeshögskolan som 

utbildningsform uppfylls i alla avsnitt i diskussionen på ett indirekt sätt. Alla dessa 

avsnitt speglar yrkeshögskolan ur olika perspektiv och synsätt, således bidrar alla 

avsnitt till att diskussionen kring yrkeshögskolan som utbildningsform lyfts ur olika 

perspektiv. 

 Intressenters påverkansmöjligheter med särskilt fokus 

på näringslivet 

 Olika tolkningar av intressentanalysen 

Ur intressentanalysen framkom att de studerande är en svag intressent då de endast 

har en av de tre egenskaperna makt, legitimitet och angelägenhet, nämligen 

legitimitet. Trots att de är en svag intressent uppger både de studerande, 

utbildningsledaren och arbetslivsrepresentanterna att de studerandes åsikter och 

synpunkter lyssnas på. Detta visar att de svaga intressenterna på något vis 

prioriteras, vilket tyder på att både den moraliska tolkningen och 

innovationstolkningen beskriver verksamheten. De starka intressenterna måste på 

något vis också uppmärksammas men detta sker i princip per automatik eftersom 

ledningsgruppen är med och fattar de formella besluten och Myndigheten för 

yrkeshögskolans krav måste tillgodoses för att utbildningen ens ska få finnas kvar. 

Även detta pekar mot den moraliska tolkningen där det anses att de starka 

intressenterna uppmärksammas per automatik då de har den makt som krävs för att 

påverka verksamheten (Egels 2003). 

Trots att de studerande på något vis prioriteras så är utbildningen tvungen att lyssna 

på sin starkaste intressent, Myndigheten för yrkeshögskolan. Detta tvång att 
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tillgodose krav från intressenterna finns inte när det gäller de studerande. 

Verksamheten kan därmed kopplas ihop med varumärkestolkningen, som 

kännetecknas av att de mäktigaste intressenterna prioriteras högst (Ibid). 

I intressentanalysen framkom det att de studerande har egenskapen legitimitet 

eftersom de studerande är trovärdiga för utbildningen då de har en stor inblick i vad 

som fungerar och inte på utbildningen. Dessutom måste utbildningen ha stöd från 

näringslivet för att få bedriva sin verksamhet. Det är alltså viktigt för utbildningen 

att erhålla förtroende både från de studerande och från arbetslivsrepresentanterna i 

ledningsgruppen. Dessa faktorer tyder på att varumärkestolkningen speglas i 

verksamheten, som kännetecknas av att erhålla ett förtroende från sina intressenter 

för att bevara sitt rykte (Ibid). 

Detta skulle kunna betyda att utbildningen behöver ta hänsyn till alla sina 

intressenter för att överleva, vilket även den grafiska översikten i analysen skulle 

kunna peka på, då den tyder på att utbildningen är beroende av alla sina intressenter. 

Sammanfattningsvis tyder detta på att innovationstolkningen är den tolkning som 

passar bäst in på utbildningen, där grundtanken är att det finns stora risker i att lägga 

för mycket fokus på de starka intressenterna då det kan hämma verksamhetens 

utveckling (Ibid). De svaga intressenterna kan bidra med nya idéer och kunskaper 

som annars inte hade nått verksamheten, vilket utifrån detta kan tänkas stämma in på 

utbildningen som studerats i denna studie. 

 Ledningsgruppens struktur 

Ledningsgruppen som studerats är stor och en arbetslivsrepresentant uppger att det 

finns många viljor i ledningsgruppen, vilket leder till mycket diskussioner. 

Arbetslivsrepresentanten ser detta som något negativt då det går åt mycket tid för att 

få de nya representanterna insatta i utbildningens och ledningsgruppens historia. 

Myndigheten för yrkeshögskolan (2015) påpekar dock att avsaknad av diskussioner i 

en ledningsgrupp ses som en nackdel. Det verkar som att det finns delade meningar 

kring diskussioner i ledningsgruppen och det skulle kunna vara så att en medelväg är 

det optimala. En ledningsgrupp helt utan diskussioner skulle kunna leda till att 

utbildningen inte får den anpassning till näringslivet som den ska ha. Däremot kan 

för mycket diskussioner tänkas leda till att inget beslutas, utan att allt mest 

diskuteras fram och tillbaka. Det är alltså möjligt att det skulle kunna vara så att 

diskussioner i ledningsgruppen behövs för att arbetet ska bli meningsfullt, men att 

diskussionerna måste kunna begränsas. 

Det framkommer på flera håll i resultatet av denna studie att närvaron på 

ledningsgruppsmötena ibland är låg. Detta är ett resultat som stämmer överens med 

Myndigheten för yrkeshögskolans (2018a, 2019b) kvalitetsgranskningar, både från 

2017 och 2018. Myndigheten för yrkeshögskolan lyfter även närvaron som en viktig 

kvalitetsfaktor som speglar vilka möjligheter till påverkan ledningsgruppen har. 

Arbetslivsrepresentanterna i denna studie upplever att de har möjligheter att påverka 

genom att närvara på ledningsgruppens möten. Den låga närvaron i kombination 

med att ledningsgruppen enbart har fyra möten per år skulle därför kunna tyda på att 



57 

 

möjligheten till påverkan inte blir så stor. Detta kan då tänkas leda till att färre beslut 

kan fattas och även att färre idéer och åsikter når fram till ledningsgruppen. 

En idé som väcktes hos författarna är att en lösning på det problemet skulle kunna 

vara att arbetslivsrepresentanterna gavs tid i sin tjänst för att sitta med i 

ledningsgruppen. En förutsättning för att det skulle vara möjligt är att företagen får 

någon typ av ekonomisk ersättning för att bidra till ledningsgruppens arbete. 

Storleken på denna ersättning skulle kunna vara baserad på hur mycket företaget 

engagerar sig i utbildningen. Kanske borde en del av de pengar utbildningen får gå 

till företagen som finns representerade i utbildningen, för att utbildningen ska få ut 

ännu mer av samarbetet med näringslivet. 

 Förutsättningar för de studerandes lärande 

 Utbildningsmaterial 

De studerande i denna studie upplever en avsaknad av studiematerial i sin 

utbildning. Mycket av den kunskap som lärs ut på utbildningen är av typen techne, 

som Wahlström (2015) beskriver som praktisk och teoretisk kunskap. Enligt 

Gustavsson (2002) handlar techne om att först läsa om något i teorin, för att sedan 

själv genomföra det i praktiken. Svensson (2014) beskriver att praktisk respektive 

teoretisk kunskap bör ses som komplement till varandra. Därmed verkar det som att 

det är viktigt för de studerande att ha tillgång till utbildningsmaterial för att kunna ta 

till sig den kunskapen. Trots att mycket på utbildningen är praktiskt, behöver de 

studerande även kunna ta till sig det teoretiska genom läsning. Detta är dock 

problematiskt då det enligt Kilbrink (2013) är svårt att ta fram ett bra 

utbildningsinnehåll för just yrkesutbildningar eftersom det är svårt att täcka alla 

tänkbara problem som kan tänkas finnas inom yrket. Detta skulle då kunna försvåra 

framtagandet av bra litteratur för de studerande inom dessa utbildningar eftersom 

innehållet för en potentiell bok inte är självklart. 

De studerande beskriver att de inte har tillgång till kursplaner för kurserna. Detta är 

dessutom det område som fått mest kritik i Myndigheten för yrkeshögskolans 

(2018b) tillsyn. Att de studerande inte kan ta del av kursplanen innan kursens start 

kan tänkas påverka de studerandes lärande, då de kan skapa felaktiga förväntningar 

av kursens innehåll samt att de inte kan förbereda sig inför kurserna på ett bra sätt, 

vilket de studerande som deltog i fokusgruppen nämner. De studerande nämner 

också att informationen om olika uppgifter och inlämningar är bristfällig. Denna 

bristfälliga informationen blir ett stort problem för de studerande som missar 

undervisningen just när uppgiften delas ut, då det gör det svårt för dem att planera 

och strukturera sitt arbete, vilket i förlängningen kan påverka deras lärande. Det 

framgår dock ur Myndigheten för yrkeshögskolans (2019a) kvalitetsgranskning av 

den aktuella utbildningen att en ny lärplattform är planerad, vilken kan komma att 

underlätta när det gäller att förmedla information om uppgifter. 
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 De studerandes förutsättningar för anställningsbarhet 

Resultatet pekar på att de studerande inte förstår varför de ska lära sig vissa saker, 

detta eftersom de inte har full koll på yrkesrollen. Att de inte förstår nyttan av den 

kunskap de får lära sig kan göra att de blir omotiverade, vilket i längden skulle 

kunna påverka de studerandes lärande. Därmed skulle det kunna vara viktigt att de 

studerande i större utsträckning får veta varför de ska lära sig saker. Detta lyfter 

även Myndigheten för yrkeshögskolan (2019a) i sin kvalitetsgranskning av den 

aktuella utbildningen, där de menar att ledningsgruppen måste bli bättre på att 

förmedla yrkesrollen till de studerande. Leijon (2016) beskriver tre 

kompetensområden som gör studerande anställningsbara. Ett av dessa områden är 

yrkesfältet, vilket handlar om att ha en förståelse för yrket och yrkesrollen. Enligt 

Leijons teori är därmed de studerande från utbildningen inte anställningsbara 

eftersom de verkar sakna denna förståelse för yrkesrollen. Att yrkesrollen är otydlig 

för de studerande kan även påverka utbildningens rykte. Ur Myndigheten för 

yrkeshögskolans (2019a) kvalitetsgranskning av den aktuella utbildningen 

framkommer att det är svårt att fylla platserna på utbildningen. Detta skulle kunna 

vara sammankopplat med att det är otydligt vad utbildningen innebär, det vill säga 

vad utbildningen innehåller och vad de studerande sedan kan jobba med. Det är 

möjligt att denna otydlighet påverkar bilden som både de studerande och de 

potentiella framtida studerande har av utbildningen och därmed ryktet av 

utbildningen. 

En av de studerande uttrycker en oro över att inte kunna tillräckligt när denne tar 

examen, samtidigt beskriver arbetslivsrepresentanterna att utbildningen handlar om 

att lära sig bakgrundskunskaper och att den tekniska kompetensen kommer senare. 

En av arbetslivsrepresentanterna liknar de studerande vid tomma blad. 

Kunskapsformen praktisk klokhet handlar om att kunna agera i en viss situation 

(Wahlström 2015). Samtidigt beskriver Ellström (1992) att kompetens är 

uppgiftsrelaterad och handlar om en persons handlingsförmåga i en konkret 

situation. Utifrån detta kan antas att den tekniska kompetens som 

arbetslivsrepresentanterna talar om är kunskap i form av praktisk klokhet. 

Arbetslivsrepresentanterna berättar att denna kompetens, den praktiska klokheten 

kommer när de studerande väl kommer ut i arbetslivet. Allt detta sammantaget 

väcker tanken om att utbildningen handlar om att ge de studerande förutsättningar 

för att senare, när de väl börjar arbeta, kunna tillgodogöra sig praktisk klokhet och 

då utveckla sin kompetens inom ett specifikt område. Middleton (2002) och 

Lindberg (2003) menar på att inom just yrkesutbildningar är det svårt att hitta 

generella problem som de studerande senare kan tänkas stöta på och att det är svårt 

att hinna få med allt potentiellt innehåll inom utbildningens tidsram. Därför måste 

yrkesutbildningar, enligt Lindberg (2003), snarare ge en grundläggande bas som 

sedan kan utvecklas vidare. Å andra sidan visar statistik från Myndigheten för 

yrkeshögskolan (2019d) att 11% av de examinerade från området teknik och 

tillverkning jobbar med något som inte stämmer överens med den utbildning de gått. 

Detta menar Myndigheten för yrkeshögskolan kan bero på att de saknar tillräcklig 

erfarenhet inom området. Att sakna tillräcklig erfarenhet skulle kunna ses som att de 

saknar den praktiska klokheten, vilken enligt Karlson och Fergin (2013) endast kan 
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tillgodogöras genom konkret erfarenhet och reflektion över det egna agerandet. 

Detta kan med andra ord bli en ond cirkel. De examinerade kan tänkas sakna 

tillräcklig erfarenhet, det vill säga de saknar praktisk klokhet, men denna erfarenhet 

kan enbart tillgodogöras genom att få arbeta inom området. 

Ur resultatet framkommer att många studerande är missnöjda med sin LIA och att 

ansvaret för att följa upp LIA-handledarnas kompetens läggs på företagen själva. 

Det framgår också att de studerande själva får hitta sina LIA-platser och att det ofta 

kan vara svårt att få tag på LIA-platser och LIA-handledare. Samtliga respondenter 

berättar att LIA:n är en viktig del av utbildningen. Det tydliggjordes i analysen att 

även teorin kring praktisk klokhet, kompetens, tyst kunskap och situerat lärande 

motiverar att LIA:n är en viktig del av en yrkesutbildning. Att LIA:n uppenbarligen 

är så pass viktig väcker frågan kring hur det kommer sig att det från skolans och 

ledningsgruppens håll inte verkar finnas något systematiskt kvalitetsarbete kring 

LIA:n, utan att de delegerar ut det på företagen. Detta trots att respondenterna 

beskriver att många studerande är missnöjda med sin LIA. En tänkbar förklaring 

skulle kunna ligga i att det är svårt att få tag på LIA-handledare. Kan det vara så att 

dessa missgynnande förhållanden accepteras just eftersom det är svårt att hitta LIA-

handledare och det viktiga då enbart blir att få tag i någon som vill ställa upp. Att de 

studerande själva får hitta sin LIA-plats kan också tänkas vara en anledning som gör 

det svårt för skolan och ledningsgruppen att kvalitetssäkra LIA-platserna, eftersom 

det blir svårt att kontrollera dessa. Utbildningsledaren berättar att det ofta är samma 

företag som dyker upp som LIA-platser år efter år, men att det även händer att 

studerande gör sin LIA hos företag som denne inte känt till innan. Å andra sidan är 

det bra att de studerande själva har friheten att kunna söka sig dit de vill, eftersom 

resultatet pekar på att många sedan får jobb där de har gjort sin LIA. 

De två föregående styckena lyfter problematiken kring att det verkar som att det 

finns en viss viss andel av studerande inom tekniska utbildningar som saknar 

tillräcklig erfarenhet samt att kvaliteten på LIA-perioderna är varierande och att det 

inte finns något systematiskt kvalitetsarbete kring LIA. LIA utgör en stor del av 

utbildningen vilken genomförs på olika arbetsplatser, alltså finns förutsättningar för 

att de studerande under dessa perioder ska kunna samla erfarenhet, men trots detta 

verkar det som sagt finnas en andel studerande som saknar tillräcklig erfarenhet. 

Detta skulle kunna vara en konsekvens av den bristande kvalitetssäkringen av LIA:n 

från skolans håll. Många av de studerande uttrycker en missnöjdhet kring LIA-

perioderna, vilket även en av arbetslivsrepresentanterna vittnar om. En tänkbar 

anledning till avsaknaden av erfarenhet trots LIA, skulle kunna vara just detta. Kan 

det vara så att den andel som saknar tillräcklig erfarenhet är just de studerande som 

varit missnöjda med sin LIA, och på något sätt fallit offer för de bristande rutinerna 

kring kvalitetssäkring av LIA-platser? 

 Lärarnas kompetens och identitet 

Ur intervjuerna framkommer att utbildningsledaren, studeranderepresentanten och 

de studerande anser att det förekommer att den pedagogiska kompetensen bland 

lärarna brister. Att den pedagogiska kompetensen hos lärarna ibland brister kan även 
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utifrån de studerandes beskrivningar av undervisningen motiveras utifrån två av de 

kriterier som beskriver den pedagogiska kompetensen enligt utredningen 

“Yrkeshögskolan - för yrkeskunnande i förändring” (SOU 2008:29). Ett av 

kriterierna lyder: “Förmåga att strukturera och organisera kunskapsmassan i kurser 

och i den egna undervisningen” (Ibid:165), vilket de studerande vittnar om brister 

ibland då de upplever att vissa lektioner är dåligt planerade vilket leder till att de inte 

hinner med så mycket under dessa lektioner. Ett annat kriterium lyder: “Förmåga 

att aktivera deltagarna till egen inlärning” (Ibid:165), även detta vittnar de 

studerande om brister då de påstår att de inte har någonting att arbeta med på egen 

hand hemma i och med att de saknar böcker. Även Myndigheten för 

yrkeshögskolans (2018b) tillsyn riktar mycket kritik mot undervisningen, där en stor 

del av kritiken handlar om att lärarna har bristande pedagogiska förmågor. Dessa 

resultat skiljer sig dock från Myndigheten för yrkeshögskolans (2019a) 

kvalitetsgranskning av den aktuella utbildningen, som visar att pedagogiken på 

utbildningen ger de studerande bra förutsättningar för lärande. Detta väcker frågan 

kring varför resultaten skiljer sig åt. Utbildningsledaren lyfter i sin intervju att denne 

anser att den pedagogiska kompetensen är viktigast, vilket skulle kunna visa på att 

denne är noggrann med att lärarnas pedagogiska kompetens ska ha en hög standard 

och denne känner att de i dagsläget inte lever upp till dessa höga standarder som 

denne har som förväntning. Samtidigt kan antagas att Myndigheten för 

yrkeshögskolan har sett många exempel på andra utbildningar där den pedagogiska 

kompetensen bland lärarna varit sämre än på den. Dessa två faktorer tillsammans 

skulle potentiellt kunna vara en av förklaringarna till att resultaten skiljer sig åt.  

Utbildningsledaren berättar att de flesta som undervisar på utbildningen är konsulter, 

som ibland kommer ifrån företagen som finns med i ledningsgruppen. Fejes och 

Köpsén (2014) visar på att de yrkeslärarna som blir mest framgångsrika lyckats 

kombinera en identitet som lärare med en identitet inom ursprungsyrket. Att de som 

undervisar på utbildningen är konsulter från företag inom branschen skulle kunna 

innebära att de arbetar inom området under de perioder som de inte undervisar. De 

rör sig alltså antagligen mellan båda kontexterna, yrket som lärare respektive 

ursprungsyrket. Dock nämner utbildningsledaren, studeranderepresentanten och de 

studerande att en del som undervisar brister i sin pedagogik. Enligt Fejes och 

Köpsén (2014) är de yrkeslärare som är framgångsrika de som utvecklat en identitet 

både som lärare och inom ursprungsyrket, vilket kräver tillräckligt med tid inom 

båda områden. Eftersom de är konsulter kan antagas att de undervisar under en viss 

begränsad period. Därför väcks frågan om de fortfarande är mer delaktiga och har en 

större identitet inom urpsrungsyrket än vad de har inom läraryrket.  

Vidare nämner utbildningsledaren att de som är duktiga på att undervisa inom 

området blir kända, och att det ofta är dem som hyrs in för att undervisa på 

utbildningen. Romar (2017) beskriver att de lärare som lyckats forma en stark 

identitet både som lärare och inom yrket sannolikt kommer ha ett större intresse för 

att fortbilda sig. Vilket Romar menar på leder till ett ökat självförtroende som 

yrkeslärare, vilket i sin tur leder till en högre sannolikhet att fortsätta som 

yrkeslärare. Att de som är bra på att undervisa har blivit kända och att de hyrs in till 

utbildningen visar på att de tidigare har varit aktiva som undervisande personal. Att 
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dessa personer sedan väljer att även säga ja till att undervisa på den aktuella 

utbildningen innebär därför att de har valt att fortsätta undervisa, det vill säga de har 

valt att fortsätta som yrkeslärare. Enligt Romar skulle alltså detta kunna tyda på att 

dessa personer har ett starkt självförtroende i sin roll som yrkeslärare, och således 

även en stark identitet både som lärare och inom ursprungsyrket. Detta menar Romar 

kan leda till ett större intresse för att fortbilda sig.  
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9 Slutsatser 

Att dra några generella slutsatser utifrån denna undersökning är inte möjligt 

eftersom underlaget är för litet, det är enbart en utbildning som deltagit i 

undersökningen. De slutsatser som kan dras är därmed enbart slutsatser om detta 

specifika fall. Däremot stärker tidigare forskning vissa av dessa slutsatser vilket 

ändå visar på att en del av slutsatserna skulle kunna gå att generalisera. Resultaten 

från detta arbete kan ge en bild av hur det kan se ut på en yrkeshögskoleutbildning i 

Sverige. Nedan punktas slutsatserna som kan dras utifrån diskussionen, utefter de 

två frågeställningarna. 

• På vilket sätt har yrkeshögskoleutbildningarnas ledningsgrupper möjligheter 

att påverka innehållet och utformningen av utbildningarna? 

o Arbetslivsrepresentanterna i ledningsgruppen är en stark intressent 

för utbildningen som därmed har möjlighet att påverka utbildningen. 

Även de två andra intressenterna som studerats, Myndigheten för 

yrkeshögskolan samt de studerande, behöver lyssnas på. 

o Arbetslivsrepresentanternas möjligheter till påverkan på utbildningen 

påverkas av närvaron på ledningsgruppsmötena. 

• Hur ser förutsättningarna för de studerandes lärande ut? 

o Utbildningen ger inte den tekniska kompetens som krävs i 

yrkesrollen, utan ger snarare de studerande förutsättningar för att 

senare, när de väl börjar arbeta, kunna tillgodogöra sig praktisk 

klokhet och då utveckla sin kompetens inom ett specifikt område. 

o LIA-praktiken är en viktig del av utbildningen och de studerande ges 

olika förutsättningar för lärande under LIA-perioderna. 

o Den pedagogiska kompetensen hos lärarna på utbildningen kan bli 

bättre. Dock är många av de som undervisar konsulter från 

branschen. Detta gör att de antagligen rör sig inom båda kontexterna, 

yrkeslärare respektive ursprungsyrket, vilket ger dem rätt 

förutsättningar för att vara framgångsrika yrkeslärare. 

o De studerande på utbildningen är inte särskilt insatta i 

ledningsgruppens arbete, ledningsgruppen måste bli bättre på att 

förmedla yrkesrollen till de studerande för att öka deras motivation.  
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10 Vidare forskning 

Under arbetets gång har några ytterligare frågor väckts. Nedan följer förslag på 

några vidare forskningsområden som skulle kunna utgöra en fortsättning av detta 

arbete:  

• Det hade varit av intresse att genomföra en mer omfattande studie som 

jämför flera ledningsgrupper för att uppmärksamma skillnader och likheter 

mellan olika utbildningar. Det vore intressant att undersöka vilka faktorer 

som kan påverka detta, exempelvis utbildningens geografiska läge, 

ledningsgruppens storlek och utbildningsanordnarens karaktär. En 

utvidgning hade kunnat vara att även observera ledningsgruppsmöten för att 

studera status och makt inom ledningsgruppen. 

• I diskussionen presenteras en idé om att ledningsgruppsarbetet skulle kunna 

vara en del av en persons tjänst för att säkerställa en bättre närvaro och ett 

större engagemang. Det hade varit intressant att undersöka om detta skulle 

vara praktiskt genomförbart och hur det i så fall skulle struktureras. 

• Något som hade varit intressant att undersöka är hur motsvarande 

verksamheter fungerar i andra länder. Det hade varit av intresse att redogöra 

för vilka skillnader och likheter som finns och vad det ger för konsekvenser. 

• LIA-praktiken är en stor och viktig del av yrkeshögskolan och det hade 

därför varit värdefullt att undersöka LIA-praktikens betydelse för 

yrkeshögskoleutbildningar. Det hade varit intressant att i samband med detta 

även se över hur upplägget av LIA-praktiken kan utvecklas, samt hur 

kvaliteten kan säkerställas på ett bättre sätt.  
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12 Bilagor 

 Bilaga 1 – Arbetsfördelning 

Nedan presenteras vad respektive författare deltagit med i arbetet. Det beskrivs 

utifrån rapportens disposition. 

Den inledande avsnitten “Sammanfattning”, ”Abstract” samt “Förord” har skrivits 

gemensamt av båda författarna. I inledningen har avsnittet “Syfte och 

frågeställning” tagits fram gemensamt. Amanda har ansvarat för avsnittet 

”Läsanvisningar”, medan Ellinor har ansvarat för inledningen samt avsnittet 

“Introduktion till yrkeshögskolan”. 

I bakgrunden har Ellinor ansvarat för avsnittet ”Ledningsgruppens uppbyggnad” 

och Amanda har ansvarat för ”Vad är kunskap inom yrkeshögskolan?”. 

Avsnittet “Tidigare forskning” har skrivits av båda författarna. 

I det teoretiska ramverket har Amanda ansvarat för avsnittet “Yrkesdidaktik”. 

Ellinor har skrivit avsnittet “Intressentmodellen”. 

I metoden har Ellinor skrivit avsnitten “Litteraturstudie” samt “Analysmetod”. 

Inledningen av metoden samt avsnitten “Urval”, “Respondenter”, “Intervjuer”, 

“Fokusgrupp” och “Etiska aspekter” har skrivits av Amanda. Avsnittet ”Validitet 

och reliabilitet” är framtaget av båda författarna gemensamt. 

Resultatet har gemensamt tagits fram enligt tillvägagångssättet som beskrivs i 

metoden. 

Analysen, diskussionen, slutsatserna samt vidare forskning har tagits fram 

gemensamt av båda författarna. 

 Bilaga 2 – Intervjuguide utbildningsledare 

 Ledningsgruppens uppbyggnad 

• Hur många företag finns representerade i ledningsgruppen? 

o Hur väljs det ut vilka företag som ska vara representerade? 

o Hur säkerställs att de representerade företag som finns med motsvarar 

arbetsmarknaden? 

o Vet du hur företagen väljer ut vilka som ska representera dem? 

o Har ledningsgruppen haft kontakt med andra företag inom branschen 

än de som finns representerade i ledningsgruppen? 

• Hur ofta har ledningsgruppen sammanträtt? 

o Hur ser en typisk agenda ut för ett ledningsgruppsmöte? 

o Hur arbetar ni för att säkerställa närvaron på mötena? 
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o Har man haft någon kontakt mellan mötena? 

o Hur har den kontakten gått till i sådana fall? 

• Känner personerna i ledningsgruppen varandra sen innan? 

 Ledningsgruppens arbete 

• På vilket sätt har ledningsgruppen deltagit i utformningen av 

utbildningsplanen och kursplanerna? 

• Hur stort inflytande upplever du att övriga ledamöter i ledningsgruppen haft 

på specificering av förkunskapskrav jämfört med anordnaren? 

• Hur hanterades antagning av studenter, på vilket sätt var ledningsgruppen 

inblandad? 

• Hur har ni arbetat med systematiskt kvalitetsarbete? 

• Hur har ni arbetat för att säkerställa handledarnas kompetens och motivation 

på LIA-praktiken? 

 Din roll i ledningsgruppen 

• Vad uppfattar du att syftet med din roll i ledningsgruppen är? 

• Vad uppfattar du att syftet med arbetslivsrepresentanternas roll är? 

 Kvaliteten av undervisningen 

• Hur har ni arbetat för att rekrytera kompetenta lärare? 

• I vilken utsträckning bedömer du att lärarna har haft tillräcklig sakkunskap 

om det ämne som de undervisade i? 

o Vilka eventuella brister har funnits och hur har de hanterats? 

• I vilken utsträckning bedömer du att lärarna har god pedagogisk kompetens? 

Motivera ditt svar.  

o Vilka eventuella brister har funnits och hur har de hanterats? 

• Hur bedömer du kvaliteten på den utrustning och det undervisningsmaterial 

som tillhandahållits för utbildningen? 

o Upplever du att det haft påverkan på de studerandes lärande? 

 De studerandes förutsättningar och inflytande 

• Upplever du att den lärarledda tiden var tillräcklig för att möta de 

studerandes behov? Motivera ditt svar.  
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• Har det funnits behov av något särskilt stöd till studerande under 

utbildningen? 

o Vilken typ av stöd har behövts och har ett sådant stöd kunnat 

tillhandahållas? 

• Vilka möjligheter till påverkan på utbildningen har studeranderepresentanten 

haft? 

• Har ledningsgruppen haft kontakt med de studerande, utöver kontakten med 

studeranderepresentanten i ledningsgruppen? 

 Bilaga 3 – Intervjuguide arbetslivsrepresentanter 

 Ledningsgruppens uppbyggnad 

• Hur många företag finns representerade i ledningsgruppen? 

o Har ledningsgruppen haft kontakt med andra företag inom branschen 

än de som finns representerade i ledningsgruppen? 

• Hur ofta har ledningsgruppen sammanträtt? 

o Hur ser en typisk agenda ut för ett ledningsgruppsmöte? 

o Har man haft någon kontakt mellan mötena? 

o Hur har den kontakten gått till i sådana fall? 

• Känner personerna i ledningsgruppen varandra sen innan? 

 Ledningsgruppens arbete 

• Har ledningsgruppen deltagit aktivt i utformningen av utbildningsplanen och 

kursplanerna? På vilket sätt? 

• Hur stort inflytande upplever du att ledningsgruppen haft på specificering av 

förkunskapskrav jämfört med anordnaren? 

• Hur hanterades antagning av studenter, på vilket sätt var ledningsgruppen 

inblandad? 

• Hur har ni arbetat med systematiskt kvalitetsarbete? 

• Hur har ni arbetat för att säkerställa handledarnas kompetens och motivation 

på LIA-praktiken? 

• Vad tycker du har fungerat bra respektive mindre bra i ledningsgruppens 

arbete? 

o Hur skulle det kunna förbättras? 
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 Din roll i ledningsgruppen 

• Vad har du för tjänst på ditt företag? 

• Hur kom du med i ledningsgruppen? 

o Har du ett gediget intresse för utbildningen för den ledningsgrupp du 

sitter i? 

• Har du avsatt tid i din tjänst för att sitta med i en ledningsgrupp? 

o Känner du att den tiden är tillräcklig för att göra ett bra arbete i 

ledningsgruppen? 

• Vad uppfattar du att syftet med din roll i ledningsgruppen är? 

• Hur stora möjligheter till påverkan på utbildningen anser du att du har? 

o Om små möjligheter: Vilka förändringar skulle kunna leda till att du 

får större möjligheter att påverka utbildningen? 

• Hur viktigt är det för er i form av framtida arbetsgivare att de studerande tar 

examen? 

o Om det inte är viktigt: varför? 

 Kontakt med studerande 

• Vilka möjligheter till påverkan på utbildningen har studeranderepresentanten 

haft? 

• Har ledningsgruppen haft kontakt med de studerande, utöver kontakten med 

studeranderepresentanten i ledningsgruppen? 

 Bilaga 4 – Intervjuguide studeranderepresentant 

 Din roll i ledningsgruppen 

• Hur kom du med i ledningsgruppen? 

• Vad uppfattar du att syftet med din roll i ledningsgruppen är? 

• Hur stora möjligheter till påverkan på utbildningen anser du att du har i din 

roll i ledningsgruppen? 

o Om små möjligheter: Vilka förändringar skulle kunna leda till att du 

får större möjligheter att påverka utbildningen? 

 Kvaliteten av undervisningen 

• Vad i er undervisning på utbildningen har fungerat bra respektive mindre 

bra? 
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• I vilken utsträckning bedömer ni att lärarna hade tillräcklig sakkunskap om 

det ämne som de undervisade i? 

• I vilken utsträckning bedömer du att lärarna har god pedagogisk kompetens? 

Motivera ditt svar. 

• Bedömer ni att den utrustning och det undervisningsmaterial som 

tillhandahållits för utbildningen har varit av god kvalitet? 

o Upplever ni att det haft påverkan på ert lärande? 

• Hur viktigt anser du att närheten till arbetslivet i utbildningen är? 

o För dig som studerande? För utbildningen i helhet? 

 Den studerandes förutsättningar för lärande 

• Bedömer du att ni hade tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen? 

• Upplever du att den lärarledda tiden var tillräcklig för att motsvara era 

behov? 

• Upplever du att ni fick tillräckligt stöd från lärare och handledare för att klara 

utbildningen? 

 Bilaga 5 – Intervjuguide fokusgrupp med de 

studerande 

 Kvaliteten av undervisningen 

• Vad i er undervisning på utbildningen har fungerat bra respektive mindre 

bra? 

• I vilken utsträckning bedömer ni att lärarna hade tillräcklig sakkunskap om 

det ämne som de undervisade i? 

• I vilken utsträckning bedömer du att lärarna har god pedagogisk kompetens? 

Motivera ditt svar. 

• Bedömer ni att den utrustning och det undervisningsmaterial som 

tillhandahållits för utbildningen har varit av god kvalitet? 

o Upplever ni att det haft påverkan på ert lärande? 

• Hur viktigt anser ni att närheten till arbetslivet i utbildningen är? 

 Den studerandes förutsättningar för lärande 

• Bedömer ni att ni hade tillräckliga förkunskaper för att klara utbildningen? 

• Upplever ni att den lärarledda tiden var tillräcklig för att motsvara era 

behov? 



75 

 

• Upplever ni att ni fick tillräckligt stöd från lärare och handledare för att klara 

utbildningen? 

 Möjlighet till påverkan 

• Hur stora möjligheter till påverkan på utbildningen anser ni att ni har? 

 Efter studierna 

• Hur uppfattar ni era möjligheter till jobb efter studierna? 

• Anser ni att ni har fått en bra bild av hur arbetsmarknaden ser ut efter era 

studier? 
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