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Förord 

Jag vill först och främst ta tillfället att tacka ett antal personer som hjälpt mig under min 

uppsats. 

Min handledare Ahmad Ahmadi har kunnat hjälpa mig med småproblem som stötts på under 

tidens gång. Med hjälp av honom har jag löst många problem och snabbt kunnat gå vidare. 

Min handledare fram till kandidatuppsatsen, Bengt Kjellén, har varit mycket uppmuntrande 

till mitt förslag till uppsats. Med hjälp av hans feedback har jag lättare kunnat hitta ett 

problemområde. 

Mina kontaktpersoner på Högskolan Väst och Affärshögskolan, Anders Eklann och Gisela 

Falck har gett mig värdefullt material till uppsatsen. 

En av mina respondenter, Olof Blomqvist, har gett mig otroligt mycket värdefull information. 

Det var ett sant nöje att träffa honom och få höra hans syn på vad Cooperative Education är. 

Till sist, vill jag tacka de studenter som ställt upp på personliga intervjuer och på 

enkätundersökningen.   
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Sammanfattning 

 

Uppsatsens titel: En studie om två olika utbildningskoncept – Cooperative Education och 

Kvalificerad Yrkesutbildning. 

Seminariedatum: Den 23 maj 2011 

Kurs: EXC 504, Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 HP, Fördjupning Organisation 

Författare: Andreas Richthoff 

Handledare: Ahmad Ahmadi 

Nyckelord: Cooperative education, Kvalificerad Yrkesutbildning, teori och praktik 

Syfte: 

1. Att redogöra bakgrunden till varför praktiska utbildningar behövs, och varför det 

satsas på en sådan utbildningsfilosofi. 

2. Att granska två koncept med två tillhörande program för att påvisa viktiga likheter och 

skillnader, genom utbildningsplaner, intervjuer och enkäter. 

3. Att ta reda på vad meningen med de två koncepten är, med hänsyn till vad 

respondenterna säger och med mina egna tankar och åsikter.  

Metod: En kvalitativ undersökning bestående av intervjuer och enkätundersökningar 

kombinerad med vissa kvantitativa delar i enkätundersökningen.  

Teoretiska perspektiv: Kommunikation, lärande, teoretiskt lärande, praktiskt lärande. 

Empiri och analys: Meningen med utbildningskoncepten har diskuterats fram med hjälp av 

egna åsikter och med hjälp av svar från enkäter, personliga intervjuer och ifrån övriga 

respondenter. 

Slutsatser: Det finns flera meningar med båda utbildningskoncepten och deras respektive 

utvalda utbildningar. För en KY-student kan det vara att få en skräddarsydd utbildning, och 

för en co-op student kan det vara möjligheten till betalda arbetsperioder.  
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1.1 Bakgrund 
 

I mars 2008, lämnades det in ett förslag om att ett ramverk kallat Yrkeshögskolan skulle 

skapas. Under detta paraply skulle alla eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan 

samlas. Följande ramverk skulle medverka till att efterfrågan på önskade yrkeskvalifikationer 

från arbetslivet säkerhetsställdes.
1
 Den 1 juli 2009 inrättades en ny myndighet, Myndigheten 

för yrkeshögskolan och lagen om yrkeshögskolan trädde i kraft den 15 april 2009.
2
  

I juli 2009 beslutade regeringen vidare att tillsätta en utredare, som hade som uppdrag att 

utreda vilka förutsättningar som fanns att med hjälp av gymnasial lärlingsutbildning 

kombinera anställning och studier. Vidare skulle det lämnas in förslag på ändringar som var 

nödvändiga att genomföra för att ett sådant lärlingsprogram skulle kunna startas, detta 

innefattade bland annat nödvändiga lagförändringar.
3
 

Som resultat av följande utredning, kommer det från och med hösten 2011 att inom ramen för 

yrkesprogrammen vara möjligt att gå gymnasial lärlingsutbildning. En sådan utbildning är ett 

alternativ till de skolförlagda yrkesprogrammen, och har samma antagningskrav och 

examensmål. Dock så är en lärlingsutbildning i huvudsak förlagd till en eller flera 

arbetsplatser.
4
 

Med start höstterminen 2011 kommer det finnas 18 nationella program, varav 12 är 

yrkesprogram och resterande är skolförlagda högskoleförberedande program. De nationella 

programmen är tänkta att pågå under tre år, men det finns utrymme för att korta ner samt 

förlänga perioden. 

De tolv yrkesprogrammen ska erbjudas som antingen skolförlagd utbildning eller som 

gymnasial lärlingsutbildning. Följande utbildningar räknas till dessa: Barn- och 

fritidsprogrammet, Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- 

och transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hantverksprogrammet, 

Hotell- och turistprogrammet, Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet, 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet och Vård- och 

omsorgsprogrammet.
5
 

Generellt i världen har lärlingsutbildningar varit ett framgångsrikt recept för att bygga broar 

från skola till arbetsliv, även om dessa broar har sätt olika ut för olika yrken. Olika yrken 

kräver olika lång utbildning och därefter olika kombinationer av teori, yrkesteori och 

färdighetsträning. Därmed är det viktigt att utbildningen kvalitetssäkras på det sätt att den 

anpassas till branschens förutsättningar. Länder med lång erfarenhet och stora traditioner för 

lärlingsutbildningar, däribland Danmark och Tyskland, menar att detta underlättar för ungas 

etablering på arbetsmarknaden.
6
 

De ungas arbetssituation på arbetsmarknaden har blivit tuffare. Utbildningskraven har ökat 

och förväntningarna från arbetsgivaren har ökat med samma takt. Att inte ha en fullgod 

                                                 
1
 SOU: Yrkeshögskolan – för yrkeskunnande i förändring (2008:29) 

2
 Proposition (Sweden. Gov, 2008 09/68) 

3
 SOU: Lärling – en bro mellan skola och arbetsliv (2010:19) 

4
 ibid 

5
 ibid 

6
 SOU: Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb: erfarenheter efter två års försök med 

lärlingsutbildning: delbetänkande/av Nationella lärlingskommittén. (2010:75) 
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gymnasieutbildning innebär problem, och det anses mer och mer betydelsefullt att ha fullgjort 

en utbildning på gymnasienivå. Undersökningar (World Employment Report, 1998) visar att 

dessa ökade krav har varit särskilt ogynnsamma för ungdomar med begränsad erfarenhet av 

såväl arbetslivet som livet i övrigt. 

Detta framhåller hur viktig kombinationen av teori och praktik är. Att få en inblick i 

arbetslivet så tidigt som möjligt och få den praktiska erfarenheten är något som nödvändigt 

inbringas med hjälp av lärlingsutbildningar.
7
 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Med hänsyn till ovanstående diskussion, menar jag att det praktiska lärandet och generellt 

praktiska utbildningar under de senaste åren har hamnat ordentligt i rampljuset. Det har länge 

funnits yrkesutbildningar inom gymnasienivå, till exempel Hotell & Restaurangprogram, 

Byggprogram eller Fordonsprogram, som företaget Volvos eget gymnasium GTG, Göteborgs 

Tekniska Gymnasium. Samma utbud har inte funnits vid fortsatta studier. Regeringens 

satsningar på dels en Yrkeshögskola och dels lärlingsutbildningar, visar att det finns och har 

funnits en större efterfrågan på mer inslag av praktiska utbildningar i skolväsendet även i 

eftergymnasiala studier utanför högskolan. 

Vad är det då som är så bra med praktiska utbildningar, eftersom de i allt högre grad 

efterfrågas? Är det anknytningen man som student får med arbetslivet? Är det blandningen 

mellan teori och praktik som på ett bättre sätt tillfredsställer varje student till att motiveras till 

att fortsätta studera samt på samma sätt gå ut på praktik igen? Det är fin balans att hitta från 

högskolor och andra eftergymnasiala utbildningar. Hur mycket teori det vara och hur mycket 

praktik det ska vara. Ska den vara betald eller inte? På några av dessa sätt skiljer sig de 

utbildningsformer jag valt att granska. 

Utöver detta tillkommer några andra frågor. Vilka har en roll att spela, när det gäller att ordna 

praktik och arbetsplatser för studenten? Är det högskolan som har den största rollen, eller är 

det företaget som studenten ska till? Eller är det helt enkelt studenten själv som bär det 

tyngsta ansvaret? Att det finns olika roller och att diskussionen kan dras från många olika 

perspektiv är ganska klart. Vad som är mindre klart är vilken roll varje del har att spela. Vad 

behöver högskolan tänka på? Vad är det egentligen arbetsgivaren förväntas bistå med, 

förutom själva arbetsplatsen, och vilka krav ställs på studenten? 

Det finns flera utbildningskoncept som skiljer sig ifrån varandra. De praktiska 

utbildningskoncepten, eller enklare uttryckt de högskolor och eftergymnasiala utbildningar 

som tillämpar en blandning av teori och praktik är ganska lätträknade. Två skolor och två 

koncept som tillhör denna skara är Högskolan Väst och Affärshögskolan, med respektive 

utbildningskoncept: Cooperative education och Kvalificerad Yrkesutbildning. 

Med hjälp av min uppsats vill jag undersöka de frågeställningar som tagits upp och 

implementera och utforska dessa på följande två utbildningskoncept och två skolor med 

tillhörande program. Jag vill också samtidigt med denna uppsats försöka påvisa att praktiska 

                                                 
7
SOU: Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb: erfarenheter efter två års försök med 

lärlingsutbildning: delbetänkande/av Nationella lärlingskommittén. (2010:75) 
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utbildningar är viktiga. Inte minst visar regeringens satsningar att de instämmer på den frågan. 

Utbildningsdepartementet har visat att det är den vägen vi vill gå i Sverige. Införa fler 

praktiska läranden och utbildningsformer och samtidigt integrera arbetslivet mer i skolan.  

 

Detta tycker jag är väldigt intressant, med tanke på att jag själv läser en praktisk utbildning. 

Jag går Ekonomprogrammet 2008 med inriktning Co-op på Högskolan Väst, och har 

genomfört tre co-op perioder. Mitt intresse för konceptet är fortfarande stort, och det är därför 

jag valt att genomföra en studie om Co-op som det ena huvudområdet och med KY som det 

andra. 

 

För att ytterligare få utlopp för mitt eget intresse och för att samtidigt kunna ha två jämförbara 

utbildningar, har jag valt ut Ekonomprogrammet 2007 (Högskolan Väst) och Affärsinriktad 

Redovisningsekonom 2008 (Affärshögskolan) som två program att göra jämförelser emellan. 

Tanken är att på det sättet dels kunna få en generell jämförelse med koncepten och dels en 

mer personlig jämförelse med program, koncept och idé. Första frågeställningen blir därmed 

naturlig: 

* Vilka likheter och skillnader finns det mellan Co-op och KY, fokus på de två 

beskrivna utbildningarna? 

 

Utöver det vill jag få svar på frågor som vad co-op är för dig, vad förväntningarna var inför 

studierna, vad det unika är med konceptet. Genom att besvara sådana sorters frågor, och sedan 

jämföra med mina egna tankar och tolkningar, hoppas jag kunna få svar på följande fråga: 

 

* Vad är meningen med Co-op? 

 

* Vad är meningen med KY? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med föreliggande uppsats är: 

1. Att redogöra bakgrunden till varför praktiska utbildningar behövs, och varför det 

satsas på en sådan utbildningsfilosofi. 

2. Att granska två koncept med två tillhörande program för att påvisa viktiga likheter och 

skillnader, genom utbildningsplaner, intervjuer och enkäter. 

3. Att ta reda på vad meningen med de två koncepten är, med hänsyn till vad 

respondenterna säger och med mina egna tankar och åsikter. 
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2.1 Val av ämne 
 

Jag har alltid haft ett stort intresse för det praktiska lärandet och att kunna varva praktik med 

teori. Intresset har växt under min studiegång och när jag nu fick tillfälle att fördjupa mig i ett 

valfritt ämne än mer, föll problemområdet ganska naturligt.  

Att kunna skriva mer om praktiska utbildningar och att kunna jämföra min egen utbildning 

med ett likande program och med ett relativt likvärdigt begrepp, kändes extra motiverande för 

mig. 

Det är även ett ämne som är dagsaktuellt. Stora satsningar görs från utbildnings-

departementets sida på att införa mer praktiska utbildningar på både gymnasial och 

eftergymnasial nivå. 

Därmed kan uppsatsen ses som ett vägval från min sida; att försöka visa betydelsen av mer 

praktiska utbildningar både på högskolenivå och utanför. 

 

2.2 Metoddiskussion 
 

Syftet med en empirisk undersökning är att utveckla ny kunskap. Det finns olika sorters typ 

av kunskap som kan utvecklas, antingen en beskrivande eller en förklarande. Med en 

beskrivande kunskap vill forskaren få en bättre insikt i hur ett fenomen ser ut, medan 

forskaren med en förklarande kunskap vill förklara varför ett fenomen uppstod eller varför 

något speciellt hände.
8
 Jag söker både en beskrivande och förklarande kunskap. Jag vill få en 

djupare insikt i hur tidigare beskrivna koncept (se avsnitt 1.2) tillför något till det praktiska 

lärandet, men ville också få en förklarande kunskap då jag vill lära mig mer om varför 

koncepten uppkom. 

Syftet med följande metodavsnitt är att förklara och motivera tillvägagångsätt och olika 

metodval. 

 

2.2.1 Deduktiv och induktiv metod 

 

Ett av de allra första stegen i uppsatsskrivande är att välja strategi för datainsamling. Det finns 

två huvudstrategier, induktiv metod och deduktiv metod. 

 

Den deduktiva metoden innebär att forskaren går från teori till empiri. Han skaffar sig först 

vissa förväntningar om hur världen ser ut och använder sedan empirin för att se om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten.
9
 Det handlar här om att samla in all 

användbar teori, för att i slutändan se om den stämmer överens med vad som samlas in som 

empiri. En nackdel med en sådan strategi är att forskaren riskerar att gå miste om viktig 

information eftersom det kan finnas en fara att forskaren enbart letar efter information som 

verkar relevant och som ger stöd för dennes hypoteser. 

                                                 
8
 Jacobsen, D.I. (2002) 

9
 ibid 
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Den induktiva metoden är motsatsen till den deduktiva metoden. Forskaren samlar först in all 

empiri och härleder sedan detta till teorin. Forskaren har inga förkunskaper utan går ut i 

verkligheten och samlar information som sedan formuleras till teorier. Risken att missa viss 

information undviks här, jämfört med den deduktiva metoden. Däremot har kritik riktats mot 

den induktiva metoden, då man anser det omöjligt för forskaren att ha ett helt öppet sinne och 

att forskaren, omedvetet eller medvetet, kommer göra vissa avgränsningar.
10

 

 

I mitt fall hade jag en viss förkunskap om ämnet, och kände samtidigt att min teoretiska 

referensram från början var väldigt liten. Därav kändes det naturligt att först samla in all 

empiri och därifrån finna lämpliga och användbara teorier att använda i uppsatsen. Med andra 

ord kändes det närmast att använda sig av en induktiv metod. 

 

2.2.2 Angreppsätt 

 

Ett nästföljande steg i uppsatsskrivandet är att välja en kvalitativ eller kvantitativ ansats.  

Enligt Jacobsen inhämtas information vid en kvalitativ metod med hjälp av ord, t.ex. en 

intervju, medan en kvantitativ metod insamlar data i form av siffror, t.ex. med hjälp av ett 

frågeformulär med givna svarsalternativ.
11

 

Vid en kvantitativ metod kräver framställning av frågeformulär någon sorts förkunskap om 

det som ska undersökas. Problemet kan vara att frågorna som framställs av forskaren inte 

kommer mäta något annat än forskarens förståelse av en företeelse då det är denne som 

definierar frågor och svarsalternativ. Därmed kan den kvantitativa metoden ibland vara en 

aning icke flexibel. Kvalitativa metoder kan däremot sägas vara mer flexibla, då inte är lika 

strukturerade och styrda av förutbestämda hypoteser eller teorier. Återkoppling kan dras till 

den induktiva metoden som låter teorin framkomma av empirin och som därmed inte 

begränsar sig till endast relevant teori utifrån sitt egna perspektiv. 

 

I mitt fall, då jag valt en induktiv metod, blir den kvalitativa ansatsen mest användbar. Jag har 

valt att genomföra både intervjuer och enkäter, men de flesta av frågorna i enkäten kan sägas 

ha en mer kvalitativ karaktär.  

 

2.2.3 Vetenskapligt synsätt 

 

Vid val av ett positivistisk eller hermeneutiskt synsätt, infinner sig även här ett 

dubbeltänkande. Positivisten, som utgår ifrån att vi får kunskap från två källor, iakttagelser 

och logik. Att iakttagelser är den empiriska kunskapen och som innebär att vi tar hjälp av våra 

fem sinnen. De logiska sanningarna handlar mer om vad som är logiskt eller inte.
12

 

Hermeneutikern, som utgår från det mesta med ett tolkande perspektiv. Ingenting kan ses 

direkt objektivt utan måste ses genom filter. Antingen genom perception (fysiska världen) 

eller genom våra mentala kartor (sociala världen).  

                                                 
10

 Jacobsen, D.I. (2002) 
11

 ibid 
12

 Thurén, T. (1991) 
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I mitt fall har jag alltid sett mig som en positivist, då jag för det mesta drar rationella slutsatser 

av materialet istället för att tolka det jag ser. I det här fallet känner jag att drar åt båda hållen. 

Jag föredrar att se klara och tydliga drag i till exempel en enkätundersökning, det vill säga 

försöka hitta mönster. Men i det här fallet är frågorna i båda delarna ställda på ett sådant sätt 

som kräver ett tolkande perspektiv. Jag måste jämföra min egen tankegång men vad 

intervjuobjekten ger för svar på analyserande frågor. Jag kommer därför försöka se det utifrån 

ett positivistisk synsätt vid vissa delar av uppsatsen och när saken kräver det ingripa med ett 

mer hermeneutiskt synsätt. 

 

2.3 Undersökningens olika faser 
 

Under uppsatsskrivandet kan undersökningsprocessen delas in i olika faser. Indelningen ska 

hjälpa forskaren att enklare att enklare kunna ta ställning till olika val som uppkommer under 

arbetets gång.
13

 Här följer de faser som ingått i mitt uppsatsskrivande.  

 

2.3.1 Utveckling av problemställning 

 

Genom att utveckla en frågeställning blir det enklare att avgränsa ämnet och att sedan hitta 

undersökningsenheter. Problemställningen blir också viktig, då den bestämmer vilken typ av 

undersökning och metod man ska välja.
14

 

Mina egna tankar och min nyfikenhet spelade stor roll vid framställandet av frågeställningar. 

Jag hade en viss förförståelse, även om den var begränsad på flera sätt. Jag hade inget 

historiskt perspektiv och bara ett begränsat yrkesmässigt perspektiv. Det var viktigt att få fram 

frågeställningar som satte frågorna i ett jämförelseperspektiv, dels mellan olika utbildningar 

och dels med mitt eget perspektiv. Det var också att viktigt att framställa frågeställningar som 

satte problemområdet i ett större djup och som väcker funderingar och hjälper till att påbörja 

diskussion. 

En viktig sak att nämna när det gäller uppsatsen, är att jag kommer skriva relativt generellt om 

koncepten i texten, framförallt i diskussionen. Även om det verkar väldigt generellt, så riktar 

sig mina resonemang i de allra flesta fall till de specifika utbildningar som förklaras ovan. 

 

2.3.2 Val av undersökningsmetod 

 

Det gäller att välja en undersökningsmetod som passar problemställningen. En undersökning 

kan antingen vara extensiv (gå på bredden) eller intensiv (gå på djupet).
15

 Även om min 

undersökning är generell på det sättet att den jämför två koncept emellan och förklarar dessa 

koncept vidare, så är det inga vidkända begrepp som jämförs och beskrivs. Därmed skulle jag 

säga att min undersökning går på djupet med två utvalda begrepp från det praktiska lärandet.  
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2.3.3 Val av enheter 

 

Urvalet har skett löpande under uppsatsskrivandet. Då populationen i det här fallet var relativt 

liten, då den bestod av två årskullar, så ville jag i största mån få med hela populationen i 

undersökningen. Populationen bestod av Ekonomprogrammet Co-op 2007 från Högskolan 

Väst och av Affärsinriktade Redovisningsekonomer 2008 från Affärshögskolan. Jag valde till 

att börja med, att skicka ut mail till de båda årskullarna.  

Svarsfrekvensen var oerhört låg, och jag valde därefter att kontakta först och främst 

Ekonomprogrammets studenter på telefon. Av de 19 studenterna som fanns med på listan, så 

tillhörde 3 studenter Redovisningsprogrammet 2006, vilket gjorde att dessa valdes bort direkt. 

Av de 16 resterande studenterna frågade jag slumpvis om de var intresserade av 

enkätundersökningen eller av en personlig intervju, med avsikten att genomföra personliga 

intervjuer med 2-3 studenter. Tre stycken studenter valdes ut till intervju och av de resterande 

13 studenterna, svarade 12 stycken på enkätundersökningen. Detta på grund av ytterligare ett 

bortfall, då en student inte ville svara på enkäten. 

Svarsfrekvensen från KY-programmet på Affärshögskolan var ännu sämre, jag valde därför 

att använda samma metod som vid Högskolans fall. Jag kontaktade samtliga 25 studenter från 

Affärshögskolan. Av dessa valdes 15 stycken studenter ut till att slumpvis svara på enkät och 

personlig. Två stycken av studenterna valde att ställa upp på personlig intervju, varav en 

svarade på frågorna via mail. Av de resterande 13 studenterna som skulle svara på enkäten, 

fick jag endast svar från 8 stycken. Teorin är att, då dessa KY-studenter utexaminerades 2010, 

hade de redan hunnit komma ut i arbetslivet och därmed hade de mindre tid till övers för en 

enkätundersökning. Jag fick helt enkelt i det här fallet acceptera utfallet och använde mig av 

materialet jag fick fram på bästa möjliga sätt. 

Tre ytterligare personer, s.k. respondenter, intervjuades med annan koppling till de båda 

skolorna: 

Olof Blomqvist, var f.d. rektor på Högskolan Trollhättan-Uddevalla, och var även den som 

startade upp konceptet Co-op på Högskolan.  

Anders Eklann, är Co-op koordinator på Högskolan Väst, med ansvar för programmen inom 

Ekonomi och IT. 

Gisela Falck, är samordnare för Affärshögskolans program för Affärsinriktad 

Redovisningsekonom. 
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2.3.4 Datainsamling 

 

Vid genomförande av undersökning skiljer man på två olika kategorier av insamlad data; 

sekundär- och primärdata. Sekundärdata är data som redan existerar och som framställts av 

forskare eller utredande enhet. Mina sekundärdata har hämtats från YH-myndigheten, både 

från hemsidan och i bokform, Civilekonomerna, Högskolan Väst och från regeringens 

hemsida. 

Primärdata är förstahandsdata, det vill säga sådana data som samlats in av forskaren själv.
16

  

I mitt fall använde jag mig av både kvalitativa och kvantitativa primärdata i form av min 

gjorda enkätundersökning och i form av personliga intervjuer. Anledningen till att jag 

använde mig av båda metoderna, är för att kombinationen i många fall rekommenderas (se 

avsnitt 2.3) och för mig kändes också mest naturligt och bäst anpassat för mitt 

problemområde. 

Enkäter sägs innebära lägre kostnader, jämfört med intervjuer, och är tidsbesparande för 

respondenterna eller intervjuobjekten. I mitt fall kan jag hålla med om det sistnämnda. Många 

av mina tillfrågade personer föredrog enkätundersökning med förklaringen att det tog kortare 

tid. I mitt fall har undersökningen varit nästan helt kostnadsfri, då de enda monetära 

kostnaderna varit telefonsamtal och bensin. Självklart är även tid pengar, så det har också 

funnits en tidskostnad. Om man däremot jämför med större marknadsundersökningsbolag, 

som t.ex. Jensen, så är mina kostnader av det allra minsta slaget. Därför har jag svårt att 

uppmäta en kostnadsskillnad mellan enkätundersökningen och personliga intervjuer. 

Det kan även uppstå ett annat problem med enkätundersökningar, då det kan vara svårt att 

återkomma med följdfrågor om populationen är för stor.
17

 I mitt fall var populationen av ringa 

mått, och jag behövde dessutom inte återkomma med ytterligare frågor. 

Enkätundersökningen skickades ut på mail och svar kom tillbaka med bifogad fil. Några av 

objekten svarade på enkäten på plats. 

Intervjuer kan ha s.k. undersökningseffekter och kontexteffekter. Det innebär att 

undersökningens upplägg delvis skapar det utfall som uppstår, t.ex. att en intervjuare har en 

effekt på den som intervjuas. En kontexteffekt kan uppkomma på grund av den miljö där 

undersökningen görs, vilken tidpunkt på dygnet den görs eller om undersökningen är planerad 

eller inte. En planerad intervju kan t.ex. ge helt andra svar än en icke-planerad intervju.
18

 

Andra frågor som beträffar intervjun är hur den ska se ut, om den ska vara strukturerad eller 

öppen. En öppen kännetecknas av att intervjuare och att undersökningsperson har ett samtal 

som liknar en vanlig dialog.  

Vid intervjuerna med studenterna, så var upplägget strukturerat. Det fanns förutbestämda 

frågor, och jag följde mallen relativt strikt. Många av frågorna var däremot konstruerade för 

att öppna upp för diskussion, vilket det också i vissa fall blev. Intervjun med Olof Blomqvist 

var något annorlunda, då inga direkta frågor fanns med som i fallet med studenterna. Intervjun 

var mer frigående och öppen för dialog, både från min sida och från hans sida. 
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Intervjuerna spelades in med hjälp av diktafon, med de intervjuades samtycke. Jag tog 

samtidigt vissa stödanteckningar för att klargöra vissa diskussionsämnen. Intervjuerna pågick 

i studenternas fall mellan 30-45 minuter, medan intervjun med de övriga respondenterna 

pågick i ca 1 timme. Studenterna verkade tycka att ämnet var intressant, och jag tror även att 

de fick ut något av intervjun. 

 

2.3.5 Giltighet och tillförlitlighet  

 

Det är viktigt att en undersökning både är giltig och tillförlitlig.
19

 Giltighet innebär att vi 

mäter det som ska mätas. Det gäller i mitt fall att ställa rätt frågor för att informationen ska bli 

giltig. Det är också viktigt att den information vi samlar går att lita på, att den är tillförlitlig. 

Beträffande mina intervjuer är problemet med giltighet inte lika stort, då kvalitativa metoder 

kännetecknas av en närhet till den undersökte. Problemet blir istället risken för misstolkning 

från forskarens sida, då han kan missuppfatta signaler och motiv som den undersökte har.
20

 

För att öka tillförlitligheten i mina intervjuer har jag valt att spela in intervjuerna, i stället för 

att skriva av och ta anteckningar. Då intervjuerna mer ska ses som en tolkande del av 

uppsatsen har jag inte sett det så viktigt att kritiskt granska och försäkra att det 

intervjupersonerna säger är rimligt. I det här fallet är det studenterna som är de erfarna och 

tillhör experterna. De har alla en uppfattning om vad koncepten betyder för sig, vad co-op och 

KY betyder för dem. Tanken var ju inte att hitta rätt eller fel utan att se om andra studenter 

delar min uppfattning om dessa olika praktiska läranden. Vad jag har valt att göra är däremot 

att hänvisa till vad Olof Blomqvist säger om co-op, i de fall då utrymme gavs vid de 

personliga intervjuerna med studenterna. 

Vidare menar jag att begreppen giltighet och tillförlitlighet är mer passande för även 

enkätundersökningen, då den har en mer tolkande karaktär. Vad gäller giltigheten hoppas jag 

att jag ställt de rätta frågorna och därmed fått ut mesta möjliga av frågeformuläret. 

Tillförlitligheten är större här, än vid en enkätundersökning på flera 100 intervjupersoner. 

Dessutom tillhör hela populationen en expertisgrupp, då de alla är tidigare studenter i de båda 

utbildningskoncepten och borde därmed vara väl insatta i vad följande koncept betyder för 

dem. Jämförelsen mellan de båda utbildningarna får därefter ett större djup och en bättre 

grund att stå på. 
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Syftet med den här uppsatsen är att jämföra två säregna begrepp för var och en av deras 

utbildningar. Som bakgrund till detta finns den ökade satsningen med praktiska utbildningar 

och därigenom det praktiska lärandet. Med denna anledning är det intressant att vidare 

granska två praktiska läranden, från två olika skolsystem.  

Tanken är att ge en grundläggande beskrivning av dessa begrepp och läranden, för att sedan 

kunna göra en jämförelse mellan programmen. 

 

3.1 CO-OP 
 

3.1.1 Så började det – USA & Kanada 

 

Det verkar vara svårt att säga när modellen med akademiska studier och arbetspraktik för 

första gången tillämpades.  En av hänvisningarna går till Sunderland Technical College i 

norra England, där det 1903 startades en arkitekt- och ingenjörsutbildning enligt en s.k. 

”sandwiched education” modell som var en varvad utbildning. 

Beträffande Co-op, så har modellen sitt ursprung i USA, där den introducerades för första 

gången år 1906. Det var Dr Herman Schneider vid University of Cincinnati som tog fram 

själva utbildningsformen med syftet att skapa ”ett unikt arbetsbaserat program för lärande”. 

Hans främsta mål var att förändra synen på det traditionsenliga lärandet, med det menat ingen 

koppling mellan praktiskt och teoretiskt lärande.
21

  

Dr Schneider mötte till en början inget stort förtroende. Skolans dekanus eller ordförande 

lyckades med stöd från näringslivet övertala hans övriga medparter i styrelsen, med ett litet 

undantag. En av styrelserepresentanterna uttryckte skolans ansvar för projektet på följande 

sätt, med ett tillägg i protokollet – ”for the success we will assume no responsibility”. År 2005 

firade skolans styrelse 100-årsjubileum och i anteckningarna fanns det då en intressant notis. 

Då, 100 år senare, med Co-op som ett världsomfattande koncept, uttrycktes det hela något 

annorlunda från styrelsens sida; ”for the success we will assume full responsibility”.
22

 

Idag är Co-op ett internationellt känt begrepp och arbetssätt. Co-op står för Cooperative 

Education och förklaras oftast som en utbildningsform, där teoretiska studier blandas med 

betalda arbetsperioder. I USA och Kanada har utvecklingen av Co-op tagits ett steg längre. 

Där ses det som en utbildningsstrategi, som ska öka förståelse och kunskap hos studenten 

samtidigt som motivationen stärks ytterligare.
23

 Dessa länder jobbar även med en strategi som 

ska säkerhetsställa kompetensförsörjning långsiktigt. ”Om det är någonting man har fattat i 

USA, så är det att efter en nedåtgående konjunktur kommer alltid en högkonjunktur, och det 

är när den börjar gå ner som man ska försäkra sig om att det finns kompetens när 

konjunkturen går upp.”
24

 Detta är viktigt för att när konjunkturen går upp kommer alla jaga 

samma kompetens. Många företag som ser detta som en möjlighet att rekrytera kunskap 
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långsiktigt, är därmed också väldigt måna om att också övervintra lågkonjunkturperioderna, d 

v s det ska finnas tillräckligt med jobbtillfällen för såväl låg- och högkonjunktur.
25

 

Idag är det fortfarande USA och Kanada som leder utvecklingen. Waterloo University i 

Kanada, har idag 14 000 aktiva studenter inom olika Co-op program och samarbetar med mer 

än 3 500 olika företag. Studenterna på Drexel University i Philadelphia, USA, som går ut med 

en 5-årig examen, har vanligtvis varit ute på Co-op i 18 månader. På Wilfrid Lauer University 

i Kanada, kan studenterna läsa sig till en s.k. Co-op MBA.
26

  

 

3.1.2 Co-op till Sverige – Uddevalla och Trollhättan 

 

Det dröjde länge innan Co-op nådde till Sverige, men när det väl gjorde det hade det indirekt 

med Högskolan Västs bildande att göra. Fram till bildandet av Högskolan i 

Uddevalla/Trollhättan 1989, fördes diskussioner om hur upplägget av utbildningarna skulle se 

ut. Ambitionen var att hitta en programform som bättre förberedde studenten för ett 

kommande arbetsliv. Det var viktigt att hitta en egen profil och ett eget förhållningssätt som 

inte gick att kopiera på samma sätt som en ny utbildningsform. Ett ställningstagande växte 

fram; att pröva den varvade utbildningsformen co-op. Innan det krävdes det ytterligare 

förarbete. Under 1987 och 1988 genomfördes flertalet studieresor till USA och Kanada av 

företrädare för utbildningsplaneringen i Fyrstad. Syftet med resorna var att införskaffa så 

mycket kunskap om Co-op som möjligt, så att kunskapsunderlaget förbättrades och så att 

förutsättningarna för att introducera modellen i den svenska högskolan bättrades på.
27

  

Många platser besöktes, där några var Northeastern University i Boston, University of 

Waterloo i Waterloo/Toronto och Macomb Community College i Warren/Detroit. Det knöts 

ett flertal betydelsefulla kontakter, varav Dr James W Wilson från Northeastern University 

var en av dessa. Denne nämnde hjälpte företrädarna ytterligare i den fortsatta planeringen och 

med förhållningssättet till Co-op och WIL.
28

 (se avsnitt 3.1.3).   

Hemkomna hade representanter från Högskolan nu mycket med i bagaget. Idén om co-op 

presenterades för de arbetsgivare som tidigt var intresserade. Dessa var Teli (ägdes av Telia), 

Saab, Volvo Flygmotor och Volvo Uddevallaverken. Representanter från företagen gjorde 

sedan i princip samma resa som företrädare för utbildningsplaneringen hade gjort, för ”att 

kunna se det med egna ögon”.
29

 När de kom tillbaka var de tillräckligt övertygade om idén, att 

de lovade kunna säkerhetsställa tillräckligt med platser som behövdes för att kunna starta en 

Co-op utbildning. Detta innebar att skolan hade ett stabilt nätverk att stå på från början.
30

 

Året var 1989 när det första Co-op programmet påbörjades på HTU. Programmet var den 3-

åriga utbildningen: Maskiningenjör med inriktning mot produktionsteknik. Det var till en 

början ett samarbete mellan Chalmers Tekniska Högskola och HTU.
31

  

När HTU senare specialiserade sig på elkraftsteknik, så var Vattenfall med vagga i Trollhättan 

det naturliga valet. HTU gynnades av att många utbildningar tog bort sina elkraftsutbildningar 

och HTU blev i förlängningen Vattenfalls lilla baby.  
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Idag tillhör Vattenfall tillsammans med ett antal andra företag, däribland Volvo Aero och 

Skatteverket, de som bidragit mest och genom tiden erbjudit flest platser till Co-op studenter. 

Vattenfall fick också utmärkelsen årets Co-op företag 2009.
32

 

 

3.1.3 Co-op och AIL 

 

En professor i USA på Northeastern University, vid namn Dr James W Wilson, fick i uppdrag 

att hitta ett paraplynamn som skulle samla alla praktiska lärande och praktiska 

utbildningsformer med ett ord. De flesta sådana läranden handlar om arbete som integreras 

med lärande. Det engelska uttrycket för detta blev det s.k. Work Integrated Learning (WIL).
33

 

Olof Blomqvist, dåvarande rektor på HTU gjorde en direkt översättning av följande begrepp 

och resultatet blev arbetsintegrerat lärande eller AIL. 

Under begreppet AIL och WIL omfattas flera andra begrepp. Clinical Practice kan liknas med 

det som kallas Verksamhetsförlagd Utbildning, VFU. Ett annat är Teaching training, som är 

det vi kallar lärarpraktik. Tyskland har sin motsvarighet i det som kallas Praktikum vilket 

också är en sorts obetald praktik. Av de begrepp som tillhör AIL, så är Co-op ett av få som 

innebär betald praktik eller arbetsperioder.  Vad som allmänt kan sägas om modellerna är att 

de är starkt kopplade till land, utbildningsområde och tradition.
34

 

För att öka samarbetsförmågan och integrationen högskolor och företag emellan, bildades en 

organisation med samma ändamål. Organisationen fick namnet SACE (Swedish association 

for cooperative education). På senare tid har detta utvecklats och omorganiserats till Vi Lär – 

Nätverket för Arbetsintegrerat Samhälle. Tillsammans med Högskolan i Kristianstad utgör 

Högskolan Väst stommen av den organisationen. I samma organisation erbjuds det kurser för 

lärare för att lära sig hur det går till – med arbetsintegrerat lärande. Detta för att höja kvalitén i 

lärares förståelse för AIL. Syftet med organisationen som helhet är att utveckla AIL och att 

lära sig av varandra. ”Genom korsbefruktning tar vi det bästa och skippar det sämre som 

kommer upp på möten och sammanträden och för sedan vidare detta mellan skolor och 

företag”.
35

 

Internationellt sätt finns det en organisation som har samma syfte och ändamål. 

Organisationen heter WACE, som står för World Association For Cooperative Education.  

Diskussioner mellan företag och högskolor sker här genom konferenser, symposium och på 

andra mötesträffar som organisationen anordnar. WACE har över 600 medlemmar med 

representanter från främst företag och högskolor, men också ett antal studenter är 

medlemmar.
36
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3.1.4 Definitioner av Co-op 

 

Det finns många som har försökt definiera vad Co-op egentligen står för. Den nationella 

kommittén för Cooperative Education, en privat icke vinstdrivande organisation från USA
37

, 

har gjort följande definition:
38

 

”en strukturerad utbildningsstrategi som integrerar klassrumsstudier med praktiskt lärande, 

genom arbetslivserfarenhet inom passande och tillhörande ämnesområde. Utbildningsformen 

ger ökad kunskap och erfarenhet i att integrerar teori och praktik. Co-op är ett partnerskap och 

ett samarbete mellan studenten, institutionen och företagen, med specificerade 

ansvarsområden för alla parter. 

Jarvis och Wilson
39

 menar att Co-op är en sorts utbildning, där skolan eller institutionen och 

företagen samarbetar för att kunna tillgodose ett utbildningsprogram med en kombinerad 

medverkan i både skolan och på jobbet.  

Enkelt uttryckt är det betalda arbetsperioder som kombineras med teoretiska studier. 

 

3.1.5 Modellen Co-op – Tre perspektiv – Tre roller 

 

Skolans perspektiv 

Under flera år i början av 2000-talet genomfördes ett projekt på Högskolan Väst på Co-op 

programmet för Maskiningenjörer. Projektet fick namnet Zenith, och försöksföretaget var 

Volvo Aero. Efter att studenten gjort sin 1:a och 2:a period ute på företaget, skulle denne 

under sitt sista år, under en 8-månaders period, vara en del av ett R & D projekt på företaget. 

Närmare varade projektet 34 veckor varav 20 veckor innebar deltidsarbete. Under dessa 20 

veckor ägnades en del av tiden åt kursstudier på Högskolan. (se nedan)
40

 

Enligt författaren visar ett sådant beskrivet projekt, hur näringsliv och högskolas samarbete 

kan leda till utmärkta AIL-effekter genom Co-op.
41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Zenith på Volvo Aero 
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För Högskolan gäller det att ha en strategi hur upplägget och planeringen ser ut före, under 

och efter en co-op period; allt för att förenkla studentens situation under processen. Strategin 

består av tre faser (A, B, C), som en del av en cykel (se bild nedan): 

 

a.) Information, förberedelse och planering 

 

b.) Koordinator kontaktar företaget, förbereder för perioden. Koordinatorn besöker 

företaget minst en gång per period, och för då en diskussion med handledare och 

student. 

 

c.) Co-op seminarier på Högskolan. Lärare är inbjudna och ger feedback på rapporter och 

på seminarierna. Handledare från företaget är också inbjudna att delta på seminarierna. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. 

Strategisk Co-op- 

planering,  

cykel a – b – c  

 

Företagets perspektiv 

Volvo Aero, företaget där projektet Zenith genomfördes, har tagit emot co-op studenter sedan 

starten av Högskolan 1989.  Företaget ser co-op som en chans att i slutändan kunna rekrytera 

studenter som redan har arbetslivserfarenhet och redan en viss nivå av kompetens. Ordet 

kompetens förklarar de, med hjälp av Keen (1998)
42

 på följande sätt: 

 

Färdigheter 

Vissa sorters färdigheter lär sig studenten själv på Högskolan. De kan t.ex. lära sig använda 

olika sorts CAD-program. Genom arbetsperioderna kan sedan studenten använda sig av sina 

lärda kunskaper och applicera dessa i praktiken. 

 

Kunskap 

Studenten får kunskap genom att läsa kurser på Högskolan. Genom bra resultat tentamen får 

de sedan ett kvitto på att de nått en tillräcklig kunskapsnivå för det aktuella ämnet. 

 

Erfarenhet 

Co-op studenten har fått två typer av erfarenhet genom sin tid på Högskolan, teoretisk och 

praktisk erfarenhet. Arbetslivserfarenheten är den absolut viktigaste av dessa. De har jobbat 

inom produktionen och med ingenjörsuppgifter inom olika områden. De är bekanta med 

organisationen, arbetsmetoderna och med terminologin som används på företaget. 
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Relationer 

Arbetsperioder på företaget gör det möjligt för studenten att ”lära känna” olika avdelningar 

inom företaget och andra medarbetare. Detta ger studenten en större bild av hela företaget. 

När de senare börjar arbeta inom företaget innebär sådan erfarenhet bättre effektivitet.  

 

Värderingar 

Att dela samma värderingar är viktigt inom företaget. Under den första perioden får studenten 

en kopia av boken ”The Volvo Way”, där företaget värderingar tas upp och diskuteras.  Då 

den första perioden utförs på produktionssidan, får studenten en förståelse och ökad kunskap 

om maskinoperatörernas arbete. Detta är ovärderligt att ha med sig när de senare påbörjar sin 

karriär som ingenjörer. 

 

Motivation 

Motivation är drivkraften bakom hela Volvos koncept. Genom att studenten får alternera 

studier med praktik, ökar motivationen genom att studenten tar mig sig all motivation från de 

teoretiska studierna till sin praktik och vice versa. Kombinationen blir förhoppningsvis en 

start för en livslång längtan till inlärning av kunskap. Av erfarenhet har det visat sig att co-op 

studenter gärna tar åt sig rollen som handledare för nya co-op studenter. Detta är en enorm 

fördel då den tidigare studenten är väl insatt i vad som krävs av både studenten och av 

företaget.
43

 

 

Studentens perspektiv 

Två studenter som genomförde Maskiningenjörsprogrammet med co-op, var Camilla Englund 

och Elinor Magnusson. Under ett symposium för WACE, beskrev de hur de uppfattade 

projektet Zenith.
44

 De började beskriva deras program, utan Zenith i bilden. Då är man ute tre 

perioder. Under den första perioden jobbar man på produktionssidan, den andra innebär 

ingenjörsrelaterat arbete och den sista perioden är en fortsättning på det som gjorts under den 

andra perioden (se bild nedan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Layout, Co-op program för Maskingenjör 
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Zenith-projektet innebar ingen förlängning av programmet som helhet, utan att den sista 

arbetsperioden blev längre. Istället för att vara ute på co-op i 10 veckor, var studenterna 

involverade i ett projekt som varade i 8 månader. 

Som nämnts ovan bestod projektet av två delar. Tanken var att det studenterna lärde sig på 

Högskolan sedan skulle kunna appliceras i praktiken på Volvo Aero.  

Camilla och Elinor berättar att målet med just de specifika Zenith-projekt som de deltog i, var 

att bli mer involverade i produktions-tillverknings processen och därefter använda denna 

kunskap till att konstruera/utveckla ett konceptuellt förslag till en mellanliggande låda, en del 

i en flygmotor.
45

 

När Camilla och Elinor tänker tillbaka på sin tid på företaget, menar de att den största 

fördelen med co-op, och framförallt Zenith, var möjligheten till att få arbeta självständigt. Det 

gav dem en starkare känsla av säkerhet och en insyn i hur saker och ting fungerade. De menar 

att de fick ytterligare kunskap som inte hade fåtts vid endast teoretiska studier. 

Zenith gav de bägge ökad ansvarskänsla då de hade ansvar för såväl planering som slutligt 

resultat. Detta gav dem en djupare förståelse av projektet som sådant. Under de 8 månader de 

spenderade på företaget, fick de såväl som värdefulla kontakter även en bättre förståelse för 

företagets metoder, processer och standarder.
46

 

 

Tre roller 

Co-op är en utbildningsmodell med tre parter eller tre rollinnehavare. Den involverar 

studenten, företaget och högskolan. Alla dessa parter måste samspela, d v s det räcker inte att 

en part fungerar, alla måste fungera. Det kan liknas med en blomma, med ett visset blad. Med 

ett visset blad, blir hela blomman vissen.
47

 

Om denna samverkan fungerar bra, riskerar man inte ett dilemma där studenten får välja 

mellan en dålig co-op plats och ingen alls. Det är nämligen precis vad som kan uppstå om 

dessa tre olika partners inte är medvetna om sin roll.
48

 

Högskolan måste vara medveten om sin roll, studenten måste vara medveten om sin roll och 

företagen måste vara medveten om sin roll.  

Detta är en bearbetningsprocess, som ständigt är i rörelse. ”Jag vet här på ingenjörssidan att 

de håller på och ser om hela det här systemet”.
49

 Det är viktigt att höra hos studenterna och 

hos lärarna vad som fungerar mindre bra. På det sättet kan vi lära av oss våra misstag och gå 

vidare med något vunnet hos båda. 

Det är viktigt att samverkan sker från start till mål i utbildningen, från alla parter. Högskolan, 

som har en av rollerna, representeras b.la. av koordinatorn för varje institution. Anders 

Eklann, är koordinator för Ekonomi och IT på Högskolan Väst, och han berättar om några av 

sina viktigaste uppgifter som koordinator. Det är viktigt att först träffa studenterna och få upp 

ett intresse. Därefter är det viktigt med coachning, som att hjälpa till hur man skriver CV och 

personligt brev. Att förbereda studenterna för sina framtida co-op perioder och sedan besöka 

dem tillhör också en av hans uppgifter. I slutändan är det viktigt att följa upp studenterna efter 

deras perioder. Studenterna får till exempel skriva en rapport och lämna in utvärderingar.
50
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Som student blir dennes roll i förlängningen att vara delaktig och engagerad, i först hand fram 

till co-op perioderna börjar eller till att platserna annonseras ut och sedan också i 

fortsättningen under sin utbildning. Studenten ska veta vad som förväntas av denne ute på 

arbetsplatsen. Han eller hon ska veta att de inte är praktikanter utan medarbetare. Med en 

prislapp hängandes på bröstet blir ansvarstagandet större från studentens del, och från 

arbetsgivarens sida finns det då vissa förväntningar. Om företagens krav är klara, om 

studenten och högskolans vet sina roller, då finns det också goda förutsättningar för 

triangelsamarbetet att fungera.
51

 

 

Kommunikationens roll 

Kommunikationen är viktig mellan de tre tidigare beskriva rollerna och utifrån de tre tidigare 

beskrivna perspektiven. Vad som också är viktigt är att hela Högskolan vet vad varje persons 

roll är i processen, och att varje person står bakom hela utbildningskonceptet. Olof Blomqvist 

beskriver det på följande sätt: ”Alla måste tänka på det, alla måste vara ett fan av konceptet. 

Från styrelsen ner till ledningen, ner till lärarna”. Eftersom AIL, och därigenom Co-op, lyfts 

upp som ett övergripande begrepp och som ett starkt förhållningssätt för skolan, måste alla 

vara medvetna om vad det innebär och hur skolan ska förhålla sig till ett sådant lärande. Hela 

kedjan måste vara medveten om sin roll och ta sitt ansvar.
52

  

 

3.1.6 Annat exempel på rollspel – Högskolan i Jönköping 

 

I olika praktiska utbildningar, såväl som i teoretiska utbildningar är den samverkan som 

uppstår mellan inblandade parter väldigt viktigt. I en undersökning gjord av Sveriges 

Akademikers Centralorganisation, SACO, belyser man bland annat högskolans roll i att stödja 

studenter på väg ut i arbetslivet, men genom andra sätt än en renodlad 

arbetsförmedling.
53

Detta kan vara allt från att erbjuda god studie- och yrkesvägledning till att 

stödja studentkårernas eller egna arbetsmarknadsdagar. Om det inte finns något intresse från 

lednings-, fakultet- och institutionsnivå kommer det aldrig bli en riktigt bra samverkan mellan 

högskolan och studenten. Det är viktigt att studenten blir en del av det omgivande samhället, i 

form av praktik och projektarbeten, så att inte högskolan blir en isolerad ö utan integration 

med samhället. Ett program på Högskolan i Jönköping, jobbar aktivt med att få en bra 

samverkan mellan högskolan och studenten. Medie- och kommunikationsvetenskapliga 

programmet (MKV) har ett kontinuerligt samarbete med 80-85 VFU mottagare, och på 

följande program har man 12 veckor VFU
54

. Var tredje plats leder till fortsatta kontakter i 

form av sommarjobb, examensarbeten, vikariat eller fast anställning. En aktiv samverkan 

mellan skola och samhälle har gett lyckade resultat, och studenterna är attraktiva på 

arbetsmarknaden. Studentens roll är också viktig, då det huvudsakliga ansvaret för VFU 

ligger på studenten. Här behövs dock stöttning från skolans sida för att studenten ska kunna 

slutföra sin VFU eller få en VFU plats.
55
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Företaget och näringslivet har också en roll att spela. Det gället att man är aktiv och har en 

vilja att nå studenter under deras utbildning. Det gäller att kunna få studenten att tänka annat 

är bara teoretiskt. Tanken att det studenten lär sig under utbildningen i slutändan ska kunna 

implementeras på arbetsplatsen är kanske inte något som är närvarande under utbildningens 

gång. Därför är det viktigt för näringslivet och företagen att vara närvarande under 

utbildningens gång, och att medvetandegöra studenten om att den kunskap som lärs ut är 

viktig att ta vara på. Att integrera näringslivet med studenten är därmed av yttersta vikt.
56

 

Studenten har sedan en roll att spela, då denne först och främst måste ha ett intresse av att 

tillgodogöra sig det som erbjuds från t.ex. företag. Med andra ord har studenten ett eget 

ansvar att ta till vara på alla möjligheter till arbetslivsanknytning på sina lärosäten.
57

 

 

3.2 Ekonom Co-op – Högskolan Väst 
 

3.2.1 Utbildningsplan 

 

Om utbildningen 

Ekonomprogrammet på Högskolan Väst består av tre teoretiska huvudområden och av ett 

praktiskt huvudområde. Under de två första åren läser du på grundläggande nivå, och på det 

tredje året väljer du att fördjupa dig i en av följande inriktningar: Marknadsföring, 

organisation eller redovisning. 

Inom fördjupningsområde marknadsföring ligger fokus på marknadsundersökningar och 

marknadskommunikation. Utveckling, analys och presentation av marknadsföringsproblem är 

en viktig del av studierna. En del praktiska projektarbeten genomförs också. 

Inom fördjupningsområdet organisation fokuseras det på ökade kunskaper om en 

organisations utformning och ledning, strategi och förändring.  En del av innehållet handlar 

om modern svensk och utländsk forskning inom organisationsområdet och kunskap om 

metoder och angreppsätt.  Under fördjupningsnivån genomförs flertalet seminarier. 

Inom fördjupningsnivån redovisning studeras bland annat syfte och målgrupp för företags 

externa rapportering samt olika utvecklingslinjer inom redovisningen. Andra 

innehållsområden som det fördjupas i är koncernredovisning och ekonomistyrning. 

 

Under utbildnings gång möts studenten på olika sätt av det Arbetsintegrerade lärandet, AIL. 

Detta genom gästföreläsningar, projekt och uppgifter som är kopplade till kursernas uppgifter. 

Studenten har även möjlighet att läsa utbildningen med Co-op. Utbildningen förlängs ett år, 

med ett utökat examensbevis som resultat. Där redovisas Co-op periodernas längd och 

vilket/vilka företag du jobbat på. 
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Syfte och mål 

Förutom de nationella examensmål som förekommer, finns det ett antal lärandemål med 

utbildningen. Här följer ett axplock: 

 

 överblick över relevanta delar av forskningsfronten inom företagsekonomi 

 kännedom om viktiga företagsekonomiska metoder, modeller och angreppsätt samt 

förstå förutsättningarna för deras tillämpning i praktiska problem- och 

beslutssituationer. 

 en fördjupad kunskap inom ett av företagsekonomins delområden t ex marknadsföring, 

organisation eller redovisning 

 se samband mellan teori och praktik i företagsekonomiska och organisatoriska 

sammanhang 

 kunna aktivt delta i kvalificerade projekt, enskilt eller i grupp, med praktisk 

tillämpning, som innebär ett arbetsintegrerat lärande 

 

Kurserna 

Ekonomprogrammet består av 180 Högskolepoäng, HP. Av dessa läser studenten 90 HP 

Företagsekonomi, inklusive fördjupningsdel. Den delen består av följande kurser:  

Ekonomistyrning, Grundläggande Redovisning, Marknadsföring I, Organisations- och 

Vetenskapsteori, Externredovisning B, Investeringsbedömning och finansiell styrning, 

Marknadsföring II och Organisation och Ledarskap. 

Det går sedan att göra en fördjupning i organisation, marknadsföring eller redovisning. 

Utöver detta läser man en 30 HP i Nationalekonomi, 15 HP i Informatik/Statistik, 15 HP och 

15 HP i juridik. Valbara kurser kan sedan väljas i föregående respektive ämnen, med 30 HP.
58

 

 

Efter utbildningen 

Utbildningen ger dig en bred kunskap, vilket blir en fördel i ditt framtida arbetssökande. De 

flesta företag och offentliga förvaltningar behöver personal med kunskaper i ekonomi. 

Exempel på framtida yrken kan vara: controller, revisor, skattekonsult, marknadsanalytiker, 

ekonomichef, projektledare och inköpare. 
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3.2.2 Ekonomprogrammet 2007, Co-op 

 

Ekonomprogrammet 2007 bestod av 19 studenter. Av dessa tillhörde tre stycken 

Redovisningsprogrammet 2006, men läste ändå ihop med 2007 års studenter. 

Ekonomprogrammet 2007 utgjorde resten av årskullen och var tillsammans 16 studenter. Alla 

dessa 19 studenter gick Ekonomprogrammet med modellen Co-op. Av de 16 studenterna från 

Ekonomprogrammet 2007, svarade 12 stycken på enkätundersökningen och tre stycken var 

med på en personlig intervju. En person valde att varken medverka på intervju eller enkät, det 

vill säga det interna bortfallet var 1 person och det externa bortfallet var tre personer, då dessa 

tillhörde en årskull tidigare. 

Från enkätundersökningen har jag valt att ta med några frågor som har ett mer kvantitativt 

utseende, men valt att lägga fokus på de kvalitativa frågor som dels funnits med i enkäten och 

dels i den personliga intervjun. Här nedan följer ett axplock av det viktigaste som kommit 

fram på intervjuerna och genom enkätundersökningen.  

 

Åldersfördelning 

Det var en generellt låg medeltidsålder från de tillfrågade i enkätundersökningen. Den 

vanligaste åldern bland de svarande var 24 år. 11 stycken av 12 tillfrågade var 26 år eller 

yngre. Den äldsta personen i undersökningen var 39 år gammal. Det skvallrar om att de flesta 

av de svarande börjat studera direkt efter gymnasiet. Medelåldern bland alla svarande var 23 

år.
59

 

Co-op perioderna 

För varje co-op program finns en fördefinierad studiegång, det samma gäller med 

Ekonomprogrammet. Enligt schema är arbetsperioderna fördelade på följande vis: 

arbetsperiod 1 – mars till maj, arbetsperiod 2 – januari till mars, arbetsperiod 3 – november 

till januari och arbetsperiod 4 – augusti till november. Alla perioder är tio veckor långa.
60

 

Det finns möjlighet att ändra på dessa perioder och göra sin egen individuella studieplan. 

Många av de tillfrågade i enkäten svarade dock att de gått sin co-op utbildning enligt schema. 

Möjligheten fanns ändå, och tre av de tillfrågade svarade att de gått co-open enligt egen 

planering och eget schema. Två svarade att de gått enligt schema, men att de även 

tillgodoräknat sig perioder under sommaren. Det finns en viss frihet från studentens sida att 

lägga upp sin egen planering, så länge inte företaget har egna krav på när perioderna ska vara. 

Företag och arbetsuppgifter 

Enligt Högskolans mall, finns det en bakomliggande tanke varför perioderna ligger på sina 

olika delar av året. Det är just för att arbetsuppgifterna ska bli varierande och för att studenten 

ska bli insatt i så många olika delar som möjligt av t.ex. en redovisningskonsults 

ansvarsområden. Under den första perioden ska studenten få en introduktion till företaget och 

till rutinarbete såsom fakturahantering och kundreskontra. Under andra perioden är tanken att 

ansvarsbördan ska öka, och i ett redovisningsföretag skulle detta kunna innebära arbete med 

bokslut och deklarationer. Under den tredje perioden kan uppgifter som budgetarbete och 

löpande bokföring förekomma. Under den fjärde och sista perioden är tanken att studenten 

självständigt ska ansvara för eller medverka i ett mindre projekt på arbetsplatsen. 
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Av de tillfrågade varierade uppgifterna ganska mycket. Det var allt från enkel bokföring och 

bokslutsarbete till taxering då vissa av de tillfrågade jobbade som skattehandläggare. Det 

förekom en del inköpsarbete och därav förhandlingar då ett par jobbade på SAABs 

inköpsavdelning. Även svar som arbete med konferenser och presentationer förekom. En del 

av de tillfrågade jobbade på några av större bankerna, bl.a. Swedbank och Handelsbanken. Då 

var det mer kassa och kundtjänst som tillhörde de vanligaste arbetsuppgifterna. En co-op 

student som gjort samtliga sina perioder på en bank hade börjat på kundtjänst och därefter 

flyttat till privatsidan och slutligen jobbat en del på företagssidan. Förutom banker, SAAB och 

Skatteverket som arbetsgivare var det många redovisnings- och revisionsbyråer. Därutöver 

var andra arbetsgivare Volvo Aero och Akzo Nobel. Det var en stor spridning från större 

multinationella företag till mindre lokala och regionala företag. 
61

 

Syftet med utbildningen och med co-op som koncept 

Co-op är ett unikt koncept, enligt många, både enligt respondenter som svarat på frågan och 

enligt studenter.
62

  De som valde utbildningen, valde den för co-op, men hade ändå inga 

direkta förväntningar och om det fanns några så var de rätt låga innan de skulle ut och jobba:  

 

”Jag hade inga direkta förväntningar av företaget och jag visste inte heller vad dom 

förväntade sig av mig”.
63

 

 

”Jag hade låga förväntningar, trodde inte jag skulle få göra så mycket på Skatteverket, i och 

med att det är statligt. Trodde inte jag skulle få lika mycket inblick som jag fick.”
64

 

 

De förväntningar som ändå fanns, i det här fallet innan studenterna påbörjat sin utbildning, 

kunde i vissa fall inte alltid motsvaras. Från början genomlystes det att det fanns platser och 

skolan profilerade sig av sitt Arbetsintegrerade lärande som co-op var en del av. Men desto 

djupare in i processen, med urval av jobb, som man kom, ju mer kom det att det inte fanns så 

många jobb som det utlovats från början.
65

 

Olof Blomqvist, f.d. rektor på Högskolan Väst, menar att mycket handlar om kommunikation. 

Det ligger ett ansvar hos informatörerna från Högskolan att åka ut och informera om att just 

co-op är en möjlighet, men det är ingen garanti. Annars är det att ljuga mitt framför näsan på 

studenterna.
66

 Studenterna som är ute på mässor får en förväntan om vad co-op innebär. Om 

de sedan inte får vad de förväntar skapas ett missnöje. Samma sak gäller om samordnaren 

eller koordinatorn lovar en bra plats, och den i slutändan är mindre bra. Det är speciellt 

allvarligt om Högskolan tror det är en bra plats, och så är det inte det. Av den anledningen är 

det väldigt viktigt för koordinatorn att vårda platserna och därigenom sina kontakter ute på 

företagen. 

 

Av de studenter som i slutändan kom på co-op från denna årskull, så verkar alla väldigt ense 

om vad co-op tiden betytt för dem och deras framtida karriär. Den har varit väldigt 

betydelsefull. Erfarenheten i arbetslivet är väldigt viktig och likaså den bättre förståelsen för 

teorin i skolan. En annan roll som utbildningen har att spela är att hjälpa studenterna ta reda 
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på vad man vill syssla med. Det blir lättare att veta om det här yrket eller branschen är rätt val, 

eller om studenten är helt fel ute. Jämfört med en fullt teoretisk utbildning, så slipper man av 

den anledningen, ångra sig efteråt då man redan provat sig fram under utbildningens gång.
67

  

 

Dessa ”provperioder” ger studenten också en bättre förberedelse inför arbetslivet. Enligt både 

studenter och respondenter är det dock fel att kalla co-op en praktikperiod eller provperiod. 

Det går inte riktigt att jämföra med till exempel en Internship, där arbetssysslorna kan variera 

i både arbetsbörda och arbetssyssla. En IT-student får inte jobba med IT utan sälja 

hamburgare, och blir inte bättre IT-kille för det.
68

   

I co-op utbildningen kallas inte heller perioderna praktik utan anställningsperioder. Kvalité 

går framför kvantitet. Om en student dessutom har en prislapp hängande på bröstet skickar det 

en tydlig signal till arbetsgivaren att studenten vill utföra ett riktigt arbete, och när det kostar 

vill troligen också arbetsgivaren ha ut något extra. En annan mening med co-op verkar vara 

som en student sammanfattar det – ”att få arbeta och inte bara praktisera”.
69

 

 

Att lära sig mer om sig själv och därmed växa som person verkar vara en annan mening 

utbildningskonceptet. Under intervjun med Olof Blomqvist, berättade han om en konferens 

han var på där deltagarna var personalchefer för olika företag och branscher. De fick en fråga 

som handlade om vad de tyckte var det viktigaste att titta på när de anställer folk från 

högskolan. De skulle välja de tre viktigaste sakerna. Ingen nämnde betygen från högskolan 

bland de tre viktigaste sakerna. Alla nämnde s.k. personal skills eller soft skills som nummer 

ett. Soft skills innebär bland annat, hur väl man uppträder och är och hur väl man anpassar sig 

och förstår sig på företaget. Att ha goda soft skills prioriteras oerhört och bland de skolor som 

kommit längst i co-op som utbildningskoncept finns där en kurs för de studenter som ska ut 

på sina arbetsperioder. Kursen handlar enbart om soft skills eller personal skills. På det sättet 

är studenten mer förberedd och mer utvecklad när denne kommer ut till sin arbetsplats.
70

 

 

Många studenter tycker sig ha ett mer praktiskt tänkande och inte bara ett teoretiskt, detta 

efter att ha varit på co-op. Vad det kommer tillbaka till är arbetslivserfarenheten. Den är 

ovärderlig och ett år extra i skolan är bara positivt, med tanke på allt det medför. Det är en 

utbildningsfilosofi som det tros på bland studenterna. Det underlättar att ha gått co-op när man 

senare ska ta steget ut i arbetslivet och det är väldigt nyttigt. Ett år arbetslivserfarenhet i tidig 20-

årsålder är guld värt för sig själv och inte minst för arbetsgivaren.71 

Det går inte heller att komma ifrån hur utfallet blivit för de studenter som nu nästan är klara 

med sin utbildning. 67 procent av studenterna eller 8 av 12, har fått idag jobb tack vare co-

open.  Av dessa har två jobbat på företaget sedan 2008, och hälften inom spannet 1 månad till 

1 år. Tre stycken hade blivit erbjuden tjänst och skulle börja jobba efter sin examen i sommar. 
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3.3 Kvalificerad Yrkesutbildning, KY 
 

3.3.1 Så började det 

 

Den första glimten efter att behöva yrkesarbetare, visade sig i början 1800-talet. Riksdagen 

avskaffade då skråväsendet, då det inte längre passade in det industrialiserade samhälle som 

Sverige var på väg att bli. Näringslivet hade nu bland annat behov av tekniskt kunniga 

människor och därför växte flera nya läroanstalter fram. Bland dessa kan nämnas Chalmers 

Tekniska Högskola, KTH och Veterinärhögskolan, som fortfarande inte hade något praktiskt 

inslag utan var rent teoretiska universitet. Ett steg åt yrkesutbildningens håll, kom när en rad 

skolor för yrkesutbildning föddes fram. Det var allt från vårdskolor till handelsskolor och 

sjömansskolor. Det här var fortfarande under 1800-talet. Ännu var inget riktigt steg taget, men 

politikerna vaknade till under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, med slutsatsen att 

samhället måste hjälpa till att skapa förutsättningar för att yrkesutbildningarna skulle bli flera 

och för att kvaliteten på utbildningen skulle bli högre.
72

 

 

Under lång tid saknades det alls inslag av yrkesutbildningar på gymnasial nivå, och de enda 

som hade egentlig rätt att i överhuvudtaget studera vidare var studenterna ”med den vita 

studentmössan” och inte yrkesskolorna. Det var därför det i början av 70-talet fanns en stark 

strävan efter en ökad jämlikhet och en skola som skulle alla barn och ungdomar möjlighet till 

högre studier. Gymnasieskolan blev av denna anledning genom en reform den sammanhållna 

gymnasieskolan med ett antal förbestämda utbildningar som utbud. Det fanns de tvååriga 

yrkesinriktade linjerna, de treåriga studieförberedande linjerna samt en treårig ekonomisk 

linje och en fyraårig teknisk linje. Reformen togs dock inte fullt ut, utan det var fortfarande 

bara de tre- och fyraåriga linjerna som berättigade till högskolestudier.
73

 Av bland annat detta 

skäl infördes vuxenutbildningen (komvux), med syftet att kunna komplettera med kurser för 

att få behörighet för högre studier. Några år senare, under 1977, genomfördes också en 

högskolereform som i slutändan fick effekter av att vissa tidigare yrkesutbildningar knöts till 

högskolan, t.ex. lärarutbildningarna. 

 

Fortfarande var steget långt till en fullfjädrad yrkesutbildning. När gymnasieskolan hösten 

1994 reformerades om, skapades 16 treåriga nationella program. Linjerna i dessa program 

ändrades från att vara yrkesförberedande till yrkesorienterade. Ändringarna var dock inte 

tillräckliga och klagomål från arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor började 

framföras. De saknade tillräckligt inflytande inom gymnasieskolan, och trots att det fanns 

högskoleutbildningar som matchade arbetslivets behov, så blev det klart för dem att det fanns 

ett gap i utbildningssystemet. Inom arbetslivet, och speciellt inom industrin, saknade man 

följande arbetskraft; specifik kompetens som var högre än den gymnasieskolan erbjöd, men 

som ändå inte behövde vara vetenskapligt förankrad.
74

 Ett samarbete mellan skolan och 

arbetslivet var det som söktes, och därigenom en ny skolform. Här hade KY ett gap att fylla. 
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3.3.2 Införandet av KY 

 

Innan försöksverksamheten drog igång 1996, var det diskussioner inom riksdagen hur KY 

skulle införas inom skolväsendet. Det var en diskussion mellan regeringskollegorna Ylva 

Johansson och Carl Tham som då var utbildningsminister. Diskussionen huruvida KY skulle 

bli en fristående skolform eller om den skulle inordnas inom högskolan. Utfallet blev en egen 

och fristående skolform. En av anledningarna till detta var att arbetslivet aldrig haft ett starkt 

inflytande inom högskolesamhället. Resultatet skulle i sådant fall bli alltför lite inflytande från 

arbetslivet, över till exempel utbildningarnas innehåll och dimensionering.
75

 

 

Den 1 juli 1996 startades så ett KY-försök. Under de två första åren påbörjade 10 000 

personer en KY-utbildning. Inför samma försöksperiod skapades ett sekretariat som också 

fungerade som myndighet och som på mycket kort tid byggde upp hela KY-konceptet. 
76

 Tre 

saker var viktiga för den framtida myndigheten att förhålla sig till beträffande KY-

utbildningen: den skulle efterfrågas av arbetslivet och därefter bedömas ha goda 

förutsättningar att kunna genomföras med hög kvalitet, anordnaren skulle vara en högskola 

eller kommun med eventuell samverkan med ytterligare någon utbildningsanordnare, den 

skulle bryta traditioner i fråga om könsbundna utbildnings- och yrkesval. 

 

Under de första tre åren, innefattade varje KY-utbildning ungefär 26 personer.  Då var den 

vanligaste utbildningstiden 80 KY-poäng (2 årig utbildning). Under försöksperioden 

placerades inte utbildningarna ut geografiskt utan det styrdes mer av var ansökningarna kom 

ifrån. Den sista december 1998 låg Västra Götaland och Stockholm i topp tillsammans med 

18 procent var av antalet utbildningsplatser. Fram till våren 1999 hade 434 olika utbildningar 

blivit accepterade. 22 stycken av dessa kom aldrig igång på grund av brist på sökande. 

 

3.3.3 Vad är KY? 

 

Kvalificerad yrkesutbildning, KY, är en eftergymnasial yrkesförberedande utbildningsform på 

högskolenivå. KY-utbildningar har ett nära samarbete med Näringslivet och andra 

utbildningsanordnare. Det innebär att innehållet och inriktningen inom de olika utbildningarna 

kan variera beroende på hur behovet ser ut på arbetsmarknaden. Tanken är att KY bara ska 

finnas när och där den behövs. Genom ett samarbete med näringslivet säkerhetsställs kraven 

som ställs i arbetslivet. De är även aktiva när det gäller planering och senare genomförandet 

av utbildningarna, i form av att vara föreläsare, delta i projekt och erbjuda praktik.
77

 

Årsredovisningen från 2010 från YH-myndigheten, visar att det någon gång under året pågick 

1136 utbildningar. Av dessa var 38 procent YH-utbildningar och de resterande 62 procenten 

KY-utbildningar. Utbildningarna inkluderar allt från teknik och tillverkning till vård och 

turism och restaurang. Andra utbildningar finns inom IT, skog och trädgård, livsmedel och 

konst och media.
78
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Det finns ca 200 aktiva utbildningsanordnare som bedriver KY-utbildning. Hälften av 

studenterna går en KY-utbildning anordnad av kommuner och landsting, drygt en tredjedel 

går sin utbildning hos privata företaget medan resten studerar KY genom stiftelser och 

högskolor. Myndigheten måste varje år godkänna alla utbildningar och därefter se till att de 

håller tillräcklig kvalitet.
79

 

En KY-utbildning sträcker sig mellan ett till tre år. En KY-poäng motsvarar 1 veckas 

heltidsstudier. En utbildning på ett år motsvarar 40 KY-poäng, på två år 80 KY-poäng och en 

treårig utbildning motsvarar 120 KY-poäng. Vid studier av minst två år, innehas en KY-

examen.
80

 

 

3.3.4 Vad är LIA? 

 

LIA, eller lärande i arbete, togs fram i samband när KY-utbildningarna startade. Det var en 

del av själva KY-konceptet.
81

 LIA kan ses som arbetslivet medverkan inom KY, vilket är ett 

omfattande samarbete. I slutändan bygger KY på klar samverkan mellan staten och 

arbetslivet. Den sistnämnda parten har en stor roll i utformningen av enskilda KY-

utbildningar och vid organiseringen av den arbetsplatsförlagda utbildningen. En förutsättning 

för att LIA-perioder ska kunna erbjudas är att företagen tillgodoser arbetsplatser och ger 

kvalificerad handledning, allt kostnadsfritt. Det innebär att näringslivet står för 

utbildningskostnaderna under den tid de studerande deltar i LIA.
82

 

Det finns olika former att genomföra sin LIA på. Den vanligaste formen är att LIA utgörs av 

praktikperioder. Meningen är att studenterna ska kunna tillämpa sina teoretiska kunskaper i 

praktisk verkan och i verkliga livet. Studenten får här oftast en introduktion som kan variera i 

omfattning beroende på företag och arbetsuppgifter. Därefter får studenten arbeta mer 

självständigt. Oftast liknas en sådan praktik med en sorts trainee-LIA. 

Andra förekommande former av LIA är att utbildningen på arbetsplatsen genomförs i 

projektform som ett större projektarbete. På mer specifika utbildningsformer som hantverkare 

kan LIA mer beskrivas som en lärlingsutbildning. Ytterligare variant av LIA är då 

utbildningen genomförs med hjälp av så kallade fadderföretag. Med hjälp av fadderföretaget 

får studenten planera olika typer av uppdrag. 

LIA ingår i kursplanen och betygsätts därmed som vanliga kurser på skolan. LIA har för varje 

utbildning en egen kursplan, där innehållet såsom mål och syften kan variera stort från 

utbildning till utbildning. LIA-platserna ska ordnas själv av den studerande, men i slutändan 

är det anordnarens ansvar att alla har fått en LIA-plats. LIA utgör en tredjedel av alla KY-

utbildningar. 
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3.3.5 Yrkeshögskolan och program 

 

Den 1 juli 2009 avvecklades myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, KY-myndigheten, 

och i samma skede bildades myndigheten för Yrkeshögskolan. Detta är det nya 

paraplynamnet för alla eftergymnasiala utbildningar utanför högskolan. Här innefattas 

lärlingsutbildningar, yrkesutbildningar och även KY-utbildningar. De flesta branscher finns 

representerade inom Yrkeshögskolan. Allt från Data/IT till Ekonomi och Administration till 

Hälso- och sjukvård.
83

 

En del av Yrkeshögskolan, är den fristående Affärshögskolan. Den finns representerad på 

flera platser i Sverige, varav Uddevalla är av de platserna. På den skolan kan studenter läsa tre 

olika program. Marknadsinriktad företagsförsäljare, Lönespecialist och Affärsinriktad 

redovisningsekonom. 

 

 

3.4 Affärsinriktad Redovisningsekonom, Affärshögskolan 
 

3.4.1 Utbildningsplan 

 

Om utbildningen 

Affärsinriktad redovisningsekonom är en yrkeshögskoleutbildning, tidigare kallad 

Affärsinriktad företagsekonom då den var en KY-utbildning. Utbildningen är på motsvarande 

400 YH-poäng vilket är ett tvåårigt program. Som nämnts tidigare så ger alla 

yrkesutbildningar på två år och mer, en kvalificerad yrkesexamen. 

 

Utbildningen delar lokaler med HCB – Högskolecentrum Bohuslän i Uddevalla. Detta är ett 

sätt främja ett entreprenörskap hos studenten, då studenterna får möjlighet att bli inbjudna till 

temaföreläsningar och mässor som fokuserar på entreprenörskap och där studenten får tillfälle 

till individuella samtal med HCB personal. Att studenterna jobbar på sitt entreprenörskap är 

viktigt, och därför bjuds det kontinuerligt in gästföreläsare från näringslivet samtidigt som det 

finns ett starkt samarbete med Drivhuset vid Högskolan Väst (centrum som stöttar 

entreprenörer), Almi och Företagarna.
84

 

 

Syfte och mål 

Förutom de mål som berör entreprenörskap finns det utsatta kunskapsmål med programmet 

och med kurserna: 

 

 Kunna sköta löpande bokföring för ett företag 

 Lära sig vilka lagar och avtal som påverkar olika affärsförhållanden samt hur lagar och 

avtal påverkar företagandet 

 Upprätta handlingar som ingår i årsbokslut respektive årsredovisning och förstå 

sambandet mellan bokslut och beskattning 
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Kurserna 

Kurserna inom programmet är fördelade från 15-poängare till 40-poängare. För varje 200 

poäng har studenterna läst ett år. 

Som grundläggande kurser läser de företagsekonomi, redovisning och ekonomistyrning och 

affärssystem. I den sistnämnda kursen får studenten mer praktisk lärande då denne får lära sig 

affärssystemet Visma SPCS Administration 2000. 

Nästföljande kurser är Finansiering och kalkylering med Excel och Löner och personal. I båda 

kurserna det en blandning av teoretiskt och praktiskt lärande. Studenterna får lära sig att 

hantera Excel och i lönekursen olika lönesystem. 

 

Under senare delen av det första året läser man den första fördjupningskursen, då i 

redovisning. Här får studenten kunskap i både räkenskaps- och finansieringsanalyser. 

Företagsekonomidelen avslutas med externredovisning och bokslut. Som sluttamp på kursen 

ska studenten kunna driva en egen bokslutsprocess för ett litet AB. 

Det undervisas även en del i juridik i form av handelsrätt och beskattningsrätt. Kurserna ger 

bland annat grundläggande kunskap i kontraktsrätt, olika avtalstyper och arbetsrätt. 

Ytterligare en kurs som studeras är Affärsengelska. Här lärs de vanligast förekommande 

ekonomiska termerna, både muntligt och skriftligt, med inriktning på företagsekonomi ut. 

Grundläggande kännedom om praxis inom skriftlig och muntlig ekonomisk affärsengelska 

lärs också ut. 

 

LIA-perioderna, lärande i arbete, är uppdelade i tre olika perioder: LIA 1, LIA 2 och LIA 3. 

Under LIA 1, ska den studerande lära sig löpande bokföring, fakturering och även kunna 

hantera en budget. Efter LIA 2, ska den studerande självständigt hantera del eller delar av 

företagets dagliga och månatliga ekonomifunktion. Under perioden ska också denne utveckla 

sin förmåga att praktiskt använda dataprogram för redovisning och analys. Ungefär samma 

process som i LIA 2, ska vidareutvecklas under LIA 3.  

 

Under utbildningens gång får studenten även tillfälle till ett mer självständigt arbetssätt i form 

av sitt examensarbete. Projektarbetet genomförs av avläggs kring någon vald del inom 

respektive LIA företag, eller inom annan valt teoretiskt ämnesområde. 

 

Efter utbildningen 

Framtida arbetsuppgifter- och områden kan vara som redovisningsassistent vid ett större 

företags ekonomiavdelning, redovisningsassisten inom offentlig verksamhet t.ex. skatteverket, 

redovisningskonsult och ekonomiassistent. 
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3.4.2 Affärsinriktad Redovisningsekonom, 2008 

 

Programmet Affärsinriktad Redovisningsekonom 2008 bestod av 25 studenter. Då LIA inte är 

valbar, så genomförde alla studenter sina respektive LIA-perioder. Av de 25 studenterna från 

programmet valdes i första hand 15 studenter ut för att motsvara populationen från 

Ekonomprogrammet från Högskolan Väst. Av de 15 studenterna var det endast två som ville 

ställa upp på intervju, jämfört med tre på Högskolan Väst. Av de 13 resterande studenterna, 

svarade 8 stycken på enkätundersökningen. Fem personer valde att varken medverka på 

intervju eller enkät, det vill säga det interna bortfallet var fem personer. 

Från enkätundersökningen har jag valt att ta med några frågor som har ett mer kvantitativt 

utseende, men valt att lägga fokus på de kvalitativa frågor som dels funnits med i enkäten och 

dels i den personliga intervjun. Här nedan följer ett axplock av det viktigaste som kommit 

fram på intervjuerna och genom enkätundersökningen.  

 

Åldersfördelning 

Åldersfördelningen var relativt splittrad. Tre av de åtta tillfrågade var under 30 år, fyra var 

mellan 30 och 40 år. Den kvarvarande var också den äldsta personen i undersökningen, och 

var 48 år gammal. Från enkäterna och intervjuerna framkommer det att det är mer studenter 

som kommer från arbetslivet, d v s de har arbetslivserfarenhet sedan tidigare. Detta stämmer 

mer överens med hur åldersfördelningen såg ut. Medelåldern bland de svarande var 33 år.  

 

LIA-perioderna 

Enligt kursplanen ska LIA-perioderna motsvara en tredjedel av hela programtiden. Alla 

studenter, utom en som var ute 22 veckor, har svarat att de varit ute 8x3 veckor, motsvarande 

24 veckor, vilket är precis en tredjedel av utbildningstiden. 

 

Företag och arbetsuppgifter 

Perioderna då studenterna är ute i lärande i arbete, LIA, är uppdelade i tre lika långa perioder. 

Det finns ett upplägg på vad som ska ha lärts ut efter varje LIA-period. Under första perioden 

är det tänkt att studenten bland annat lär sig den löpande bokföringen. Under den andra 

perioden förväntas mer självständigt arbete från studentens sida inom olika 

ekonomifunktioner och denna förmåga ska sedan utvecklas under period tre. 

Arbetsuppgifterna bland de svarande var rätt samlade. Det var mycket löpande bokföring, 

bokslutsarbete och en del revision. Vid de fall då studenten praktiserade på Skatteverket, var 

mer förekommande uppgifter deklarationsarbete och folkbokföring. En av de svarande fick 

jobba med en introduktion av elektroniska fakturor på företaget. Någon fick även jobba med 

lite rekryteringsarbete, då denne jobbade på en HR-avdelning. Bland arbetsgivarna var det 

förutom Skatteverket relativt små lokala företag och oftast redovisnings- och revisionsbolag.  
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Syftet med utbildningen och med KY som koncept 

Enligt de intervjuade och av vad som framgått av enkätundersökningen är KY inte helt unikt. 

Någon kallar det en light-version av co-op. Att varva praktik med teori ses som något unikt, 

och att även göra det på mycket kort tid framhävs som något egenartat.
85

 

Förväntningarna inför en sådan utbildning var blandade. En förväntade sig att man skulle få 

en utbildning med tillhörande examen som var likvärdig med högskolan. KY’s specialitet där 

studenten får lära sig mycket ute i arbetslivet var något som skapade förväntningar; det 

verkade som en utbildning som var perfekt för att få in en fot på olika företag. En annan 

hävdade något helt annat. Av sina förväntningar som hade byggts upp av reklam från skolans 

representanter, så trodde denne att det skulle vara enklare att få praktikplats, och desto mer att 

samordnaren skulle hjälpa till mer med sökandet.  

Det framställdes som att man skulle få hjälp att få praktikplats, ”men kanske var 

informationen från början en aning rosenskimrande”.
86

 Kommunikationen från informatörerna 

var kanske i det här fallet en aning missvisande. 

 

Av de studenter som kommit ut på LIA-perioder, så verkar alla rätt bestämda på vad LIA-

perioderna betytt för dem och deras framtida karriär. Den har varit väldigt betydelsefull. Det 

verkar ha varit viktigt att få visa upp vem man är och hur man fungerar, både för studenten 

själv för att komma vidare i sin utveckling och för företaget, under utbildningens tid.  

 

Det verkar också vara viktigt att det finns lärare från arbetslivet, lärare som alltid är 

uppdaterade med den senaste informationen. Då de allra flesta av lärarna är inhyrda som 

konsulter, blir det annan sorts kunskap som man lär sig, det praktiska lärandet. Vad som kan 

saknas är det pedagogiska tänkandet, som en akademisk lärare mer besitter. Inhyrda lärare kan 

sakna kunskapen att kunna förklara ett problem så alla förstår det.
87

 

 

En annan mening med KY och framförallt LIA-perioderna verkar vara att för studenten kunna 

avgöra om det är något som man vill syssla med i framtiden. Genom praktikperioderna kan 

varje student göra en avvägning, och i slutändan förhoppningsvis veta om denne valt rätt 

område och utbildning eller om valet från början var helt fel. ”Smällen” blir inte lika stor, 

eftersom du relativt snabbt vet om du valt rätt eller inte.
88

 

 

För en student är möjligheten och meningen med KY och LIA ganska klar. Att praktiken är 

obetald innebär att de små företagen med mindre budget också har en möjlighet att ta in LIA-

studenter. Det är mycket tid som går åt till en LIA-praktikant om LIA-tiden ska bli givande, 

och med obetald praktiktid har företaget råd att lägga ner denna tid, och som en effekt får 

studenten mer stöd/hjälp och tid till att lära sig.
89

 

 

En fördel med utbildningen är att de studerande efter examen i högre grad är 

”anställningsbara”, då det sällan krävs någon större introduktion från arbetsgivaren innan de 
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är självgående. Förutom detta får studenten lära sig att visa upp entreprenörskap, för att stå 

ännu bättre rustade inför ett framtida nytt yrkesliv.
90

  

 

Utfallet från utbildningen är väldigt positiv. Av de som svarade på enkäten hade 85 procent 

eller 6 av 7 fått jobb efter utbildningen. Alla nyexaminerade från 2010 har jobbat på sin 

arbetsplats mellan 6 månader och 1 år. Den enda som inte fick jobb, återgick till sitt gamla 

jobb.
91

  

 

3.5 Jämförelse mellan Co-op och KY 
 

3.5.1 Så tycker Co-op studenter om KY 

 

Många av Co-op studenterna var införstådda med vad KY betydde och vad innebor. Det var 

till exempel ingen som aldrig hört talas om utbildningskonceptet förut. När de sedan blev 

tillfrågade om de kände till utbildningen Affärsinriktad redovisningsekonom, så var det mer 

osäkert. Ungefär 25 procent hade hört talas om utbildningen förut medan resterande var 

ovetande om att en sådan utbidlning förekom.
92

 

 

Utbildningarna skiljer sig till vissa delar ifrån varandra. Utbildningstiden är kortare i en KY-

utbildning, 2 årig jämfört med Co-op som är 4 år. KY-utbildningar har LIA-perioder istället 

för Co-op perioder. Praktiktiden är kortare i en KY-utbildning. Därutöver ser kursutbudet lite 

olika ut jämfört mellan de båda utbildningarna. 

Enligt de tillfrågade var det utbildningstiden som var den största skillnaden mellan de båda 

utbildningarna. Detta svarade närmare 80 procent av alla svarande. Av de övriga nämnde ett 

par stycken personer tillsammans att LIA-perioderna, praktiktiden och kursinnehållet var det 

största skillnaderna. 

 

Att KY-utbildningar, och i detta fall Affärsinriktad redovisningsekonom, inte ger samma djup 

är något som uttrycks av många. Å ena sidan är detta något negativt, men å andra sidan 

innebär det att utbildningstiden är kortare och detta är en fördel enligt många, i alla fall de 

personer som inte vill studera länge.
93

 Utbildningarna är mer skräddarsydda och förberedda 

för det yrke du vill jobba med. Problemet som kan uppstå skulle kunna vara att du längre fram 

i yrkeslivet blir ”diskriminerad” av personer med högre utbildning, såsom en 

högskoleutbildning, t.ex. en MBA-utbildning.
94

 På samma sätt är utbildningen inte lika 

internationellt gångbar, då studenten i första hand inte kan göra utlandsterminer och den i 

andra hand inte följer Bolognaprocessen.
95
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På samma sätt som utbildningen bara rör på ytan, verkar det som att vissa har svårt att fånga 

och se helheten med själva utbildningen. Att ha möjligheten att få studera både 

marknadsföring, organisation och ekonomi gör det enklare att sedan också förstå helheten ute 

på företaget. Detta är något som saknas i KY-utbildningen, på grund av det mer skralare 

kursutbudet.
96

 En student tycker det motsatta. Denne ifrågasätter om fördjupningsdelen och de 

mer teoretiska kurserna (organisation och marknadsföring) verkligen behövs i arbetslivet och 

verkar mer intresserad att läsa nämnda KY-utbildning när denne får läsa informationsbladet.
97

 

 

Att utbildningen är mycket kortare än den högskoleutbildning svarande studenter har gått på, 

ses som både en fördel och nackdel. Detta kopplas till andra olika aspekter. Djupet som de 

studerande inte får på samma sätt i en kortare utbildning, blir härav en nackdel. Att 

utbildningen ofta leder till jobb och att den studerande inte vill studera längre än nödvändigt 

gör längden av utbildningen till en fördel. 

 

Ur ett mer praktiskt och inte så fördjupande perspektiv, tycker flera av de studerande att en 

fördel med utbildningen är att man får läsa affärsengelska och också lära sig flera olika 

praktiska program, till exempel löneprogram och bokslutsprogram. Några saknar delar av 

nationalekonomin i kursutbudet, såsom internationell ekonomi och mikro- och 

makroekonomi. Detta leder vidare till resonemanget att företagen i slutändan vill ha studenter 

med högskolepoäng vilket inkluderar både nationalekonomi och företagsekonomi. Med en 

högskolebehörighet är det enligt dessa studenter enklare att få jobb.
98

 

 

Av de tillfrågade hade alla utom en, 12 av 13, nu i efterhand valt att studera Co-op utbildning 

framför KY-utbildning.  Den som istället ville studera en KY-utbildning, nu i efterhand, ansåg 

att det var för många teoretiska och ointressant och onödiga kurser i högskoleutbildningen och 

därav var KY-utbildningen mer effektiv.
99

  

 

3.5.2 Så tycker KY-studenter om Co-op 

 

Av KY-studenterna visste alla utom en vad utbildningsformen Co-op var för någonting. 

Samma fördelning gällde på frågan om vilka som visste att det fanns en Ekonomutbildning 

med Co-op. 

 

En co-op utbildning är dubbelt så lång som en KY-utbildning, och därefter är 

anställningsperioden längre än praktiktiden på en KY-utbildning, med 30 till 40 veckor mot 

motsvarande 24 veckor. I högskoleutbildningen finns en fördjupningsdel med som avslutas 

med c-uppsats, en sådan finns med inte med på samma sätt i en KY-utbildning.
100
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Av de tillfrågade svarade lika många att den största skillnaden mellan ovan nämnda Co-op 

utbildning och deras KY-utbildning var utbildningstiden, kursinnehållet och att de har co-op 

perioder istället för LIA-perioder. En tyckte att praktiktidens längd var den största 

skillnaden.
101

 

 

Många av argumenten om för- och nackdelar för co-op som utbildningsform och om 

framförallt utbildningen som nämns ovan, är tvärtemot vad som sägs om KY som 

utbildningsform av Co-op studenter.  

Flera menar att utbildningen är för lång, speciellt om man redan har jobb och vill testa något 

nytt på mindre tid.  Det är inte lika enkelt för de som fastnat i arbetslivet att påbörja en 4-årig 

utbildning. Det är en fördel för studenten, då denne får betalt men flera menar att det är en 

nackdel för företaget då det kostar pengar för dem. 

 

På samma sätt som Co-op studenterna tyckte att djupet saknades och att utbildningstiden var 

för kort, så tycker några av KY-studenterna att den djupare kunskapen är en fördel med 

utbildningen och att den är längre tillhör också till den positiva sidan bland några. 

 

Enligt en tillfrågad verkar företag mer införstådda i vad co-op är i närområdet, det vill säga 

Trestadområdet (Uddevalla, Vänersborg och Trollhättan). KY som utbildningskoncept och 

LIA som arbetsperioder är mer känt i Göteborgsområdet. Därav har Co-op en fördel utifrån ett 

konkurrensperspektiv.
102

 

 

Något som verkar saknas i co-op utbildningen, enligt KY-studenter, är det praktiska lärandet i 

teorin. I en KY-utbildning är alla lärare inhyrda och därmed får kurserna en mer praktisk 

prägel jämfört med en akademisk utbildning på högskolan.
103

  

Samtidigt verkar det enligt flera KY-studenter att det har varit svårt med ”praktiska lärare” att 

hitta en nivå för alla. Åldersfördelningen är så pass splittrad, att det blir en utmaning för den 

inhyrda läraren att lära ut så alla förstår.
104

 

 

Det var ett enhetligt svar, när det gällde att svara vilken utbildning man i efterhand hade valt 

att studera. Alla KY-studenter hade valt att studera sin utbildning eller en annan KY-

utbildning om de fick välja mellan KY och Co-op.
105
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Av empirin som tagits fram, finns det delar och vissa avsnitt som kan kopplas till olika 

teoretiska utgångspunkter. Både i personliga intervjuer med respondenter såsom med 

studenter framgår det att kommunikationen är otroligt viktig i de här sammanhangen. Delar av 

kommunikationen handlar om att förbättra lärandet mellan student och högskola. Det ska 

finnas ett givande och tagande från båda dessa parter i en sådan utbildning som beskrivs. 

Mycket av kommunikationen handlar om att det finns ett väl fungerande samarbete, mellan 

högskola, student och företag. Samarbetet ser olika ut, utifrån olika perspektiv (studentens, 

företagens, högskolans), men utgångspunkten för att ett samarbete som fungera är att 

kommunikationen fungerar. Kommunikationen är i centrum i följande avsnitt, men fördelas 

ner till mer centrala diskussionsområden för valt ämne. 

 

4.1 Kommunikation 
 

Kommunikation och informationsbehandling är människans äldsta, vanligaste och viktigaste 

beteende. Ordet kommer från latinets communis och betyder ”gemensam”, varpå betydelsen 

för ordet är att göra något gemensamt och att dela något. Det som delas blir gemensam 

egendom och utgörs av erfarenheter, iakttagelser, reflektioner och tankar.
106

 

 

4.1.1 Extern och intern kommunikation 

 

Inom kommunikationens benämningar finns både intern och extern kommunikation. Enligt 

Strid
107

, är intern kommunikation det som sker inom organisationen. Vad beträffar extern 

kommunikation, så är det svårare att definiera. Det är svårt att dra en tydlig gräns, då intern 

kommunikation numera används för externa syften och vice versa. Ett exempel kan vara när 

medarbetarna i en organisation är med i extern reklamfilm eller när en chef i en organisation 

använder extern media för att berömma sin personal inom organisationen.
108

 Strid menar 

vidare att för i slutändan kunna särskilja mellan intern och extern kommunikation måste man 

veta vad det egentliga syftet med kommunikationen är. Extern kommunikation innebär att 

man går utanför organisationen som en sluten enhet, medan den interna kommunikationen 

håller sig inom den slutna enheten som organisationen ses som. Den interna 

kommunikationen är nödvändig för att organisationer ska kunna fungera överhuvudtaget. 

Informationsprocessen inom företaget (internt) och ut till allmänheten (externt) måste därav 

ske på ett snabbt och felfritt sätt.
109

  

Den interna kommunikationen och informationsprocessen används, enligt Daft och Lengel
110

, 

för att reducera osäkerhet och tvetydighet. En organisation strävar efter att uppnå samma mål 
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och en osäkerhet hos de anställda kan försvåra möjligheten att uppnå målet. 

Informationsprocessen har här som uppgift att tydligare förklara arbetsuppgifter, koordinera 

diverse aktiviteter och därefter få alla medlemmar inom organisationen att förstå den interna 

samt externa verksamheten.  

Den interna och externa kommunikationen måste därför samverka. Det gäller för företaget att 

arbeta ut ett gemensamt ansikte ut mot omvärlden, som rimmar med den bild och det ansikte 

de anställda har av företaget inom organisationen.
111

  

Av följande begrepp är båda väsentliga och aktuella för vidare diskussioner i mitt valda 

område. Både den interna kommunikationen och den externa kommunikationen är viktig för 

högskolan, studenten och för företaget. 

 

4.1.2 Kommunikationens riktningar 

 

Det finns fyra sorters olika riktningar som kommunikationen kan flöda igenom. Man skiljer 

mellan uppåtriktad-, nedåtriktad-, tvärgående- och horisontell kommunikation. De två 

förstnämnda tillhör s.k. enkelriktad kommunikation, d v s det finns bara en väg upp och en 

väg ner. Vid horisontell kommunikation går informationen mellan olika enheter inom samma 

nivå i organisationen. Tvärgående kommunikation innebär att informationen flödar mellan 

medarbetare på olika nivåer samt olika enheter inom organisationen.
112

 

I mitt fall fokuserar jag på två av dessa kommunikationsvägar, den nedåtriktade- och 

uppåtriktade kommunikationen, men utesluter inte helt de övriga två i vidare diskussioner.  

Den nedåtgående kommunikationen innebär att informationen går från personer med hög 

auktoritet till personer med låg eller lägre auktoritet. Vanligtvis går kedjan från ledningsgrupp 

ner till de anställda.
113

 Fem typer av information kommuniceras genom denna kedja (Katz & 

Kahn, 1966)
114

: information om hur jobbet utförs, information om motiven för att utföra 

jobbet, information om procedurer och policys i organisationen, information om en anställds 

prestation; feedback, och information för att utveckla mål och strategier för de anställda. 

Det är enligt Pace & Faules, viktigt för de anställda inom alla nivåer att bli informerade om 

vad som händer inom organisationen. Den högsta ledningen i organisationen lever i en 

informell värld; kombinationen av information av kvalité och kvantitet måste vara god för att 

ledningen ska kunna göra meningsfulla och fatta korrekta beslut. Därför är det viktigt att få all 

tillgänglig information från alla enheter inom företaget samtidigt som ledningen får fram sin 

information till samma enheter. Byteskedjan av information mellan de anställda och 

ledningen är av väsentlig betydelse.
115

  

Den uppåtgående kommunikationen innebär det motsatta mot den nedåtgående 

kommunikationen; informationen går nedifrån och upp, från de anställda upp till 

ledningsnivå. Katz & Kahn
116

, menar att informationen som transporteras uppåt från de 
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anställda till ledningen handlar om (1) vad de anställda säger om sig själva, deras prestationer 

och deras problem, (2) vad de anställda säger om andra och deras problem, (3) vad de 

anställda säger om procedurer och policys i organisationen, och (4) vad de anställda tycker 

behöver göras och hur det ska göras; strategier och mål. Det blir en feedback process från de 

anställda till sin ledning och sina chefer, som sedan kan se igenom vad de kan göra bättre och 

vad som görs bra idag.
117

 

Båda dessa kommunikationsriktningar och teoretiska utgångspunkter för kommunikation, är 

av betydelse för fortsatta diskussioner för mitt valda ämne. Övriga riktningar som förklaras 

exkluderas från fortsatta diskussioner. 

 

4.2 Lärande 
 

Vad det gäller lärande kopplas mycket av teorin, till lärande om organisationer. Chris Argyris 

och Donald Schön
118

 förknippas främst med två begrepp inom organisatoriskt lärande, single 

och double loop lärande. Single loop lärande innebär att man utifrån tidigare handlingar 

identifierar ett problem och lär sig hur detta ska lösas. Det handlar om att vara proaktiv, för att 

förhindra att samma problem uppstår igen. Double loop krävs, enligt Argyris och Schön, när 

en organisation utvecklas i samklang med förändrade förhållanden i omvärlden. Den är dock 

inte lika vanligt förekommande, utan sker främst i till exempel faser av omstrukturering.
119

 

Jämfört med single loop, kräver double loop ett paradigmskifte som resultat av de 

erfarenheter en organisation fått under till exempel en kris. Ny kunskap produceras och detta 

leder slutligen till nya insikter, i kontrast till single loop lärande. 

Författarna understryker dock att för att organisationer ska effektiva lärande system bör både 

single- och double lopp lärande förekomma. 
120

 

En annan framträdande författare, när det handlar om den lärande organisationen, är Peter 

Senge. I den femte disciplinen beskriver han sin tankemodell utifrån fem dimensioner som 

han kallar fem lärande discipliner:
121

 

 Systemtänkande – Det handlar om att försöka se problemen i en organisation som en 

helhet och inte utifrån enskilda bitar och perspektiv. 

 Personligt mästerskap – Det handlar om att vara personlig mästare på sitt område, 

vilket ger en stark drivkraft för en löpande lärprocess. Det centrala är individuell 

inlärning och personlig utveckling. 

 Mentala modeller – Av sådant vi tänker vi på är det svårt att göra om fantasi till 

verklighet, på grund av det strider mot starka mentala föreställningar, bilder, modeller 

eller tankegångar som i längden begränsar sättet vi tänker och handlar på. Den 

begräsning som finns i dessa föreställningar påverkar vår möjlighet att lära. 

 Gemensam vision – Det handlar om att skapa en gemensam bild av framtiden, en 

sammankoppling av individuella och gemensamma visioner. 
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 Gruppinlärning – Det handlar om att jobba som ett team. Det är viktigt att gruppen har 

en förmåga att föra en öppen dialog utan ha förutfattade meningar eller inta 

försvarsposition. Gruppen skapar synergi genom att åstadkomma gemensamma insatser, 

och blir därigenom klokare, smartare och kommer till nya insikter. 

För att en organisation ska vara lärande behöver den förbättras. Det gäller att identifiera 

problem och svagheter i ett tidigt skede och därefter snabbt kunna åtgärda dessa för att 

effektivisera rutiner.
122

 Garvin har identifierat flera egenskaper som är utmärkande för lärande 

organisationer, varav några av dessa är systematisk problemlösning, att dra lärdom av egna 

erfarenheter och tidigare händelse och att dra lärdom av andras erfarenheter.
123

  

En organisation lär sig främst genom att enskilda individers kunskap utvecklas. Den enskildes 

lärande är ingen garanti för organisationens utveckling, men ändå en nödvändig förutsättning. 

De nya kunskaper som tagits in av den enskilde individen måste kommuniceras vidare i 

organisationen och därefter måste andra börja omsätta den nya kunskapen i praktiken för att 

det organisatoriska lärandet ska uppnås.
124

 

Viktigt, förutom det Garvin nämnde, är att organisationen ger utrymme för gemensam 

reflektion, tolkning, och problemlösning för att uppnå ett enat synsätt inom organisationen.
125

 

Med ovanstående text finns nu en grund för det organisatoriska lärandet, d v s i mitt fall 

högskolans och företagets lärande. Hur tillämpbart följande material blir i kommande 

diskussioner återstå att se, men det är svårt att hitta starka kopplingar mellan empiri och 

teori. Vad som är mer intressant att titta på är det teoretiska och praktiska lärandet för 

studenten. Här följer ett par avsnitt, som försöker redogöra båda begreppen var för sig. 

 

Lärande i utbildningen och därigenom det teoretiska lärandet diskuteras av flera författare. 

Några av dessa är Miller och Seller (1990)
126

, som delar upp lärandet i tre delar: 

överföringsperspektivet, transaktionsperspektivet och transformationsperspektivet. 

Överföringsperspektivet går ut på att kunskap, färdigheter och värderingar överförs till 

studenter. Ett sådant perspektiv sätter den lärde i en passiv roll och ger över ansvaret till 

läraren och till utbildningssystemet. Det huvudsakliga antagandet är att om studenten får en 

tillräcklig stimulus (antingen straff eller belöning) så kommer de att lära sig det som ska läras. 

Överföringsperspektivet kan liknas med ett annat känt inlärningsbegrepp, behaviorism. 

Transaktionsperspektivet handlar mer om att studenten lär sig genom att utföra handlingen 

först och sedan lära sig av sina misstag. Det handlar om ett rationellt tänkande och att lösa 

problem och därutöver ett utvecklande av sitt kognitiva beteende, för att kunna ta in mer 

kunskap. Det är mer centrerat på studenten att lära sig än på läraren att lära ut till studenten. 

Transformationsperspektivet fokuserar på studentens självständiga tänkande. Studenten ska 

försöka utveckla ett kritiskt tänkande och medvetande. Denne ska vara eftertänksam och 

värdera vad han eller hon gjort och därefter göra egna utvärderingar. Med hjälp av sin lärare 

ska allt detta genomföras.
127
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En av författarna som diskuterar det praktiska tänkandet är författaren och filosofen John 

Dewey. Han kom på talesättet och teorin ”learning by doing” vilket innebär att man lär sig 

genom teori, praktik och reflektion. Han karakteriserar bristen på det praktiska lärandet i 

skolan på sitt egna sätt: ”Aldrig så många faktalektioner, planerade enbart som faktalektioner, 

kan bidra med ens med en skugga av den förtrogenhet med växter och djur, på bondgården 

och i trädgården, som förvärvas genom att man faktiskt lever mitt ibland dem och bryr sig om 

dem”
128

. Av den träning barnet eller studenten får i skolan kan inget tävla med den ”sinnenas 

vakenhet och mognad” som man får genom kontakt med och intresse för välkända vardags- 

och arbetssysslor.
129

 Dewey pratar om att göra skolan till ett miniatyrsamhälle, som 

återspeglas av de sysselsättningar som livet i storsamhället består av. Han menar att när 

skolan för in och tränar samhällets alla barn till ett medlemskap i ett sådant miniatyrsamhälle, 

förmedlar en samhällsanda och förser barnet med redskap för självverksamhet, så får vi den 

bästa garantin för ett större samhälle som är gott, vacker och harmoniskt.
130

 

Dewey visar början på ett tidigt praktiskt tänkande. Han kritiserade tidigt skolan för deras 

brist med anknytning till samhället. Texterna ovan förklarar detta på ett mer poetiskt sätt, men 

ändå på ett klart och tydligt sätt. Tydligen hade John Dewey hade också en långsida koppling 

till Cooperative Education, då skaparen Herman Schneider var en nära vän med John Dewey 

och en förespråkare för hans teorier och filosofi.
131

 

Återkoppling till Cooperative Education följer i nästkommande avsnitt, men också till andra 

praktiska läranden såsom Kvalificerad Yrkesutbildning. Flera författares teorier kan kopplas 

till det lärande som sker först på skolbänken och sedan ute på arbetsplatsen. 

Piaget’s Kognitiva-Utvecklingsmodell 

Co-op- och KY-studenter lär sig under utbildningens gång att relatera det som händer ute på 

arbetsplatsen till arbetslivet och relatera det som händer inne i klassrummet till teorin. Oftast 

lär man sig först något i kurserna, som man sedan kan relatera ute i verkligheten. Jean Piaget 

menar att det logiska tänkandet uppstår när den lärde på samma gång utför en aktivitet 

(kursstudier) plus en aktivitet med dess motsatta innebörd (praktik). Enligt Piaget finns där 3 

fundamentala processer i utvecklingen till det logiska tänkandet:
132

 

 Assimilation: Integrationen av externa element med studentens interna strukturer. 

 Anpassning: Anpassning i studentens interna strukturer och kvalitativa förändringar i 

tänkande, och 

 Balans: Hittar balansen mellan vad som sker på arbetsplatsen och vad som sker på 

skolbänken – hittar två logiska tänkanden och därefter en balans. 

Dessa beskrivna processer sker vanligtvis ute på arbetsplatsen, genom att studenten lär sig ny 

kunskap, nya färdigheter och får nya erfarenheter. Co-op studenter eller andra studenter som 

blandar teori och praktik, hittar en annan balans, och gör omställningen efter examen till att 

börja jobba mycket bättre. En student utan co-op i sin utbildning har svårare att göra en sådan 
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omställning, då denne oftast saknar någon arbetslivserfarenhet alls och därmed blir et 

förändringen mycket större efter examen. Balansen eller ”equilibirum” mellan å ena sidan det 

teoretiska tänkandet och å andra sidan det praktiska tänkandet blir enklare att finna för en co-

op student jämfört med en student utan co-op.
133

  

Gagne’s modell 

Enligt Robert Gagne, finns det 7 interna processer inom studenten som måste fungera för att 

denne på bästa sätt ska kunna ta in information. Det gäller att ha uppmärksamhet, då 

studenten ständigt bombarderas med information och meddelanden och här det gäller att 

plocka ut det allra viktigaste. Det gäller att ha en selektiv förmåga, och med det menas att 

studenten ska kunna veta vilken information som behöver sparas på långsikt och vad som 

endast komma behöva användas på kort sikt. Det gäller att kunna koda informationen, så att 

till exempel ny information som inhämtas kan hänvisas till liknande gammal information. Att 

sedan kunna hämta upp denna information kallas med ett annat ord för återvinnande. Det 

gäller också att studenten kan vara responsiv, och därmed kunna skapa egen kunskap som kan 

lösa framtida problem. Som en central del i process ledet finns studenten själva inlärningsstil, 

som avgör hur bra studenten kan inhämta och sedan behålla sådan information. Det gäller till 

sista att kunna ha en förväntan för inhämtning av ny information. Här handlar det om hur bra 

studenten kan tolka ny information och därefter hur väl denne kan veta vad som är värt att 

rikta uppmärksamhet och vad som man inte behöver lägga energi på, och därefter hitta en 

samverkan mellan dessa två val.
134

   

Genom co-op tiden vet studenten vilken information denne vill fokusera på, och vad som är 

mindre nödvändigt med bakgrund mot vad som lärts ut på arbetsplatsen och vad som 

studenten fått intresse för.
135

 

Atkinson’s modell 

Atkinsons modell tar upp motivationsteorin som ett sätt att i förlängningen öka och förbättra 

lärandet. Han nämner två begrepp som kan påverka motivationen. Det handlar om studentens 

förväntan av sin uppgift i kombination med värdet på uppgiften som ges. Atkinson definierar 

förväntan som studentens tro eller förväntade chans till succé eller misslyckande på sin 

särskilda uppgift, och värdet som det värde studenten knyter till hur resultatet blir på 

genomförd uppgift.
136

 

Författarna skriver om hur co-op kan liknas på flera sätt med en sådan teori.  De menar att co-

op har potential att influera båda sidorna av förväntan- och värdesmodellen; ”co-op processen 

är oftast en serie av framgång och misslyckanden som byggs på varandra”.
137

 Från första 

introduktionen till examensbeviset, lär sig studenten genom tidigare framgångar eller genom 

att lära sig av tidigare misstag eller misslyckanden.  

Genom den hjälp studenten får av co-op koordinatorn vid ordnande av arbetsplats och senare 

av handledaren på arbetsplatsen, ökar motivationen hos studenten och denne inser att 

svårigheten på uppgifterna inte alls är utanför dennes förmåga.
138

Alla ovanstående modeller 

har stor betydelse för fortsatt diskussion om mitt valda ämne. Som sagts ovan är de avsnitten 
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om lärande mindre viktiga för sådana diskussioner, men ändå bra till att finnas där för 

grundläggande kunskap om lärande i organisationer och samhälle. Teorierna om de teoretiska 

och praktiska läranden samt det som Dewey skriver om ”Learning by doing” är dock det som 

är mest intressant inför kommande diskussioner. 

Härmed anser jag att jag tagit med de viktigaste teorierna som kan knytas och härledas från 

det empiriska material som jag samlat in. Utvalda delar inom kommunikationsteorierna kan 

användas vid fortsatta diskussioner, likaväl som vissa delar inom teorin om olika läranden går 

att härleda till det empiriska materialet och därmed kan fortsätta att användas till vidare 

diskussioner. Under hela teoridelen har jag tydligt visat och valt vilka teorier som varit av 

intresse, och vilka som finns med för att ge grundläggande kunskap inom vald teoretisk 

utgångspunkt. 
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En del som utgjorde bakgrunden till den här uppsatsen, var regeringens ökade satsningar på 

yrkes- och lärlingsutbildningar. Den visar vilken väg och åt vilket håll regeringen vill ta 

utbildningsfilosofin i Sverige. Praktiska utbildningar och lärlingsutbildningar har sedan 

prövats runtom i världen, och i länder som Tyskland och Danmark menar man att det är den 

bästa vägen till att bygga broar mellan skola och arbetsliv som därefter underlättar ungas 

etablering på arbetsmarknaden.
139

 

 

Det har redan tidigt under uppsatsen konstaterats att utbildningar av och med praktiska inslag 

behövs. Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på varför de behövs, med andra ord 

vad som är meningen med sådana sorters utbildningar. Genom att välja två relativt unika 

utbildningskoncept och därefter ställa dem emot varandra, har jag försökt svara på den frågan. 

Till min hjälp har jag haft både enkätundersökningar och personliga intervjuer, som har 

bekräftat att det verkligen finns en mening med både en co-op utbildning och med en KY-

utbildning.   

 

5.1 Vad är meningen med co-op? 
 

Av vid betydelse är den erfarenhet co-op studenten får under sin utbildning. Studenten är ute 

mellan 30 eller 40 veckor och får självklart här mycket nyttig arbetslivserfarenhet. När han 

eller hon sedan kommer tillbaka till skolan verkar studenterna också ha en bättre förståelse för 

teoridelen i kurserna.
140

 Det har framkommit att studenten får lära sig mycket av allt under sin 

anställningstid på företaget, däribland bokföring, bokslut, revision, faktureringar och så 

vidare. Då är det viktigt att studenten har läst kurser som grundläggande redovisning och 

ekonomistyrning för att kunna ha en förkunskap och därmed ett försprång när denne sedan 

kommer ut på arbetsplatsen. Det som studenten lär sig på arbetsplatsen kan i senare skede 

komma till nytta i andra kurser som läses senare på högskolan. Blandningen av teori och 

praktik och av att mixa teoretiska kurser med att komma ut och arbete, spelar därav en stor 

roll och hör till en av meningarna med co-op som utbildningsfilosofi.  

Genom att få komma ut och jobba vid tidig ålder, och vid tidigt skede under sin utbildning 

kan studenten oftast få ett hum om vad denne vill syssla med efter utbildningens slut. Det blir 

alltså lättare att veta om valt yrke eller bransch är rätt väl om studenten är helt fel ute. Detta är 

en stor skillnad med en vanlig teoretisk utbildning utan praktik eller arbete, då studenten i det 

här fallet slipper ångra sig efteråt då man redan provat sig fram under utbildningens gång. 

Detta instämmer jag med. Jag gjorde själv mina första 10 veckor på en redovisningsbyrå, och 

utan att ha ”testat” och jobbat i den branschen, hade jag aldrig vetat att det var det inte var rätt 

val för mig. En annan mening är enligt svarande studenter och även enligt mig att co-op tiden 

kan fungera som en provtid, där man får testa sina intressen och se vad som passar bäst. 

Ungefär som när den lille killen får testa mellan fotboll, innebandy, tennis och alla andra 

sporter för att veta vad han verkligen vill satsa på. 
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Co-op perioder ska stå för kvalité hellre än kvantitet. Enligt studenter och respondenter i 

undersökningen är det fel att kalla co-op praktikperioder utan vill hellre ha det till 

anställningsperioder. Oftast görs jämförelsen av co-op med ett Internship, men detta är fel. I 

ett Internship kan arbetssysslorna variera i både arbetsbörda och i val av arbetsuppgifter. En 

IT-student som helst vill jobba med IT, kan i slutändan hamna på McDonalds och sälja 

hamburgare. IT-studenten blir ju inte bättre i IT på det. Olof Blomqvist, säger så här: ”Om vi 

har att välja på en dålig co-op plats och ingen alls, då är det bättre att välja ingen 

alls”.
141

Några av de intervjuade berättade om sina klasskamrater, vars arbetsplatser hade 

saknat både kvalitén i arbetsuppgifterna och en involvering från studenten som önskas av 

både högskolan och av studenten.
142

 Från detta kan en annan mening med co-op uttryckas. 

Arbetsplatserna som erbjuds av Högskolan ska står för kvalité framför kvantitet. Studenten 

ska få ”arbeta” och inte ”praktisera”.  

En annan mening med utbildningen är att studenten får lära sig mer om själv och att växa som 

person. Studentens personal eller soft skills, vilket bland annat innebär hur väl man uppträder 

och är och hur väl anpassar sig och förstår sig på företaget, verkar vara något som denne 

förbättrar under utbildningens gång,
143

och är också något som företag kollar extra noga på när 

de nyanställer. Personalchefer från stora amerikanska företag fick under en konferens en fråga 

som handlade om vad de tyckte var det viktigaste att titta på när de anställer folk från 

högskolan. Här nämnde alla personal skills som det allra viktigaste och ingen nämnde betygen 

från högskolan som bland de viktigaste sakerna. Här i Sverige har detta inte studerats särskilt 

noga, men i de länder där man kommit längst med utbildningskonceptet (USA och Kanada), 

undervisas studenterna i en kurs om personal och soft skill innan man går ut på sin första 

arbetsperiod. Som resultat är studenten mer förberedd och utvecklad när han eller hon 

kommer ut till sin arbetsplats. 

Om man utgår från att det här stämmer, att det verkligen är det här företagens HR-ansvariga 

tittar på när de anställer nyexaminerade, innebär ju det att skolor som endast utbildar 

studenten på ”skolbänken” är på helt fel spår. Vilken chans får studenten här att utveckla sina 

personal skills? Vad som borde göras, eftersom näringslivet nu går efter de här parametrarna, 

är att implementera personal skills mer och på samma sätt som det görs idag lära ut 

studenterna om detta. Vidare är det sedan här samspelet mellan arbetsliv och akademi 

kommer in och är otroligt viktig genom co-op utbildningen. Eftersom de allra flesta studenter 

är jämbördiga med betygen, är det kunskapen de har på företagen och sina soft skills, som är 

det allra viktigaste vid rekryteringstillfället. Meningen med co-op är här att studenten 

utvecklar dessa personal och soft skills, vilket i slutändan gör denne mer ”anställningsbar”. 

 

En av de huvudsakliga meningarna med co-op verkar vara arbetslivserfarenheten som 

studenten får. Co-op underlättar på flera sätt. Först och främst verkar studenterna tro att det är 

enklare att få jobb när man tar steget ut i arbetslivet. För det andra är det guld värt både för 

studenten och för arbetsgivaren; en student som får 1-års arbetslivserfarenhet på företaget blir 

troligen väldigt attraktiv när det närmar sig examen. För det tredje och av ett mer praktiskt 

skäl så blir ekonomin enklare att sköta, då studenten kan slippa att ta studielån. 
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En slutlig mening med co-op, som är rätt självklar, är att det förhoppningsvis ska kunna leda 

till jobb. Av de studenter som gjorde enkätundersökningen hade 8 av 12 idag fått jobb på sina 

co-op platser. 

 

5.2 Vad är meningen med KY? 
 

Åldersfördelningen från de svarandra på enkäten säger en hel del, om en av meningarna med 

KY som utbildningskoncept. Medelåldern var 33 år och hälften, fyra av åtta, av de tillfrågade 

var mellan 30 och 40 år. Den äldsta personen var 48 år gammal. Det skvallrar lite om att det 

är en utbildning som i bättre mån är anpassad för personer som har tidigare 

arbetslivserfarenhet, och som varit ute och jobbat en hel innan sin utbildning. Då längden 

endast är 2 år, så blir studenterna inte lika bundna som de skulle ha varit vid Ekonom co-op 

utbildningen på Högskolan. Detta förklarar också varför flera av de svarande på 

enkätundersökningen från KY-eleverna menade att en stor nackdel med 

Högskoleutbildningen var att den pågick mycket längre. Jag kan förstå de svarande, som 

resonerar på det sättet. De ser KY som en chans att testa något helt nytt och kanske därmed 

byta bransch helt och hållet. Då vill man att utbildningen ska vara lite mer skräddarsydd 

samtidigt som den ska inte vara alltför lång. 

 

Det har också varit viktigt för studenterna att få visa upp vem är och hur man fungerar. Detta 

har enligt de svarande hjälpt till både i studentens och i företagets utveckling. Kanske kan 

man koppla det tillbaka till det som beskrivs i diskussionen om co-op. Om detta är något som 

är viktigt för studenten är de på rätt spår. Det som skrivs om personal skills, borde även kunna 

implementeras här. Studenten vill lära sig vem man är och hur man fungerar, men varför inte 

ta det ett steg längre. Låt studenten få lära sig vad som verkligen är viktigt att visa upp hos sig 

själv och vad är verkligen är viktigt att lära sig om företaget, innan man går ut på 

utbildningen. Jag pratar återigen om att det borde vara vettigt att införa kurser där studenten 

får utveckla sina personal och soft skills. Då kommer studenten veta precis vad som ska visas 

upp, det vill säga vad vill arbetsgivaren se och vad vill han inte se? I förlängningen vet sedan 

också studenten på ett bättre sätt hur denne ska bete sig för att få sitt kommande arbete; det 

vill säga under arbetsintervjun. 

 

En annan viktigt mening med KY som utbildningskoncept, verkar vara att få med ett praktiskt 

inslag i utbildningen, både under praktikperioderna och under de teoretiska perioderna. Alla 

lärare hyrs in som konsulter, vilket innebär att klassen får utlärt mer praktisk kunskap än 

teoretisk kunskap. Även om detta är ett starkt plus och verkligen något som kan lyftas upp 

som en stark mening till KY som lärande, så ett sådant lärande sakna den pedagogiska 

förmågan. Detta framhävs av flera svarande, som menar att inhyrda lärare kan sakna 

kunskapen att kunna förklara ett problem så alla förstår det.
144
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Med hjälp av KY, och genom LIA-perioderna kan studenterna mer exakt veta om det de fått 

jobba med är något de vill syssla med i framtiden.  Det går på det sättet att göra en avvägning, 

och förhoppningsvis kan man lista ut om valt helt rätt område eller helt fel område. Fördelen 

jämfört med en vanlig teoretisk utbildning är studenten relativt snabbt vet om man valt rätt 

eller inte, och behöver inte vänta 4-5 år innan man vet svaret. 

Det finns ett antal andra meningar med KY som utbildningskoncept. Då praktiken är obetald 

behövs inte samma sorts ekonomi bland företagen, och därmed kan även de små företagen 

med mindre budgetar erbjuda LIA-platser. EN LIA-praktikant tar upp mycket tid. Om 

studenten skulle kostat pengar i form av lön hade det vart tufft att utöver lönen lägga ner extra 

kostnader i form av expertis från anställda och tips och råd från handledaren. Då LIA-eleven 

nu är obetald kan sådan tid ändå läggas, och effekten blir att LIA-praktikanten får mer stöd 

och hjälp än vad den skulle fått som betald praktikant. 

Studenten är också i högre grad anställningsbar efter sina LIA-perioder. Det behövs inga 

särskilda introduktioner och studenten är väl insatt i företaget och känner alla medarbetare. 

Många små hinder har därmed röjts ur vägen.  

 

Liksom Co-op är det jobb efter utbildningen, som måste ses som en av de främsta meningarna 

med utbildningen. Av de svarande från enkäten hade 7 av 8 fått jobb efter utbildningen på sin 

LIA-plats. Den siste som inte hade fått jobb, hade istället återgått till gamla jobb. 

 

5.3 Jämförelse mellan Co-op och KY - utbildningsmässigt 
 

En av de största skillnaderna mellan de båda utbildningarna är längden. Ekonom Co-op 

utbildningen håller på i 4 år, medan Affärsinriktad Redovisningsekonom är ett tvåårigt 

program. I KY-utbildningen får studenten vid studier på minst två år, som i det här fallet, en 

kvalificerad yrkesexamen. I Högskoleutbildningen får studenten en kandidatexamen, med co-

op som en extra del av examensbeviset. Högskoleutbildningen är bättre internationellt 

förberedd då 180 HP motsvarar 180 ECTS, European Credit Transfer System. Studenten kan i 

första hand använda poängen till att söka till alla universitet och högskolor inom 

Erasmusprogrammet, men även i andra hand till andra skolor utanför Europa.
145

 KY-

utbildningen ger visserligen ett examensbevis men det är, jämfört med ett examensbevis från 

högskolan, inte jämförbart inom Högskolor i Sverige eller i utlandet. De enda studenterna kan 

jämföra sig med är andra KY och YH-utbildningar. 

  

En likhet och skillnad mellan programmen är det praktiska lärandet. Inom Co-op är man ute 

på arbetsperioder som är betalda, medan man på KY-programmet också är ute på arbets- eller 

praktikperioder men dessa är icke betalda.  

 

Inom Co-op får du välja ett fördjupningsområde, som du också gör din kandidatuppsats inom. 

I en KY-utbildning får du göra ett projektarbete, men enligt de bägge svarande från co-op och 

från KY, verkar kursutbudet vara lite skralt och mer gå på ytan än på djupet. 
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Kurserna i KY-utbildningen verkar ha en mer praktiskt karaktär. Inom många av kurserna får 

du samtidigt lära dig tillhörande program, såsom Visma SPCS för redovisning och Excel för 

kalkylering och finansiering. Lite mer ovanliga kurser som till exempel affärsengelska finns i 

nämnd utbildning, och detta har varit något som KY-studenter uppskattat och som Co-op 

studenter har saknat, när det fått läsa kursplanen. En annan grundläggande skillnad är att 

praktikperioderna, d v s LIA-perioderna, räknas in som poäng, medan arbetsperioderna under 

co-op tiden är ett komplement till de teoretiska studierna. 

Kurserna i Högskoleutbildningen är mer av det teoretiska slaget, med både företagsekonomi, 

nationalekonomi, marknadsföring och organisation. Just nationalekonomin är dock något KY-

studenterna saknat i sin utbildning. 

 

Vad studenterna kan bli efter sin utbildning skiljer sig rätt olika. En KY-student är mer 

inriktad mot redovisningshållet. Exempel på arbetsroller kan vara redovisningsassistent eller 

redovisningskonsult. En co-op-student har en bredare och därmed ett bredare arbetsfält 

framför sig. Exempel på arbetsroller kan vara controller, marknadsanalytiker eller inköpare. 

 

5.4 Kommunikation 
 

Den externa och interna kommunikationen är viktig, när man pratar om de tre tidigare nämnda 

rollerna, d v s högskolan, företaget och studenten. Det är viktigt att den interna 

kommunikationen fungerar inom högskolan och mellan koordinatorerna. Jag skulle säga 

eftersom det är samspel mellan tre parter så räknas all kommunikation mellan dessa parter 

som intern kommunikation. Därför är det väldigt viktigt att kommunikationen fungerar mellan 

högskolan, studenten och företaget. Det gäller att studenten har sin roll klart för sig, att 

högskolan och koordinatorerna vet vad de ska göra i samarbetet och att företaget och dess 

handledare tar sitt ansvar.  Det är den interna kommunikationens roll i det hela. 

Den externa kommunikationen är också viktig. Det är viktigt att det informatörerna berättar 

som utbildningarna på mässor och andra event stämmer med verkligheten. Om co-op 

utbildningen just nu har väldigt få arbetsplatser att tillgå, då det ska framgå för den 

kommande studenten. Det är viktigt att tala om att co-op är möjlighet, men ingen garanti. Det 

är ju nämligen så att studenterna som är ute på dessa mässor får en förväntan om vad 

utbildningen kommer innebära, om de sedan inte får vad de förväntar sig, en co-op plats eller 

jämförbart LIA-plats, så skapas ett missnöje. Det gäller för högskolan att inte ”göra” 

utbildningen mer rosenskimrande än vad den är; att skapa en fantasivärld istället för 

verklighet. 

En annan del av kommunikationen är den som sker uppifrån och ner. Här finns inte så mycket 

att säga, mer än att den nedåtriktade- och uppåtriktade kommunikationen inom högskolan 

måste fungera. Vad det är att det är viktigt i högskolans fall, lyfta fram AIL (bl.a. co-op) som 

ett övergripande begrepp och förhållningssätt. Detta ska sedan informeras till hela kedjan, d v 

s från ledning ner till lärare. Det ska diskuteras och kompromissas, så att hela denna kedja i 

slutändan står bakom samma förhållningsätt. Annars blir det svårt att kommunicera ut det till 

allmänheten, i form av studenter och företag och i form av de anställda på skolan. 
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5.5 Lärande 
 

Av teorier om lärande är det vissa delar av det praktiska lärandets och det teoretiska lärandets 

teorier som går att härleda till min empiri. Miller och Sellers perspektiv på teoretiska läranden 

är lite mer gammalmodiga men tar ändå upp några intressanta aspekter. Att studenten lär sig 

av sina misstag och denne ska vara eftertänksam och kunna göra egna utvärderingar med 

hjälp av till exempel av handledare, lärare eller koordinator kan hänföras till båda 

utbildningarna. I båda har studenten en handledare och lärarens uppgift är att studenten lär sig 

det rätta och om man misslyckas på examen; ja då gäller det att lära sig av sina misstag. 

 

Även John Dewey är inne på samma spår. Studenten lär sig genom ”learning by doing”, det 

vill säga genom teori, praktik och reflektion. Kopplingen till praktiska utbildningar som KY 

och Co-op är nära, och att John Dewey och Herman Schneider (Cooperative Educations 

grundare) innebär att den nära kopplingen känns ännu mer rätt. 

 

Att kunna ha ett logiskt tänkande, att kunna sålla ut information och att känna motivation. 

Detta är alla typer på praktiska läranden som respektive författare lagt fram till teorier om: 

Piaget, Gagne och Atkinson. 

Att hitta balansen, det vill säga equilibirum mellan praktik och teori, är det viktigaste enligt 

Piaget. Då finner studenten ett logiskt tänkande. Omställningen från endast teori till praktik, i 

en vanlig ekonoms fall, jämfört med omställning från praktik blandat med teori till endast 

praktik i en co-op students fall skiljer rätt mycket. Enligt Piagets modell är därför en co-op 

student bättre förberedd för arbetslivet och har också lättare att hitta ett equilibirum mellan 

både praktiskt och teoretiskt tänkande. 

Att kunna sålla information är också viktigt, enligt Gagne. Genom tiden ute på arbetsplatsen i 

form av co-op perioder eller LIA-perioder vet studenten vilken teoretisk kunskap som denne 

vill och måste lära sig mer om. Resterande information, som till exempel ointressanta kurser, 

vet studenten att den kan sålla bort. Denna information behövs ändå inte ute i arbetslivet. 

Det är viktigt att bygga upp motivation för studenten. Genom att lära sig av sina misstag och 

ta vara på tidigare framgångar, lär sig studenten att ge en boost till sig själv; öka sin 

motivation. Här har koordinatorn och handledaren på arbetsplatserna en roll att spela. Det 

gäller att hjälpa studenten vid ordnande av praktik – och arbetsplats och det gäller att ta väl 

hand om studenten på arbetsplatsen. Först då kan studenten känna att svårigheterna med de 

uppgifter de utför; de är inte längre utanför deras förmåga. Motivationen från sig själv och 

från inblandande parter har hjälpt studenten till att tro mer på sig själv. 
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Av min uppsats har jag kunnat komma fram till flera intressanta slutsatser, som tagits upp i 

diskussionen ovan. Det har kommit fram intressanta saker både från KY som 

utbildningskoncept och från Co-op som utbildningskoncept. Utöver det har intressanta 

iakttagelser gjorts vid jämförande av de båda utbildningsformerna och mellan de båda 

specifika utbildningarna. 

 

Cooperative Education är enligt mina svarande ett unikt koncept. Det är framförallt att 

studenten betalas som gör det unikt. Men också att studenten inte räknas som en praktikant 

utan som en vanlig medarbetare. Detta ställer högre krav på studenten, och arbetsgivaren har 

därefter rätt att ställa vissa krav, som kan likställas med en vanlig anställd. Ett annan viktig 

slutsats är att studenten genom co-op lär sig mer om sig själv. På det sättet utvecklar denne 

sina personal och soft skills. 

 

Kvalificerad yrkesutbildning är till viss del unikt, men inte på samma självklara sätt som co-

op, enligt mina svarande. Någon kallar det till och med en light variant av co-op. Dock är det 

en utbildning som bättre lämpar sig till den till mer erfarne arbetaren och därmed också den 

något äldre. Detta är en av min viktigaste slutsats när det gäller KY. En annan viktig slutsats 

som konstaterats är att KY har en mer praktisk karaktär än Co-op, då alla kurser har inhyrda 

lärare och då LIA, tillhör en del av kursutbudet. 

 

De finns påtagliga skillnader och likheter mellan utbildningsformerna. Några kan man utläsa 

av det som skrivits här ovanför. En annan är att längden på utbildningarna skiljer sig ifrån 

varandra, co-op utbildningen är 4 år medan KY-utbildningen varar i 2 år. Att båda 

utbildningarna har praktik och arbete inkluderat gör dem mer lika. Vad som ökar glappet 

mellan de igen är att den ena utbildningsformen ger betalda arbetsperioder medan den andra 

utbildningsformen är obetald. Av uppsatsen har jag kommit fram till att det finns mer 

skillnader än likheter när man jämför de båda utbildningsfilosofierna emellan. Vilken som är 

den allra viktigaste eller minst viktigaste likheten eller skillnaden är däremot inte min uppgift 

att bedöma. Det avgör ni själva. Jag har gett min åsikt. 
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6.1 Slutord 
 

Det gäller för framförallt Högskolan att vara lite självkritisk mot sig själva. Skolan har ett 

förhållningssätt och ett utbildningskoncept med co-op som är unikt i Sverige. Jämför det med 

en tjänsteprodukt som man än ensam om. Det gäller att ta vara på en sådan chans, och försöka 

sprida det ännu mer. 

Det gäller att inte vara allt för geografiskt begränsade. Se på Waterloo i Kanada; de har hela 

landet som arbetsfält. Kanske är det fel att begränsa sig för regionalt, med tanke på att det 

finns en efterfrågan och att varje kull har ca 80 elever. Då räcker det inte med 5-10 platser. 

Det kanske är fel att lita för mycket på närområdet, därför om efterfrågan ökar skulle det falla 

på sin egen orimlighet att kunna tillhandahålla co-op platser till alla. Det är bara några 

kommentarer, som kan tålas att tänkas på. 

 

För att öka förståelsen för Co-op som utbildningskoncept, föreslås ytterligare forskning inom 

området. Det skulle vara en undersökning som inte jämför två praktiska utbildningskoncept 

som i mitt fall, utan en undersökning som jämför ett co-op program med en utbildning utan 

co-op. Ett exempel skulle vara att jämföra en kull från ett Ekonomprogram med co-op 

inriktning med ett Ekonomprogram utan co-op i utbildningen. Förslagsvis är studenterna då 

utvalda från samma årskull. 

 

Slutligen, vill jag säga att det varit ett väldigt intressant arbete att genomföra. Jag har lärt mig 

mycket nytt på vägen, och det har varit en utmaning på flera sätt.  

Praktiska utbildningar och utbildningsformer behövs. Vad är meningen med dem? 

Förhoppningsvis något av det som beskrivits i den här uppsatsen.   
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Enkätundersökning – Co-op och KY (Samma upplägg) (Bilaga 1)  

Allmänna frågor: 

 Ålder? 

  

 Utbildning – Co-op? 

o Hur många veckor var du ute – totalt? 

o Vart var du – olika företag? 

o När hade du dina arbetsperioder? 

o Vad fick du göra? 

 Jobb idag (vart jobbar du?) – Ja eller Nej? 

Vid Ja, fick du jobbet genom co-open? Annat, hur i så fall? 

Vid Ja, hur länge har du jobbat där? 

 Geografisk placering – Var bor du idag? Beror det på utfallet av utbildningen?  
 

Frågor om Co-op:Vilken betydelse har Co-op perioderna haft för dig i din utbildning?  

 

Ingen betydelse Liten betydelse Varken eller  Betydelsefull 

 

Mycket betydelsefull 

 

Förklara: 

 

Hur nöjd är du med vad du fått ut av utbildningen? 

 

Missnöjd  Mindre nöjd  Varken eller  Nöjd 

 

Mycket nöjd 

 

Förklara: 

 

Vad har Co-op som arbetssätt/lärande gett dig mest av (kan välja flera alternativ)? 

  

Erfarenhet  Praktisk tänkande/inte bara teoretiskt   

 

Bättre förberedd för arbetslivet  Nätverk/Kontakter för framtiden 

 

Förklara: 

 

På vilket sätt tycker du Co-op som koncept är unikt? 
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Jämförelse med KY: 

 

Hur bekant är du med utbildningsformen – KY = Kvalificerad Yrkesutbildning? 

 

Aldrig hört  Hört talas om, men vet inte vad det är 

 

Vet vad det är Är väl insatt i vad KY inbegriper 

 

Visste du att det fanns en KY-utbildning, med titeln Affärsinriktad Redovisningsekonom*? 

 

Ja  Nej 

 

LÄS BLADET INNAN FÖR NÄSTKOMMANDE FRÅGOR! (Bifogad PDF i mailet) 

 

Vilken tycker du är den största skillnaden mellan din utbildning, och denna* KY-

utbildning? (Välj ett alternativ) 

 

LIA-perioder (Lärande i Arbete) istället för Co-op perioder – 25 % av utbildningen  

 

Utbildningstiden är kortare (2 år) 

 

Praktiktiden är kortare (LIA) 

 

Kursinnehållet 

 

Vilken är den största fördelen/nackdelen med den* KY-utbildningen? 

 

 

Vad saknar du med KY, jämfört med co-op? 

 

 

Vilken utbildning hade du valt nu i efterhand – KY eller Co-op? 
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Frågor KY (Intervju)    (Bilaga 2) 

Allmänt 

 Ålder 

 Utbildning  

o Hur många veckor var du ute? 

o Vart var du, Vad fick du göra? 

o När hade du dina arbetsperioder? 

o Vad fick du göra? 

 Position idag – Yrke 

o Fick du det jobbet genom co-open? 

o Annat, hur i så fall? 

 Geografisk placering  
 

Frågor om KY – (Vad är meningen med KY)    

 

 Varför valde du KY? 

 Vad hade du förväntningar? 

 Vad betyder/är KY för dig? 

 Vad tycker du om KY som koncept? Är det unikt? 

 Vad är speciellt bra med KY - Vad är mindre bra? 

 Vad har KY-utbildningen gett dig (erfarenhet, praktiskt lärande, bättre förberedd) – 

Vad har du saknat? 

 Tycker du KY praktiken/arbetet känns som ett riktigt arbete. Får du samma ansvar  

 Är KY ett bra tillfälle att knyta många nya kontakter och bygga nya nätverk? 

 Lämpar sig en KY-utbildning för att kunna göra sitt examensarbete samtidigt? 

 Hur väl integreras det du lär dig under kurserna ute på arbetsplatsen? Ser du en 

koppling, eller inte? 

 Är blandningen av teori och praktik lagom. Borde det vara mer av något? 

 Påverkade LIA inom KY-utbildningen perioderna dig på ett sätt som fick dig att ändra 

dina val inom din utbildning? 

 Var har KY ”tiden” fått för övriga konsekvenser på dina yrkesval? 

 

Jämförelse mellan Co-op och KY 

 Har du hört talas om s.k. Co-op-utbildningar (YH-utbildningar)? 

 (Innan)Vad tror du skiljer din utbildning mot Co-op? 

Ge ett informationsblad och låt dem läsa igenom det. Sedan fråga vad dem tycker är de stora 

skillnaderna, jämfört med sina egna tankar. 

OBS! Se om man kan få ut något intressant av detta. Om det inte kommer fram några tydliga 

skillnader, dra egna slutsatser på vad de olika parterna sagt om sina utbildningar, d v s vad 

är meningen med Co-op och vad är meningen med KY… 

 (Efter)Vad är den största skillnaden mot Co-op? 

 Vad är fördelarna/nackdelarna med Co-op? 

 Vad saknar Co-op jämfört med KY? 

 Vad saknar KY jämfört med Co-op? 

 Vilken utbildning hade du valt, nu i efterhand? 
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Frågor – Intervju (Anders Eklann)   (Bilaga 3) 

 

* Bakgrund, utbildning 

 

* Hur har Co-op funnits? 

 

* Har samarbetet utvecklats? 

 

* Konjunkturens påverkan? 

 

* Vad är din roll? 

 

* Är det för byråkratiskt?  

 

* Vilka företag har ni bäst relation till? 

 

* Vad har ni framskridna planer när det gäller co-op? 

 

* När du ringer, hur väl företaget till konceptet? 

 

* Hur många napp får du? 

 

* Hur många företag rings det till? 

 

* Hur många skaffar sig egen plats? 
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Frågor – Intervju (Gisela Falck)   (Bilaga 4) 

 Bakgrund, utbildning? 

 Vad ska man förvänta sig av utbildningen, en KY-utbildning? Vad tror du eleverna 

förväntar sig? 

 Vad är din roll? 

 Får alla sin egen plats? Är alla garanterade praktik eller hur fungerar det? 

 Geografisk placering? Endast Trestadområdet? 

 Vad är meningen med KY för dig? 

 Vad är speciellt bra med KY? För- och nackdelar? 

 Vad finns det för samarbetspartners? Hur sker detta samarbete?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


