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1  Inledning

Denna uppsats beskriver utvärdering av den nu pågående
försöksverksamheten med den nya utbildningsformen kvalificerad
yrkesutbildning, KY. Utvärderingsarbetet genomförs av en från den
centrala myndigheten KY-kansliet fristående grupp, som är verksam vid
Luleå tekniska universitet och benämns Utvärderingsgruppen av KY.

Dessa först meningar ger en ytterst kort och koncis beskrivning av det
utvärderingsprojekt vi deltar i. Då en mer utförlig beskrivning skall
göras uppkommer frågan vad som är av betydelse att behandla. En möjlig
utgångspunkt som vi baserar beskrivningen på, är den grund för
granskning Franke-Wikberg (1992) presenterat. En utvärderingsmodell
kan enligt Franke-Wikberg kritiskt granskas utifrån ett antal frågor, i
syfte att åstadkomma en bild av vad modellen står för. Fem viktiga
frågor är:

• Varför görs utvärderingen?
• Vad är det som utvärderas?
• För vem görs den?

• Av vem utförs den?
• Hur genomförs utvärderingen?

Eftersom vi beskriver vårt eget arbete, föreligger det naturligtvis risk
för subjektivitet. Det är med andra ord inte fråga om någon kritisk
granskning i denna uppsats. Däremot eftersträvar vi att ge svar på
frågorna, även om uppsatsens struktur varken följer ordningen av de fem
uppräknade frågeställningarna eller klart hänvisar tillbaka till dem.

1.1  Bakgrund

Sedan två år tillbaka pågår en försöksverksamhet med en ny form av
eftergymnasial utbildning. Försöksverksamheten omfattar efter
förlängning en tidsperiod om fem år och kommer således att bedrivas
fram till år 2001.

Utbildningarna inom KY finns spridda över hela landet och bedrivs för
närvarande från Kalix i norr till Ystad i söder. Det finns ett flertal olika
organisationer som är anordnare av KY-utbildningar, såsom Amu-
gruppen, bildningsförbund, högskolor, Komvux och privata utbild-
ningsföretag. Utbildningarna varierar i längd, från ett år och upp till tre
år. Vanligast är dock en utbildningslängd på ungefär två år. Det som
karakteriserar är det så kallade lärande i arbetet, som uppgår till en
tredjedel av utbildningstiden. Denna del av utbildningen är förlagd på en
eller flera olika arbetsplatser och skall förena fördjupade teoretiska
kunskaper med praktisk inriktning. KY-verksamheten innefattar utbild-
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ningar med ett flertal olika inriktningar; följande indelning i 13 olika
branscher har gjorts av KY-kansliet:

• Bygg • Tillverkning inklusive produktutveckling
• Ekonomi inklusive handel och ledning • Transport
• IT inklusive multimedia och grafisk

industri
• Träindustri

• Jord skog och trädgård • Turism inklusive restaurang
• Livsmedel • Vård
• Miljö • Övriga branscher, t.ex. radio, TV och

hantverk
• Sjöfart

För närvarande (juni 1998) pågår ungefär 130 stycken utbildningar. Från
och med hösten 1998 kommer antagligen ytterligare ett sextiotal
utbildningar att startas.

1.2  Utvärdering av KY

Såsom nämndes inledningsvis har en grupp vid Luleå tekniska universi-
tet av den centrala myndigheten KY-kansliet erhållit uppdraget att
genomföra utvärdering av försöksverksamheten med KY. Utvärderings-
gruppen består av forskare och forskarstuderande verksamma vid två
olika avdelningar.

1.2.1  Utvärderingsuppdraget

Utvärderingsuppdraget innebär i korthet att försöksverksamheten
åtminstone skall belysas utifrån en lista omfattande tio olika punkter
(här med korta förklaringar) enligt följande:

• Arbetslivets krav: Har utbildningarna inriktning mot de krav avseende
kompetens och kvalitet som ställs på dagens
arbetsmarknad?

• Jämställdhetsaspekten: Har KY medverkat till att bryta traditionella
mönster avseende yrkes och utbilningsval?

• Regionalpolitiken: Kan KY förväntas bidra till uppkomst av ny
produktion beträffande varor och tjänster?

• Utbildningens utformning: Hur har utbildningen utformats pedagogiskt,
speciellt avseende lärande i arbetet?

• Huvudmannaskapets
betydelse:

Har huvudmannaskapet påverkat de förhållanden
som vi utvärderar?

• Utbildningens ekonomi: Vilken betydelse har olika ekonomiska
förutsättningar haft?

• Samverkan med
intressenterna:

Hur har samverkan mellan arbetsliv och skola
fungerat?

• Regleringen: Hur har försöksverksamhetens regelverk fungerat?
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• Egenutvärderingen: Hur har egenutvärderingen fungerat m.a.p.
omfattning, effektivitet etc.?

• Sekundäreffekter: Har försöksverksamheten påverkat omvärlden på
något sätt?

1.2.2  Grund för utvärderingens genomförande

Två motiv till utvärdering är enligt Franke-Wikberg & Lundgren (1979)
kontrollmotivet respektive förändringsmotivet. Kontrollmotivet handlar
om att erhålla kontroll över en viss utbildning medan
förändringsmotivet avser att skapa underlag för nya beslut om hur
utbildningen skall regleras och inriktas. Franke-Wikberg (1992)
beskriver även ett tredje syfte; en utvärdering kan genomföras för att
legitimera redan fattade beslut. Beträffande utvärderingen av KY som är
en ny utbildningsform som för närvarande drivs som försöksverksamhet,
är det närmast förändringsmotivet som utgör utgångspunkten, det vill
säga att skapa underlag för kommande beslut. Med denna grund förs
metoddiskussioner vidare i nästa kapitel.

När det gäller utvärderingsgruppen innebär dess sammansättning att
samarbete bedrivs mellan två olika organisatoriska delar av
universitetet, dels Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik samt
dels Institutionen för arbetsvetenskap. Detta samarbete innebär en form
av tvärvetenskapligt angreppssätt, vilket dessutom bör kunna
förstärkas av gruppmedlemmarnas olika forsknings- och studiebakgrund;
sociologi, statistik, teknologi, pedagogik, kvalitetsteknik samt ekonomi.
Utvärderingsgruppen består av följande personer:

• Jan Johansson, professor
(Arbetsvetenskap)

• Mats Lindell, doktorand,
(Arbetsvetenskap)

• Bengt Klefsjö, professor ( Kvalitetsteknik &
stat.)

• Marita Olsson, 1:e forskn.ing.
(Arbetsvetenskap)

• Torsten Björkman, professor
(Arbetsvetenskap)

• Magnus Svensson doktorand (
Kvalitetsteknik & stat.)

• Antony Lindgren, univ.lektor
(Arbetsvetenskap)
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2  Metoddiskussion

Grunden för arbetet med att utforma en modell för hur utvärderingen av
försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning (KY) skulle
genomföras, inleddes med översikt och analys av tidigare kända
utvärderingsmodeller.

2.1  Objektiv utvärderingsmodell ”Ingenjörsmodellen”

Den modell som utvärderingsgruppen först utgick ifrån var den
traditionella objektivt mål-medel inriktade. Orsaken till valet av denna
modell, vilken även betecknas ”ingenjörsmodellen” (Vedung, 1995), är
att den har varit en mäktig drivkraft bakom föreställningen att
utvärdering kan vara ett sätt att göra staten mera rationell.

Av ingenjörsmodellen följer att utvärdering genomförs på ett
instrumentellt sätt. Med detta avses att resultat av faktiskt utprovade
styrmedel brukas som redskap i målinriktade problemlösnings-
processer. Utvärderingens funktion är enligt denna modell att, givet
politiskt satta mål, på projektbasis experimentera fram det mest
effektiva medlet för att uppnå de givna målen. Mest effektivt är det
medel som når det uppsatta målen till den lägsta kostnaden. Denna
medelkunskap framskaffas enligt ingenjörsmodellen på ett
värdeneutralt sätt, givet att utvärderingen håller god vetenskaplig
standard (A.a.).

Brukande av ingenjörsmodellen innebär att det är beslutsfattarna som
styr utvärderingen och anger vad som skall utprovas. Användande av
denna modell innebär också ställningstagandet att beslutsfattarna är de
enda nyttjarna av utvärderingens resultat, d.v.s. som utvärderare upp-
märksammas inga andra användare än de målsättande beslutsfattarna
vilka oftast är beställarna av utvärderingen. Enligt ingenjörsmodellen är
vidare överföringen från forskning till politik helt rationell och
automatisk. Resultat som genererats med korrekt forskningsmetodik
förutsätts vara sanna. De behöver därför inte socialt förankras på något
sätt genom exempelvis remiss (A.a.).

2.2  Utvärderingsgruppens överväganden

Studier av hur utvärdering teoretiskt sett skall utföras enligt
”ingenjörsmodellen” ställdes därefter mot den verklighet
försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning bedrivs i.
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Jämförelsen pekade på en svag och otillräcklig samstämmighet mellan
modell och verklighet. Bland annat tedde sig modellens krav på
obefintlig kontakt mellan utvärderare och utvärderade konstlad och
otidsenlig. Intrycket av otidsenlighet skall ses mot bakgrund av att
forskningen inom utvärderingsområdet i stort utvecklats från att vara
individuella, till framväxten mot en intressent- och aktörsinriktad.
Denna omsvängning har enligt ett flertal studier (bl.a. Karlsson, 1995)
skett mot bakgrund av dels en politisk radikalisering i Europa under
1970-talet vilket resulterat i större gehör för intressegruppers krav på
inflytande, dels en inom vetenskapsfilosofin allmän nyorientering bort
från en objektivistisk syn till förmån för en mer individualistisk (A.a.).

I syfte att skapa en alternativ utvärderingsmodell vilken närmare följer
samhällsutvecklingen i övrigt, uppställde därför utvärderingsgruppen en
teoretisk nivåindelning av försöksverksamheten och dess specifika
problem i syfte att analysera hur man lämpligast skulle utvärdera
denna. Indelningen fastställdes till principiellt tre stycken olika nivåer:

1. Strukturell nivå
 

2. Lokalorganisatorisk nivå
 

3. Individnivå

2.2.1  Strukturell nivå - försöksverksamhetens övergripande utformni

På strukturell nivå utgick utvärderingsgruppen ifrån det betänkande och
de propositioner vilka bygger på kartläggning av de nationella behov
avseende framtida svensk arbetsmarknad varmed försöksverksamheten
med KY initierats. Ett av de viktigaste behoven betänkandet föreskriver
är att utbilda människor inför den snabba och pågående utvecklingen på
den svenska arbetsmarknaden som främst kännetecknas av en
förskjutning mot kunskapsintensiv produktion samtidigt som
arbetskraftsintensiv produktion tenderar att minska (SOU 1995:38).

Samtidigt som det sker en förskjutning mot kunskapsintensiv
produktion sker också andra strukturella förändringar på svensk
arbetsmarknad vilka påkallar ett ökat utbildningsbehov. Exempel på
sådana förändringar är arbetsplatsens organisation och förändring av
yrkesrollen. Enligt betänkandet ser man i dag en övergång från
traditionell hierarkistisk arbetsorganisation med fast rollfördelning
mellan arbetare och tjänstemän, till en arbetsmarknad som präglas av
att man arbetar i ”team”, i s.k. lärande platta organisationer. Med dessa



6

utvecklingslinjer följer också ökade krav på personalens kompetens och
därmed utbildandet av en ny tjänstekategori (A.a.).

Breddade ansvarsområden och ökad självständighet gör att en syntes
mellan arbetare och tjänsteman i form av ”medarbetare”, med
polyteknisk utbildningsbakgrund upplevs som allt nödvändigare. Styrkan
med dessa ”medarbetare” är att de behärskar den teoretiska kunskapen
bakom en produktionsprocess samtidigt som de har hög förtrogenhet
med dess praktiska funktion (A.a.).

Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning strävar efter att
möta nationella behov av ökad utbildningsnivå och mångsidig kompetens
hos arbetskraften. Ett problem som utvärderingsgruppen
uppmärksammat är att denna form av eftergymnasial yrkesutbildning i
hög grad präglas av osäkerhet kring vad man egentligen skall utbilda
sina studenter till samt vilka kunskaper och förmågor som kommer att
efterfrågas på en snabbt föränderlig arbetsmarknad präglad av interna-
tionell konkurrens.

Vid beaktande av denna osäkerhet fann utvärderingsgruppen det viktigt
att inte använda en objektiv modell som vanligtvis först i efterhand
konstaterar haverier i försöksverksamheten. Istället förordades en
modell vars intention är att interaktivt under försöksverksamhetens
gång följa upp och korrigera eventuella förebud. Utvärderingsgruppen
fann det vidare värdefullt använda en modell som med tanke
försöksverksamhetens behov av flexibilitet tillåter att det utvärderade
objektet under försöksverksamhetens gång förändrar sina uppställda
mål och ändå klarar av att bedöma huruvida förändringen innebär
förbättring eller ej.
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2.2.2  Lokalorganisatorisk nivå - de respektive utbildningsorganisa

På liknande sätt som syftet med försöksverksamheten med kvalificerad
yrkesutbildning på strukturell nivå bär prägeln av osäkerhet inför en
svårbedömd framtid avseende arbetsmarknaden, bedömde
utvärderingsgruppen det viktigt att beakta dessa svårigheter och
funderingar som de uppfattas och framförallt löses på
lokalorganisatorisk nivå, d.v.s. hos de olika utbildningsorganisationerna.

Utvärderingsgruppens resonemang och överväganden kom i detta fall att
närma sig det resonemang Uhlin & Reitberger (1995) för beträffande
valet av att i utvärderingssammanhang fokusera på det nomotetiska
eller det idiografiska, se figur 1.

Enligt Uhlin & Reitberger 1995) gäller inte gamla kognitiva modeller för
hur exempelvis försöksverksamheter ska utvärderas när utvecklingen
går mot nya typer av exempelvis utbildningsorganisationer. Ny teknik,
nya värderingar och nya geopolitiska förutsättningar har inte bara
skapat nya organisationsformer utan också nya ledningsideal och nya
kommunikationsformer. Det är inte således bara de fysiska,
organisatoriska och sociala infrastrukturerna som ändrats utan också
mentala (A.a.).

Enligt Uhlin & Reitberger leder detta till en besvärlig och ibland
förödande konflikt mellan beslutsfattare av ett projekts framtid och de
objekt i projektet som utvärderas. Medan det hos beslutsfattare till ett
utvärderingsprojekt finns en traditionell konservativ nomotetisk
strävan av att endast titta på det gemensamma i syfte att hålla ihop
systemet, vidare försäkra sig om att det är kostnadseffektivt och att
det sker så liten avvikelse från fastställda mål, har de som utvärderas
på andra sidan (se figur 1 nedan ) däremot en idiografisk strävan av att
utveckla det specifika, det kontextberoende, det nydanande (A.a.).

Val av fokusering
Nomotetisk
(-Lika)

Idiografisk
(-Specifika

Figur 1Val av fokusering vid utvärdering; att studera gemensamma eller särskil
Källa: Hämtad ur texten i Uhlin & Reitberger, 1995.
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Utvärderingsgruppen har med tanke på försöksverksamhetens tidigare
nämnda utformning och målsättning valt att medvetet ta tillvara på
denna divergenta och dynamiska rörelse. En annan central faktor till
valet att utforma en utvärderingsmodell vilken närmar sig ett
idiografiskt synsätt på försöksverksamheten med kvalificerad
yrkesutbildning, är den del av utbildningen som benämns ”lärande i
arbete” och som uppgår till 1/3 av den totala utbildningstiden. Utvärde-
ringsgruppen fann i sina överväganden det mycket svårt att utvärdera
detta som till stor del handlar om vad Stevrin (1996) kallar ”mjuka
investeringar”, d.v.s. förtrogenhet och s.k. ”tyst” kunskap i kontext-
beroende företagsmiljöer, vid användande av en traditionell objektiv ut-
värderingsmodell.

2.2.3  Individnivå - uppfattning hos de enskilda utvärderade

I likhet med att utvärderingsgruppens utformande av utvärderingsmodell
skedde utifrån analys av den strukturella och den lokalorganisatoriska
nivån av försöksverksamheten, åtföljdes resonemanget också på
individnivå att välja en modell som bygger på ett etablerande av en
interaktivt framåtblickande relation med de utvärderade, d.v.s. skapa en
positiv utvärderarroll. Utvärderingsgruppens resonemang kom därför att
till viss del följa det resonemang kring utvärderingens olika personliga
roller som beskrivs i Lundin & Söderholm (1995).

Enligt Lundin & Söderholm (1995) kan en utvärderare och den som
utvärderas mötas med mer eller mindre positiva förtecken vad gäller
den utvärderades förväntningar på utvärderingen. Antingen kan
utvärderingen betraktas med förtroende, varvid utvärderingen ses inne-
bära att utvecklingsmöjligheter påvisas, eller med misstroende, det vill
säga upplevas som en fara för den utvärderade organisationen eller
verksamheten (A.a.).

Till funktionen med förtroende eller ej kan också kopplas den funktion
som utvärderingen som sådan upplevs ha, eftersom detta är den viktig
del av utvärderingskontexten. En bakåtinriktad, kontrollerande funktion
där utvärderaren upplevs ha till uppgift att just kontrollera hur långt
ett arbete bedrivits och eventuella brister i det sätt varpå arbetet
bedrivits. En annan funktion är att bedriva utvärderingen som ett sätt
att övertyga och driva vissa förnyelsefrågor framåt (A.a.).

Om man kombinerar dels förväntningar hos den utvärderade, dels
utvärderingens upplevda funktion kan man konstruera en matris och i
den urskilja fyra stycken utvärderarroller som var och en bygger på en
kombination vilket visar i figur 2 nedan.
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Misstroende

Bakåtriktad Framåtriktad

MAMMA

FOGDE

ÄNGEL

DEMON

Förtroende

Figur2 Olika utvärderarroller.
Källa: Lundin & Söderholm, 1995, s.142.

Betraktad som ”fogde” är utvärderaren i första hand uppfattad som
maktens redskap. I denna roll blir utvärderaren mött med misstroende,
då denne griper in i den utvärderades liv med maktens godkännande och
med ringa intresse för verksamheten för att registrera avvikelser som
därefter ska kunna korrigeras. De korrigeringar som görs kommer
dessutom huvudsakligen vara av negativ karaktär. Som fogde kommer
utvärderaren att möta försvarsmekanismer och olika
manipulationsförsök från den utvärderades sida. Föreställningen om
fogden ligger nära vad som kanske allmänt är den traditionella
utvärderarrollen, innebärande utvärdering som kontroll för någon annans
syfte med en tydlig maktrelation i bakgrunden (A.a.)

I rollen som ”mamma” uppfattas utvärderaren som den goda maktens
ansikte. Utvärderaren blir mött med förtroende eftersom utvärderaren i
grunden uppfattas som positiv med utvecklad känsla för hur
utvärderingens resultat kommer att behandlas. Den utvärderades rädsla
för sanktioner och bestraffningar som fogden gav upphov till är
betydligt mindre här (A.a.).

Det utmärkande hos utvärderaren som uppfattas som ”ängel” är att
dennes metod primärt inte går ut på att söka efter och rapportera
felaktigheter och inkonsistenser. Istället är det den framtida välfärden
som utvärdaren är sysselsatt med. Ängeln är därmed den sanne verksam-
hetsutvecklaren och medhjälparen med vars assistans den utvärderade
hoppas utveckla sin verksamhet framåt. En annan viktig egenskap för att
bli betraktad som ängel är utvärderarens avsaknad av klara och starka
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förbindelser med uppdragsgivaren överordnade och därför teoretiskt
sett är utan sanktionsmöjligheter (A.a.).

Avslutningsvis är ”demonen” den onde makthavarens representant.
Denne försöker med olika lockelser förmå den utvärderade att träffa
vissa avtal om framtiden som inte upplevs legitima ur den utvärderades
synvinkel. Demonen är visserligen framtidsinriktad men representerar
till skillnad från ängeln, en icke önskvärd och en hotfull framtid som
det är viktigt att skydda sig mot (A.a.).

Med utgångspunkt av figur 2 ovan är det utvärderingsgruppens ambition
att skapa en modell som inger förtroende hos de utvärderade. Det sker
förhoppningsvis genom att vi är fristående från uppdragsgivaren. Det
viktigaste på denna nivå av försöksverksamheten var dock tanken att i
form av öppen dialog mot såväl beställare som utvärderade utforma en
modell som leder till ett offensivt kvalitetstänkande och som stödjer
förbättringsarbete med riktningen inställd mot framtiden. Kort sagt:
utvärderingsgruppens strävan är att uppfattas som änglar!

3  Genomförande

De överväganden som utvärderingsgruppen gjorde utifrån de ovan nämnda
nivåerna och de problem förknippade med respektive nivå sammanfördes
därefter till en utvärderingsmodell som:

• säkerställer att utvärderingen blir ett instrument för lärande och förändring
• beaktar utbildningarnas kontextberoende
• innehåller såväl kvantitativa som kvalitativa metodinslag
• klarar av att mäta graden av ”mjuka” investeringar, exempelvis

kompetensutveckling och lärande i arbetet.

Utifrån de krav på modellen för utvärdering av försöksverksamheten
med kvalificerad yrkesutbildning som stipulerats, valdes sex stycken
kanaler för datainhämtning, se figur 3. En grundläggande del i
utvärderingen är att analysera de verksamhetsbeskrivningar som skapas
genom de självutvärderingar som varje utbildningsorganisation gör. En
annan är studier av enkäter riktade till studenterna, där såväl
studenternas syn på utbildningen som vad den inneburit för dem i form
av efterfrågan på arbetsmarknaden kommer undersökas.
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Besök hos några
utbildningar

Självutvärderingar SCB-
information

Studentenkäter Andra studierIntervjuer

Utvärdering av försöksverksamheten med KY

Figur 3De olika kanaler för insamling av material om KY-verksamheten till
utvärderingsgruppen.

Dessutom kommer besök göras vid ett antal utbildningar och viss
information hämtas in via SCB. Ett antal intervjuer kommer att
genomföras med studenter samt med inblandade företag och andra
organisationer. Härutöver kommer studiebesök och ett antal jämförande
nationella och internationella studier att genomföras.

3.1  Självutvärdering

En väsentlig grund för förbättringsarbete är utförande av en
självutvärdering. Genom att beskriva och utvärdera sin verksamhet med
ett instrument för självutvärdering inleds en process inom organisa-
tionen, som ger möjlighet till att helhetssyn kan skapas för samtliga
medarbetare samtidigt som organisationens styrkor och
förbättringsmöjligheter påvisas. En självutvärdering kan således utgöra
en bas för ett vidare förbättringsarbete.

Alla utbildningsorganisationer inom KY erbjuds av utvärderingsgruppen
att kunna använda ett speciellt instrument för självutvärdering med
namnet Läroverket, som tagits fram vid Luleå tekniska universitet.
Erbjudandet om att kunna använda Läroverket grundar sig på valet av
metod avseende den övergripande utvärderingen av hela
försöksverksamheten med KY, det vill säga det lärande och
framåtsyftande förhållningssättet som utgör en grund för vårt an-
greppssätt för utvärderingsuppdraget. Ett mål med upplägget är att ge
stöd till förebyggande och förbättrande arbete inom KY-verksamheter.
Det handlar således om en form av hjälp till självhjälp, varvid vi
eftersträvar den roll Lundin & Söderholm (1995) benämner ”ängeln” i
den matris över olika utvärderingsroller de beskrivit.

Förutom att den övergripande utvärderingen innefattar möjlighet att
använda instrumentet Läroverket, finns det från myndighetshåll ett krav
på att någon form av ”egenutvärdering” skall genomföras inom varje KY-
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organisation. Att använda just Läroverket är dock inte något krav som
ställs på utbildningsanordnarna, utan varje utbildningsorganisation
inom KY har möjlighet att välja någon annan grund för den obligatoriska
egenutvärderingen.

3.1.1  Två syften

Det finns två syften med Läroverket. Det handlar framförallt om att
inom varje utbildningsorganisation som använder detta instrument
skapa en form av nulägesanalys. Detta innebär att organisationen
beskriver och utvärderar sin egen verksamhet, varvid en grund för vidare
förbättringsarbete skapas. Dessutom innebär beskrivning och
självutvärdering inom en organisation att material tas fram som kan
användas i utvärderingsgruppens analysarbete av utbildningsformen KY
som helhet.

3.1.2  Läroverket - instrument för självutvärdering

Utvärderingsinstrumentet Läroverket är utvecklat för att kunna
användas till självutvärdering inom KY-organisationer. Läroverket
baseras på den forskning som bedrivs inom ämnesområdet kva-
litetsteknik. Syftet är att stimulera arbetet med ständiga förbättringar
av verksamheten, med nöjdare kunder och mindre resursåtgång som mål.
En väsentlig bas i förbättringsarbete är självutvärdering. Genom att
arbeta med instrumentet kan styrkor och förbättringsmöjligheter inom
organisationen hittas och således kan självutvärderingen bli en bas för
förändringar i syfte att förbättra verksamheten. Paralleller kan dras
till begreppet lärande organisation som kan definieras på följande sätt:

”En lärande organisation har förmåga att skapa, förvärva och överföra
kunskap samt att

ändra sina arbetssätt utifrån ny kunskap och nya insikter.” (Garvin, 1993,
fritt översatt.)

Wiberg (1992) talar om lärande organisationer som benämning på det
nya och dynamiska i de företag eller förvaltningar som har uthållig
framgång.

Senge (1990) talar om personligt mästerskap, att i varje situation vara
medveten om vad som är viktigast och hängivet lära sig nya saker, som
en komponent i en lärande organisation. Wiberg (1992) beskriver det
personliga mästerskapet vidare, som innebärande bland annat öppenhet
för händelser runt omkring och att de egna bilderna av verkligheten
ifrågasätts för att erhålla en så sanningsenlig bild som möjligt av
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faktiska förhållanden jämfört med mål. Mellan nuläget och målet skapas
en kreativ spänning. Detta innebär att krav ställs på självkritik, omvär-
deringar och ständig rörelse. För uthållig framgång krävs enligt Wiberg
(1992) manövrerbarhet och förmåga till ständig förbättring.

I Senges (1990) beskrivning av lärande organisation ingår
systemtänkande som en komponent. Systemtänkande, förmågan att se
helheten och hur olika delar i denna påverkar varandra, är även en viktig
del i offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 1995). Deming
(1994) betonar dessutom vinsten av att vidga det system som betraktas.
Här avses att förutom den egna organisationen även inkludera
leverantörer och kunder som delar i systemet. Genom att vidare optime-
ra hela systemet skapas möjlighet för alla inblandade parter att erhålla
fördelar.

Grunden för Läroverket är modern kvalitetsteori, mer specifikt offensiv
kvalitetsutveckling. Med offensiv avses här att en organisation aktivt
förebygger fel samt förändrar och förbättrar sin verksamhet. Med
utveckling menas i detta fall att en organisation utvecklar produkter,
processer och medarbetare. En form av lärande inom verksamheten
således. Själva ordet kvalitet kan definieras enligt följande:

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att
tillfredsställa, eller helst överträffa, kundernas behov och

förväntningar.” (Bergman & Klefsjö, 1995.)

Begreppet offensiv kvalitetsutveckling kan beskrivas som ett
ledningssystem i ständig utveckling som innefattar värderingar, verktyg
och arbetssätt, se figur 4. Dessa tre delar är beroende av varandra samt
stödjer varandra. Syftet med detta system är att öka såväl interna som
externa kunders tillfredsställelse, med samtidig minskad resursåtgång
(Hellsten & Klefsjö, 1998).
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Värderingar Verktyg

Arbetssätt

Ledningens
engagemang

Kundorientering Ständiga
förbättringar

Arbeta med
processer

Allas
delaktighet Basera beslut

på fakta

Relations-
diagram

Försöks-
planering

Styrdiagram

Ishikawa-
diagram

Träddiagram

Matris-
diagram
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planering

Kvalitets-
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Process-
jämförelser

Process-
ledning

Före-
bygga

Leverans-
samverkan

Måldelning

Kompetens-
utveckling

Figur 4Offensiv kvalitetsutveckling sedd som ett ledningssystem bestående 
delar; värderingar, arbetssätt samt verktyg.

Källa: Översättning från Hellsten & Klefsjö (1998, s. 5)

Läroverket är uppbyggt utifrån ett antal hörnstenar, se figur 5, som
ingår i offensiv kvalitetsutveckling och som beskrivits av Bergman &
Klefsjö (1995). Jämför även med värderingarna i figur 4.

Arbeta med processer

Basera beslut på fakta Arbeta ständigt med förbättringar

Låt alla vara delaktiga

Sätt kunderna
i centrum

Skapa helhetsbild

Ledningens engagemang

Figur 5Hörnstenar i offensiv kvalitetsutveckling.
Källa: Bergman & Klefsjö (1995, s. 26).

Med ledningens engagemang avseende kvalitetsfrågor kan ett
framgångsrikt arbete med offensiv kvalitetsutveckling byggas upp.
Viktigt för detta arbete är att låta hörnstenarna utgöra en grund för
förbättringsarbetet och att dessa hörnstenar dessutom samverkar.

3.1.3  Modell för Läroverket
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Läroverket vilar på hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Det
finns dock ett steg där emellan. Själva modellen för Läroverket (se figur
6) har dessutom sin utgångspunkt i utvärderingsinstrumentet
Språngbrädan, Hellsten (1996). Det finns dock vissa skillnader dem
emellan, som inte kommer att behandlas vidare här.

Medarb. utv. & delakt.

Verksamh. processer

Ledarskap
Kund-
samverkan

Angreppssätt

Ti l lämpning

Resul tat

Utvärdering

Förbättring

Figur 6Den modell som ligger till grund för Läroverkets uppbyggnad och u
Källa: Utvärderingsinstrumentet Läroverket, upplaga 2 (Svensson, 1

Modellen för Läroverket utgörs av två geometriska huvuddelar. I
triangeldelen återfinns de fyra områden som skall studeras i den orga-
nisation som är föremål för utvärdering. De fyra områdena är direkt
härledda från fyra av delarna i ”Hörnstensmodellen” i figur 5. De övriga
tre hörnstenarna ingår indirekt i Läroverkets övriga delar. Triangeln
med de fyra områdena kan ses som en förenklad bild av en organisation,
eller rättare sagt en organisations verksamhet.

Ringdelen innehåller fem begrepp som kallas dimensioner. Dessa
illustrerar de frågeställningar som finns i Läroverket. Inom varje fråga
som ingår i vart och ett av de fyra områdena ställs ett antal frågor
kring de aktiviteter organisationen bedriver. Dessa frågor är uppbyggda
från de tre första dimensionerna i ringen enligt följande.

• Angreppssätt: ”Hur gör vi?”
• Tillämpning: ”I vilken omfattning gör vi det?”
• Resultat: ”Vilka resultat har det lett till?”
 

 Därefter ställs följande två övergripande frågor för det aktuella
området avseende de olika angreppssätt, tillämpningar och resultat som
beskrivi ts.
 

• Utvärdering: ”Hur utvärderar vi vår verksamhet?
• Förbättring: ”Hur förbättrar vi vår verksamhet?
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Nu har ordet utvärdering använts i flera olika betydelser. För att
klargöra på vilka olika sätt begreppet utvärdering förekommer i vårt
projekt kan följande beskrivning göras. En form av utvärdering är den
som avser hela projektet, med andra orda att utvärdera hela
försöksverksamheten med KY. En annan form utgörs av självutvärdering,
exempelvis med hjälp av Läroverket. Sådana genomförs av de enskilda
organisationerna själva och behöver naturligtvis i det allmänna fallet
inte vara sammankopplade med en övergripande utvärdering. Att använda
till exempel Läroverket, kan ses som att sitta i en helikopter och
studera den egna organisationen med ett helhetsperspektiv. Slutligen en
tredje form av utvärdering; det är denna som är den fjärde dimensionen
i Läroverkets modell. Här handlar det närmast om att reflektera över
enskilda arbetssätt, till exempel vilka angrepppssätt en organisation
har avseende att samla in data kring kundernas behov, krav och
förväntningar samt i vilken utsträckning dessa angreppssätt faktiskt
används i organisationen och vilka resultat de ger.

3.1.4  Användning av Läroverket

Användande av Läroverket kan beskrivas med att organisationen arbetar
sig igenom tre olika faser, se figur 7. Fas I innebär att utifrån de frågor
som finns i Läroverket beskriva sin verksamhet. Därefter följer Fas II,
som avser utvärdering av den beskrivning som gjorts i den första fasen.
Slutligen handlar det om att ta till vara den bild av verksamheten som
erhållits vid utvärderingen Det kan handla om att besluta avseende vilka
förändringar som bör genomföras samt att planera för detta, genomföra
förändringar, studera resultat av dessa samt dra lärdomar, jämför denna
beskrivning av fas tre med figur 8. Arbetet inom dessa faser kan
därefter upprepas kontinuerligt, varje år, vart annat år eller i den
utsträckning som anses vara lämplig för den egna organisationen.

Fas I

beskriva

Fas II

utvärdera

Fas III

förbättra

Figur 7Beskrivning av arbetsgången då Läroverket används för självutvärder
Fas 1 innebär att organisationen beskrivs genom att de frågor som 
Läroverket besvaras. Därefter följer fas 2, som innebär att organi
utvärderas utifrån beskrivningen i den första fasen. Utvärderingen 
att organisationens styrkor och förbättringsmöjligheter lyfts fram
fas 3, skall resultatet från utvärderingen användas för beslut om 
och genomförande av förändringarna.
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Det kan även dras paralleller mellan den så kallade ”Förbättringscykeln”
(figur 8) och såväl modellen för Läroverket som hela arbetsgången då
Läroverket används (Svensson, 1998). Det handlar i alla tre fallen om en
form av systematiskt lärande, att planmässigt ta till vara de lärdomar
som kan erhållas genom utvärdering av det arbete som utförs.

Lär Planera

GörStudera

Figur 8Förbättringscykeln, som startar vid ”planera” är ett systematiskt
arbetssätt vid förbättringsarbete är inspirerad av den så kall

de PDSA-cykeln enligt Deming (1993).
Källa: Bergman & Klefsjö (1995).

De utbildningsanordnare som var verksamma i februari 1998 har blivit
inbjudna till utbildning i hur Läroverket kan användas.
Utbildningstillfällen har anordnats på åtta orter runt om i landet vid tio
tillfällen under våren 1998. Dessutom finns ett praktikfall där en fiktiv
utbildningsorganisation beskrivits och som utgör ett exempel på hur
några frågor i Läroverket kan besvaras. Ett material som benämns
Skolblocket och som förklarar bakgrund och arbetssätt med Läroverket
kommer även att finnas tillgängligt.

3.2  Studentenkäter

Jämsides med självutvärderingsinstrumentet utgör de riktade
enkätstudierna den andra stora informationskanalen i utvärderingen av
försöksverksamheten med KY. Enkätstudierna som består av en serie på
totalt tre enkäter med varierande frågebatterier, distribueras till
samtliga studenter vid olika faser av utbildningscykeln.

Den första studentenkäten i serien, den s.k. förenkäten distribueras i
samband med utbildningsstart. Enkäten syftar till att via en rad
bakgrundsfrågor som exempelvis ålder, kön, tidigare
utbildningsbakgrund kartlägga vilka personer som söker till
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utbildningen. Enkäten syftar också till att spegla motiven till att söka
till en KY-utbildning samt de förväntningar som studenterna
inledningsvis har.

 Den andra enkäten, den s.k. underenkäten distribueras efter ungefär
halva utbildningstiden. Denna, med hänsyn till antalet frågor längsta och
för studenterna mest krävande enkät, koncentreras till att spegla om
utbildningarna uppfyller kraven på lärande i arbete och integration av
teori och praktik. Den försöker också att fånga personliga intryck,
erfarenheter uppfattningar. Frågebatterierna i enkäten syftar till att
spegla såväl den tid studenterna tillbringar i ”skolbänken” som den tid
de är ute på företag, organisationer.

Den tredje avslutande studentenkäten i serien är den s.k. efterenkäten.
Denna distribueras av SCB ungefär ett halvår efter det att studenterna
på respektive KY-utbildning examinerats. Efterenkäten koncentreras till
att kartlägga hur väl försöksverksamheten lyckats ut ur studenternas
perspektiv. Frågorna som ställs avser bl.a. hur arbetsmarknaden
uppfattar den utbildning man har genomgått, om man har blivit erbjuden
ett arbete, om arbetet är inom den bransch som man har utbildats inom,
om man har eller planerar att starta eget företag inom den bransch man
utbildats inom, samt vad man i efterhand tycker om den KY-utbildning
som man genomgått.

3.3  Övriga kanaler för insamling av data

Samtida och tidigare undersökningar av eftergymnasiala utbildningar
och annan relevant utbildningsstatistik producerat av SCB samlas in för
analys och jämförelser med de resultat som utvärderingsprojektet får
fram. Förutom användande av svensk statistik finns också planer på att
göra internationella jämförelsestudier inom ramen för EU:s program för
yrkesutbildning, CEDEFOP.

Som kanal för besöks även ett urval av utbildningsprogrammen. Besöken
görs för att få en kompletterande och bekräftande bild av det som
utbildningsanordnare beskrivit i självutvärderingarna. Vid besök sker
också personliga intervjuer med studenter för att öka konkretiserings-
graden av de resultat studentenkäterna ger. I syfte att nå arbetslivet
ordnas också sammankallande ”hearings”.
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