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Sammanfattning 
I en organisation som arbetar med processorientering bör mätningar göras som kan ge 
information  om  processerna  för  att  ständigt  förbättra  dessa. Att  ha  ett  fungerande 
system för mätningar kan leda till styrning eftersom det pekar på vad som är viktigt, 
det  kan  identifiera  problem,  ge  återkoppling  på  arbetsinsatser  och  motivera  till 
utveckling. Att även utvärdera mätningarna och deras resultat för att hitta grundorsa‐
ker och  lösningar  till problem är en  förutsättning  för en kontinuerlig utveckling, och 
ett viktigt steg mot en  lärande organisation.  I en utbildningsorganisation handlar en 
stor del av kvalitetsarbetet om att utföra, och lära av, utvärderingar av utbildningarna 
eftersom detta är vad som skapar värde åt kunden.  

Syftet med detta arbete har varit att undersöka förutsättningar för integrerat mät‐ och 
utvärderingssystem  för  en  utbildningsprocess  och  de  utbildningar  som  produceras 
och genomförs  inom denna, samt även att finna en form eller en modell för detta på 
operativ nivå. För att  svara mot detta  syfte har  flera undersökningar gjorts  inom ett 
valt  företag, bl.a. har en  intervjuundersökning gjorts där nuläget vad gäller utvärde‐
ring och uppföljning har klargjorts för att undersöka förutsättningarna för ett integre‐
rat system i företaget. Därtill har informella intervjuer samt deltagande observationer 
stärkt bilden och gett en förståelse för företagets kultur och övergripande problembild. 
En  intervju med  kvalitetschefen  har  gett  inblick  i  företagets  kvalitetsarbete  och  hur 
tankarna  har  gått  gällande mätningar  i  processen.  Baserat  på  detta  har  författaren 
utarbetat en modell för mätningar med hjälp av indikatorer. Denna modell har formen 
av ett balanserat styrkort men perspektiven är anpassade till det system detta företags 
verksamhet ingår i, med exempelvis myndighetskrav. Studiens resultat visar att det är 
möjligt att  skapa och  implementera ett  integrerat mätsystem  för  interna processmät‐
ningar  och  utbildningsutvärderingar,  att  det  är  önskvärt  och  kanske  till  och med 
ofrånkomligt. Ett komplett mätsystem bör införas i delaktighet med berörda medarbe‐
tare. Den utvecklade modellen kan fungera som en del i ett sådant system och den kan 
användas som ett verktyg i kulturförändring gentemot en lärande organisation. 

 

Nyckelord: Utvärdering,  lärande organisationer, utbildningsorganisation, processori‐
enterade mätsystem, balanserade styrkort. 
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Abstract 
In  a  process  oriented  organisation, measurements  providing  information  about  the 
processes  should be  carried out  in order  to assure  their  continuous development. A 
well performing measurement system can lead the organisation towards achieving the 
most  important goals;  it  can  identify problems, give  feedback on work performance 
and motivate  change. Evaluation  of  the measurements  and  their  results  in  order  to 
find  underlying  causes  and  solutions  to  problems  is  a  prerequisite  for  continuous 
improvement,  and  an  important  step  towards  becoming  a  learning  organisation. 
Evaluation  should be a  substantial part of quality  related development  in an educa‐
tional organisation, since courses or programs are what  the customer  invests  in. The 
common way of achieving this objective is through course and program evaluation.  

The aim of this work has been investigating the conditions for implementing a process 
oriented measurement  system which  integrates course and program evaluation, and 
also  to  find a  form or model  to show how  this could be accomplished. To  fulfil  this 
goal a number of investigations have been done within a chosen educational organisa‐
tion; among others a set of interviews to map out the present evaluation system as well 
as  the process measurements  in  the company  today. To add  to  this picture,  informal 
interviews and observations have given insight into company culture, and the overall 
problem picture. Based  on  this  knowledge,  a model  for  educational  evaluation  and 
measurements based on indicators has been prepared. The foundation of the model is 
the concept of balanced scorecards, though the perspectives have been adapted to the 
system  in which  this company exists, with e.g. prescriptions and  requirements  from 
authorities. The results show that it is possible to create and implement an integrated 
system for process measurements and educational evaluation, that  it  is desirable and 
perhaps  even  inevitable.  A  complete  measurement  system  should  however  be 
implemented  in participation with concerned employees. The prepared model could 
work as a part of such a system and it could be used as a tool in the development of 
the company culture towards becoming a learning organisation.  

 

Keywords:  Evaluation,  learning  organisation,  education,  process  oriented measure‐
ment system, balanced scorecard. 
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Förord 
Detta  examensarbete  är  gjort  under  vårterminen  2009  inom  magisterprogrammet 
Kvalitets‐  och  Ledarskapsutveckling  på  Mittuniversitetet.  Utbildningen  har  varit 
mycket  givande  då  den  vävt  samman  väldigt många  nyttiga  aspekter  av  organisa‐
tions‐ och verksamhetsutveckling, relaterat till allt från ledarskap och medarbetarskap 
till processkartläggning och förbättringsverktyg, kunskaper som jag till stor del redan 
haft nytta av i min yrkesroll.  

Examensarbetet är gjort inom ett område som jag finner mycket viktigt och intressant – 
nämligen mätning och utvärdering i ett utbildningsföretag, men faktum är att jag hade 
tyckt att nästan varje område  inom  ramen  för utbildningen hade varit  intressant att 
fördjupa  sig  inom,  så  länge  det  hade  haft  minsta  lilla  tendens  att  handla  om  att 
utveckla människor1. För som man säger inom Lean: ”before we build cars, we build 
people”2. Eller som Christer Olsson3 nyligen bekräftat; det krävs en stark kultur (som 
ju utgörs av medarbetarnas föreställningar och värderingar) tillsammans med en hög 
grad av  struktur  för att  lyckas utveckla en organisation  (och om man  inte utvecklar 
kan man lika gärna avveckla – behålla existerar inte, enligt samme man). 

Arbetet har tagit en del tid i anspråk och då det är gjort parallellt med en heltidstjänst, 
är det mina barn och min man som låtit mig sitta och skriva på kvällar och helger då 
de  egentligen  hade  behövt min  närvaro  som  främst  förtjänar mitt  allra  hjärtligaste 
tack! Jag tackar även de personer på företaget som jag intervjuat samt de personer som 
gett  mig  synpunkter  på  uppsatsens  innehåll  och  form  –  ingen  nämnd  och  ingen 
glömd!   

Östersund i juni 2009 

 Sarah Rosendahl 

                                                 
1 Vilket jag förstås menar att mätning och utvärdering inom tjänsteproducerande företag till stor del handlar 
om, om det ska vara i kvalitetsutvecklingssyfte! 
2 Jeffrey Liker, The Toyota Way 
3 Föredrag, Stenungsund 2009‐05‐18, se http://www.utvecklingspoolen.se/utveckling/index.html 
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1 Inledning 
Många organisationer väljer  idag  att börja kartlägga och  arbeta  efter  sina värdeska‐
pande processer. Att basera sin verksamhetsutveckling på processer och ett process‐
orienterat synsätt har enligt Ljungberg & Larsson (2001) visat sig vara en lovande och 
framkomlig väg  –  i och  för  sig  ännu med  få, men  istället  stora,  framgångar. Att de 
viktiga processorienterade mätsystemen glöms bort är inte ovanligt och kan vara en av 
anledningarna  till misslyckade satsningar.   Ljungberg & Larsson  (2001) menar att ett 
framgångsrikt ledande och utvecklande av en process förutsätter att det utvecklas ett 
mätsystem för processen, och att det inte är möjligt med någon nämnvärd processori‐
entering utan anpassning av mätsystemen. De  traditionella  funktionsorienterade och 
finansiellt  fokuserade måtten  fungerar  som  en  broms,  och  ambitionen  är  ofta  att  få 
mätsystemen att komma ikapp den övriga processutvecklingen.  

Då mätning ger en styreffekt är det av vikt att mäta på rätt saker och på rätt sätt, och 
det är enligt Ljungberg & Larsson (2001) fullt möjligt att gå ett steg längre och skapa 
ett mätsystem som är mer offensivt än den övriga verksamheten. Genom att mäta på 
ett sätt som visar var man vill driver man förändringen framåt, enligt författarna.  

Enligt  De Waal  (2002,  i  Van  Aken  et  al.  2005)  är  en  förutsättning  för  en  lyckad 
implementering  av  ett  mätsystem  att  det  även  integreras  med  andra  system  som 
belöningssystemet, och att det utvecklas och implementeras i delaktighet med berörda 
medarbetare.  Detta  underlättar  skapandet  av  en  kultur  som  värdesätter  mätning, 
bland annat  eftersom mätning  tydliggör  samband mellan  insats och  resultat  (Ljung‐
berg & Larsson, 2001).  

Företag som leds med balanserade, prestationsbaserade – och till företaget anpassade 
– mätsystem är mer lönsamma än företag som inte har sådana mätsystem (Kennerly & 
Neely,  2003).  Det  förutsätter  emellertid  att  mätsystemen  fortsätter  att  utvecklas  i 
samma  takt  som  organisationen  i  övrigt,  något  som  kan  underlättas  av  att  även 
utvärdera mått, mätningar  och mätresultat  gentemot  förväntade  resultat,  företagets 
mål  och  strategier,  kvalitetskriterier,  bästa  förfaranden  etc.  (se  t.ex. Karlsson,  1999, 
Gunnarsson & Hallbäck, 2002). Detta kan skapa ett dubbelt lärande, vilket kan leda till 
ett  infriande av önskade förändringar  i system, arbetssätt och även kultur, och vilket 
är en förutsättning för att kunna skapa en lärande organisation. 

1.1 Problemformulering och syfte 
Att en utbildningsorganisation också är en  lärande organisation är  ingen självklarhet 
då detta förutsätter helhetssyn, systemtänkande, gemensamma visioner, att man  lär  i 
grupp och  lär av historik och  topprestationer m.m. Det är heller  inte,  trots vana vid 
kvalitativa mätningar och utvärderingar, med någon nödvändighet så att man har ett 
mätsystem.  I  en  utbildningsverksamhet  görs  vanligen mätningar  av  de  studerandes 
upplevelse av utbildningen – en slags undersökning av kundtillfredsställelse. Denna 
värdering eller bedömning av kursen  inkluderar de studerandes uppfattning om allt 
från kurslitteraturens kvalitet  till  lärarnas kompetens. Vanligtvis  finns också mått på 
de  studerandes måluppfyllelse  i någon  form, och  förutom detta mäter man  traditio‐
nellt  i en utbildningsverksamhet exempelvis undervisningstimmar,  timmar  i  förbere‐
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delse och deltagarantal på olika kurser.4 Att även ta hänsyn till kursens förutsättning‐
ar – för studenterna t.ex. i form av förkunskaper; för utbildningens dess ramar i form 
av  t.ex.  resurser  och  tid;  för  lärarna  deras  förutsättningar  i  form  av  kompetens, 
förmåga och samarbete med kollegor – ökar möjligheterna att mätningarna kan ge en 
gemensam  bild  av  utbildningsverksamheten  och  dess  förändringsbehov,  enligt 
Lundmark  (1998). Huruvida denna gemensamma bild verkligen  tas  fram utifrån de 
samlade mätningarna; huruvida man alls har valt måtten med tanke att det ska ge en 
gemensam bild; och huruvida mätningar och utvärderingar även leder till lärande och 
åtgärdsplaner, varierar troligen från organisation till organisation. Dock förutsätts att 
följande citat från Ljungberg & Larsson (2001) med en inte obetydlig sannolikhet även 
gäller utbildningsorganisationer:  

I den mån man överhuvudtaget återfinner några mätsystem i organisationer har dessa oftast 
tillkommit av en slump, även om alla de enskilda måtten inte nödvändigtvis gjort det. Ofta 
kan en organisation förklara varför ett visst mått används. Mera sällan kan organisationen 
förklara varför en viss kombination av mått används, huruvida måtten tillsammans ger en 
god bild av de viktigaste egenskaperna och prestationerna för en process osv. (Ljungberg & 
Larsson, 2001 s. 232) 

Hypotesen  är  alltså  att  ett  processmätsystem  i  en  utbildningsorganisation  som  är 
processorienterad  borde  integrera  ovan  nämnda  utbildningsmätningar  och utvärde‐
ringar.  Det  borde  dessutom  vara  ett  system  som  är  i  grunden  skapat  för  att  ge  en 
helhetsbild  av  utbildningarnas  kvalitet  samt  utbildningsverksamhetens  status  och 
utvecklingsmöjligheter. 5  

1.1.1 Syfte   
Syftet  med  detta  arbete  är  att  undersöka  möjligheter  och  förutsättningar  för  ett 
integrerat mät‐ och utvärderingssystem i en utbildningsverksamhet. Mätsystemet ska 
vara  processorienterat  och  syftet  ska  vara  utveckling  av  kvaliteten  i  den  operativa 
verksamheten  –  vilket  innefattar  en  utveckling mot  att  bli  en  lärande  organisation. 
Lärdomar och slutsatser från studien avser också att avgöra riktigheten i ovan nämnd 
hypotes.  

För att uppfylla huvudsyftet har två delsyften brytits ut: 

Det ena innebär att undersöka hur man arbetar med uppföljning, utvärdering och 
mätning i en vald utbildningsorganisation som också arbetar med processorienter‐
ing.   

Det andra är att undersöka  förändringsbehovet  i den operativa utbildningsverk‐
samheten  i samma  företag, och utifrån detta skapa en modell  för mätning, som  i 
sin tur bedöms utifrån sin möjlighet att fungera som en del i ett integrerat mät‐ och 
utvärderingssystem.  

1.2 Avgränsningar 
Arbetet syftar endast till att undersöka mätningar och utvärderingar  inom ett utbild‐
ningsföretags  operativa  nivå  –  strategisk  nivå  behandlas  inte.  Endast  ett  företag 
studeras och den utvecklade modellen är anpassad till företaget och dess situation och 
mål.      

                                                 
4 Dessa mått kanske framförallt fungerar som kontrollinstrument för en högre hierarkisk nivå. 
5 Så att man vet att pusselbitarna man har framför sig kommer att ge en komplett bild, och inga bitar fattas 
eller blir över. 
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2 Teoretisk referensram 
I detta kapitel ges en bakgrund kring kvalitetsutveckling, lärande organisationer och förändring 
av företagskultur, mätning i processer och samt utvärdering med särskilt fokus på utbildnings‐
utvärdering. I ett avslutande avsnitt redogörs för systemtänkande i kvalitets‐ och utvärderings‐
sammanhang och hur man kan inkludera utvärdering i ett kvalitetssystem för ett utbildnings‐
företag. 

2.1 Kvalitetsutveckling  
2.1.1 Kvalitets‐ och kvalitetsutvecklingsbegreppen 
”Kvaliteten på  en produkt  är dess  förmåga  att  tillfredsställa,  och helst  överträffa,  kundernas 
behov och förväntningar” menar Bergman & Klefsjö (2007, s. 25). Ibland lägger man även 
till  ”krav” men  författarna menar  att  detta  kan  anses  vara  en  del  av  ”behov  och 
förväntningar”. Det existerar även ett flertal andra definitioner men de flesta fokuserar 
idag  på  samma  sak;  kundens  upplevelse  i  relation  till  de  förväntningar  som  fanns 
innan köpet. Det är också viktigt att  inse att en definition som denna gör att kvalitet 
inte är något statiskt utan förändras kontinuerligt, samt att kvalitet inte alltid innebär 
en större kostnad utan istället beror på relationen mellan kostnad och uppfattat värde 
för kunden.     

 

Figur 2.1 Kvalitetsområdets fyra faser (från Bergman & Klefsjö, 2007). 

Kvalitetsbegreppets utveckling kan ses som fyra faser enligt Figur 2.1.   Kvalitetskon‐
troll  innebär  ett  system där man  efteråt  kontrollerar  och  kasserar dåliga produkter, 
kvalitetsstyrning innebär att man under processens gång försöker fånga upp tecken på 
felaktigheter  och  justera  processen,  kvalitetssäkring  innebär  att  skapa  bra  förutsätt‐
ningar  så  att  fel  ska undvikas. Det  senare har historiskt  fokuserats på att  formulera 
rutiner  för  t.ex.  inkommande  reklamationer  och mätningar  samt  ansvarsfördelning, 
vilket  tillsammans kan utgöra ett  s.k. kvalitetssystem. Kvalitetssäkring  innebär dock 
inte  att  man  med  säkerhet  kan  åstadkomma  nöjda  kunder.  Kvalitetsutveckling 
innefattar enligt detta synsätt alla dessa delar och utgör en  integrerad del  i organisa‐
tionens verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2007).   
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2.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling 
Offensiv kvalitetsutveckling,  total quality management  (TQM) eller  totalkvalitet som 
det ibland kallas, är ett system för kvalitetsutveckling. För ett komplett ledningssystem 
används  arbetssätt  och  konkreta  verktyg  för  att  göra  värderingarna  till  en  del  av 
företagets kultur. Exempel på arbetssätt kan vara kompetensutveckling, måldelning, 
självutvärdering,  benchmarking  och  tvärfunktionella  grupper,  och  de  konkreta 
verktygen är t.ex. olika sorters orsak‐verkan‐diagram, processkartor m.m. (Bergman & 
Klefsjö,  2007).  De  grundläggande  värderingarna,  eller  hörnstenarna,  i  offensiv 
kvalitetsutveckling är enligt Bergman & Klefsjö (2007): sätt kunderna i centrum, basera 
beslut  på  fakta,  arbeta  ständigt  med  förbättringar,  arbeta  med  processer,  skapa 
förutsättningar för delaktighet och engagerat  ledarskap. Nedan följer en kort genom‐
gång av deras betydelse. 

Sätt kunderna i centrum 
Det  är  alltid  kundens  upplevelse  i  förhållande  till  deras  förväntningar  som  avgör 
kvaliteten på en produkt eller  tjänst. Detta gör att  företag med  fokus på att  tillfreds‐
ställa  och  överträffa  kundernas behov har  större möjlighet  till  framgång. Att  arbeta 
efter denna devis  innebär att organisationen aktivt måste ta reda på vad kunden har 
för förväntningar och behov. Det gäller att även ta reda på outtalade och till och med 
av kunden själv ännu okända behov. Man bör även komma  ihåg att tillfredsställa de 
interna kunderna.  (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Basera beslut på fakta 
Faktabaserade beslut är nödvändiga på alla nivåer i en organisation. Det är viktigt att 
man mäter på rätt saker och att man inte bara mäter det som är lätt att mäta. Lämplig 
information ska aktivt eftersökas, sammanställas och analyseras. Även verbal informa‐
tion  som  åsikter,  känslor,  beskrivningar  och  händelser  ska  kunna  struktureras  och 
analyseras. Det måste även finnas system för att tillvarata den  insamlade  informatio‐
nen, vare sig den är kvantitativ eller kvalitativ. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

Arbeta ständigt med förbättringar 
Denna hörnsten påminner återigen om att kvalitet definieras av 
kunden  och  inte  är  ett  statiskt  begrepp.  Ett  företag  måste 
ständigt utvecklas och bli bättre för att inte bli omsprungen av 
konkurrenter. ”Den som slutar att bli bättre slutar snart att vara 
bra” menar Bergman & Klefsjö (2007,  s. 46). Den kända cykeln 
”Planera  – Gör  –  Studera  – Lär”  (eller Plan‐Do‐Study‐Act,  se 
bild till höger) är ett sätt att arbeta med ständiga förbättringar.  

Arbeta med processer 
En process  är  en  struktur  av  länkade  aktiviteter  som  transformerar  information om 
kundens behov och resurser till en produkt eller tjänst som tillfredsställer dessa behov. 
Stöd‐  och  ledningsprocesser har  interna kunder medan huvudprocesser har  externa 
kunder. Att kartlägga sina processer innebär att de flöden som det dagliga arbetet sker 
i  ska  identifieras  och  beskrivas.  Detta  ger  en  ökad  helhetssyn  och  mer  fokus  på 
systemtänkande och vad som skapar värde  för kunden  (Ljungberg & Larsson, 2001). 
Att processorientera  fullt ut  innebär  en platt organisation där  tvärfunktionella  team 
stöds  av högt kvalificerad  expertis. Detta  skapar även  en  lärande organisation, men 
det är en stor utmaning att processorientera då förändringarna som krävs är betydan‐
de (Ljungberg & Larsson, 2001).  
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Skapa förutsättningar för delaktighet 
Om medarbetarna aktivt kan påverka beslut och på andra sätt görs delaktiga skapas 
ett positivt klimat  för utveckling. Att känna sig behövd, att ha möjlighet att påverka 
sitt arbete och att  få återkoppling på arbetsresultat är de  faktorer som  främst skapar 
arbetstillfredssällelse, vilket  leder  till ökad kvalitet, produktivitet och  lägre personal‐
omsättning och frånvaro (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Engagerat ledarskap 
Ett  kvalitetsarbete  har  små möjligheter  att  lyckas  utan  engagerade  ledare  eftersom 
dessa  starkt påverkar kultur och  förändringsvilja. En bra  ledare är  tydlig,  trovärdig, 
skicklig  i sin kommunikation och fungerar som föredöme (Bergman & Klefsjö, 2007). 
En  ledare som skapar  framgång och effektivitet använder ofta en väl avvägd bland‐
ning av relationsorienterat och uppgiftsorienterat ledarskap (Yukl, 2006).  

2.1.3 Ledarskap, medarbetarskap och delaktighet 
Ett  framgångsrikt  förbättringsarbete  kräver  engagerade  ledare. Detta  är den  grund‐
värdering  som  offensiv  kvalitetsutveckling  vilar  på  och  en  bra  ledare  är  inte  bara 
engagerad i uppgiften, utan även i människorna som ska arbeta med den (Yukl, 2006). 
En ledare i en traditionell chefsroll bestämmer vad som ska göras och hur det ska göras 
och ofta har  ledaren  även nog mycket makt  för  att  fatta beslut  att det  ska  äga  rum 
(Sandberg & Targama, 1998). Att  leda på detta sätt, genom detaljerade  instruktioner, 
inskränker människors handlingsfrihet. För att  skapa ett bra klimat  för  förändringar 
krävs  det  att  ledarna  även  engagerar  sig  i  att  skapa  delaktighet,  eller  ännu  hellre 
medarbetarskap  (Bergman  &  Klefsjö,  2007).  Det  är  en  form  av  delaktighet  där man 
stimulerar medarbetarnas  personliga  utveckling  och  som  innebär  att man  hos  alla 
medarbetare försöker skapa ett aktivt förhållningssätt där varje person tar ansvar för 
initiativ  och  utvecklingsinsatser. Detta  görs  genom  att  förklara,  stödja,  vägleda  och 
stimulera få medarbetare att ta tag i problem, hitta olika tänkbara lösningar, ta initiativ 
etc. (Sandberg & Targama, 1998). Det kräver även enligt Bergman & Klefsjö (2007) en 
kultur som tillåter att man provar nya grepp och lär av sina misstag. Arbetsuppgifter 
som stimulerar ansvarstagande och delaktighet ska enligt Salancik (1977, i Bergman & 
Klefsjö, 2007) vara  tydliga,  slutgiltiga,  självvalda och offentliga. Tydligheten  innebär 
att man har en förståelse för vad uppgiften innebär, slutgiltig betyder att man inte ska 
lita på att någon annan rättar till fel som begås, offentlig att koppling mellan individ 
och  arbetsuppgifter  är  öppen,  och  självvald  att man  känner  sig  som  ägare  till  sina 
handlingar.  Lyckas  man  skapa  medarbetarskap  går  personalen  från  passivitet  till 
aktivitet,  från en känsla av att vara drabbad  till påverkande och  från ”jag måste”  till 
egna och medvetna val (Bergman & Klefsjö, 2007).  

2.1.4 Lärande organisationer och kulturförändring 
Medarbetarskap  är  starkt  kopplat  till  begreppet  lärande  organisation.  En  lärande 
organisation skapas, enligt (Senge, 1990, i Bergman & Klefsjö, 2007) genom personligt 
mästerskap, mentala modeller, lära i grupp, gemensam vision och systemtänkande.  
Personligt mästerskap handlar om personligt  lärande – en organisation kan  inte  lära 
utan att individerna har en vilja och förmåga att lära.  
Våra mentala modeller styr vårt sätt att tolka det vi ser. Att få en klar bild av vad som 
är sant och vad som är en förvrängd bild av verkligheten kräver mätningar som pekar 
på  fakta.  Ett  exempel  från  Ljungberg &  Larsson  (2001)  handlar  om  en  norrländsk 
hamn som på 90‐talet började med kvalitetsmätningar för att kunna påvisa hur olika 
kunder  och  leverantörer  påverkade  och  orsakade  störningar.  Innan  mätningarna 
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startade  fanns det  en  allmän uppfattning om  att SJ orsakade de  flesta  störningarna, 
vilket  efter  några månaders mätningar  visade  sig  helt  ogrundat,  det  var  istället  en 
volymmässigt  liten  transportör  som  orsakade mest  problem. Och  hamnen  själv  var 
näst värst. Detta var ett helt oväntat resultat och visar på att ganska enkla mätningar 
ibland kan kullkasta gamla ”sanningar”.  
Att lära i grupp handlar om att det är först när kunskapen blir gemensam som den kan 
bli operativ i strävan att förbättras.  
Gemensamma visioner är ett sätt att nå gemensamma mål utan sträng regelstyrning. 
Det är viktigt att visionen inte kommer som en order uppifrån utan gruppens gemen‐
samma vision bör växa fram ur de enskilda individernas personliga visioner.  

Systemtänkande kan  sägas vara  förmågan  att  se helheten  samt hur dess olika delar 
påverkar varandra. Utan systemtänkande finns ofta en oförmåga att se hur ett beslut 
eller  en  händelse  påverkar  andra  delar  av  det  sammanflätade  systemet,  vilket  inte 
sällan  leder  till  suboptimeringar  och  stora  förluster  för  det  övergripande  systemet. 
(Senge, 1990, i Bergman & Klefsjö, 2007) 

Garvin (1993, i Bergman & Klefsjö, 2007) lägger till några aspekter då han menar att en 
organisation blir lärande genom; systematisk problemlösning, experimenterande med 
nya  tankesätt,  förmåga  att  dra  lärdomar  från  sina  egna  erfarenheter  och  historik, 
förmåga  att  lära  av  andras  erfarenheter  och  topprestationer,  samt  genom  att  sprida 
kunskap i organisationen. 

För  att  skapa  en  lärande  organisation  krävs dessutom dubbelt  lärande  (Bergman & 
Klefsjö,  2007).  Argyris  &  Schön  (1978,  i  Bergman  &  Klefsjö,  2007)  introducerade 
begreppen enkelt och dubbelt lärande i sin forskning i organisationsteori. En organisa‐
tion som  lär  inom ramen  för det nuvarande systemet, som  t.ex. efter en kontrollmät‐
ning  justerar processen, använder sig av enkelt  lärande. En organisation som dessut‐
om kritiskt reflekterar och granskar, t.ex. utvärderar huruvida ovan nämnd mätning i 
sig visar på det man vill att den ska visa, använder sig av dubbelt lärande. Ahrenfelt 
(2001)  talar  istället  för  enkelt  och  dubbelt  lärande  om  de  relaterade  begreppen 
förändring  av  första  och  andra  ordningen.  En  förändring  av  första  ordningen  sker 
inom systemet, det är en förnyelse eller förbättring av redan existerande system. Ingen 
förändring sker  i  tänkande,  i hur problem  löses eller hur möjligheter  identifieras. En 
förändring av andra ordningen förändrar systemet i sig. Organisatoriska tankemönster 
och agerande förändras och en ny förståelse ger nya sätt att angripa problem och hitta 
möjligheter (Ahrenfelt, 2001).  

Kulturförändring  
För att skapa en lärande organisation kan det behövas ett arbete med kulturförändring 
för  att  t.ex.  förändra  mentala  modeller,  underlätta  experimenterande  med  nya 
tankesätt, och skapa den öppenhet som behövs  för att  lära av varandra. Ett  företags 
kultur  är  dess  gemensamma  värderingar  och  föreställningar,  vanligtvis  något  som 
formats  under  en  lång  tid  genom  gemensamma  erfarenheter  och meningsskapande 
processer  (Sandberg & Targama, 1998). Kulturförändring handlar enligt Sandberg & 
Targama  (1998)  om  en  process  där  människorna  i  organisationen  får  en  annan 
förståelse för begrepp och handlingar och därigenom kan omtolka sin arbetssituation. 
Detta sker kollektivt genom informellt lärande på arbetsplatsen och kan ske spontant 
som  ett  svar  på  förändringar  inom  eller  utom  organisationen,  eller  stimulerat  av 
planerade  insatser  från  ledningen.  Även  satsningar  på  formellt  lärande  som  t.ex. 
information,  utbildning  och  studiebesök  kan  nyttjas  för  att  förändra medarbetarnas 
förståelse och få dem att  ifrågasätta och reflektera, men om man vill åstadkomma en 
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kulturförändring  är  det  rent  praktiskt  bra  att  arbeta  med  både  det  formella  och 
informella  lärandet,  genom  att  på  bred  front  medvetandegöra  genom  utbildning 
samtidigt  som man  skapar  förutsättningar  för  det  informella  lärandet  t.ex.  genom 
placering  av nyckelpersoner med  alternativ  förståelse där man vill  att  förändringen 
ska ske.  För som författarna skriver:  

Något  som  är  genomgående  är  att  när  förståelse  inte  betraktas  som  en  kunskap  som  är 
fristående från individen, utan något som skapas av människan och som integrerar hennes 
tidigare erfarenheter, kan heller  inte  lärprocessen vara  fristående  från den verklighet som 
man ska förstå. Kompetensutveckling blir tätt sammanvävd med verksamhetens utveckling 
(Sandberg & Targama, 1998, s. 139).  

Vill man åstadkomma förändring av andra ordningen, som t.ex. om man medvetet vill 
försöka ändra en företagskultur som motverkar långsiktig framgång, måste ifrågasät‐
tande och nytänkande tillåtas (Ahrenfelt, 2001). Ledaren bör försöka ”höja takhöjden” 
i  organisationen  genom  att  uppmuntra  spekulationer  och  reflektion  och  även  själv 
försöka se saker ur olika perspektiv. Ahrenfelt hävdar även att  ledaren behöver  lära 
sig att översätta teoretiska resonemang till  just sin verklighet och han varnar för den 
fördumning som sker  i en organisation där t.ex. ett auktoritärt  ledarskap eller strikta 
regler hindrar medarbetare från att använda hela sin kunskap och erfarenhet. Ahren‐
felt menar att dessa medarbetare lätt blir  ja‐sägare som inte vågar närma sig sin egen 
kompetensgräns av rädsla att göra fel eller på något sätt bli bestraffad.  

Inte bara  ledare påverkar, även arbetskamrater måste tillåta kritik och  ifrågasättande 
för att utveckling ska ske. Den psykosociala miljö som ser ”själviakttagelse, självkän‐
nedom, djärv spekulation och reflektion” (Ahrenfelt, 2001, s. 185) som viktiga verktyg 
har också möjlighet  till  framgångsrik utveckling och  förändring av andra ordningen. 
En  del  i  detta  kan  vara  att  arbeta  specifikt  med  återkoppling  och  självvärdering. 
Självvärdering, vilket  innefattar självreflektion, är en  typ av  feedback som kan stötta 
och  påverka  mot  nytänkande,  menar  Lennéer  Axelsson  &  Thylefors  (2005).  Detta 
eftersom man  i  reflektionen måste  jämföra  sig med  andra. De  förespråkar  även  att 
både  chefer  och medarbetare  försöker  stimulera  till  denna  självreflektion.  Lennéer 
Axelsson & Thylefors (2005) hävdar också att en av de viktigaste belöningarna är att få 
veta hur man sköter sitt arbete och att kunna se resultatet av arbetet, och att det även 
är ett väsentligt bidrag till både individens och gruppens lärande och utveckling. När 
det  gäller  att  förbättra  en  hel  grupps  problemlösande  förmåga  är  feedback mellan 
gruppmedlemmar  särskilt  värdefullt,  enligt  Moxnes  (1984,  i  Lennéer  Axelsson  & 
Thylefors, 2005).  

Hall  (1988)  skriver  om  planerad  förändring  vad  gäller  ökat  tillvaratagande  av 
medarbetares kompetens, vilket bör vara en del i ett förändringsarbete mot en lärande 
organisation. Denna förändringsprocess kräver enligt Argyris (i Hall, 1988) tre saker: 

• Att relevant och användbar  information som medarbetare kan  förstå och an‐
vända i bedömning av både egna och organisationens mål förs fram. 

• Att förutsättningar för realistiska bedömningar skapas, vilket innebär en kon‐
tinuerlig utvärdering så att medarbetarna har tillgång till vetskap om de hand‐
lingsalternativ som finns för att nå målen.  

• Att behovet av personligt engagemang uppmärksammas. Ansvarstagande ska 
främjas samtidigt som det är av vikt att medarbetarna känner makt över pro‐
cessens framgång.   

Hall  (1988)  skriver  också  att många  förändringsprogram  saknar  tydliga mål  vilket 
leder till att utvärderingar blir näst intill omöjliga. ”Det är omöjligt att mäta resultaten 
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adekvat  utan  lämpliga mätinstrument  som motsvarar  det mål  som  ska  uppfyllas” 
(Hall, 1988, s. 205). Detta beror på att man har lagt tyngdpunkten på metoden, medan 
Hall menar att förändringsprocessen alltid måste vara kopplad till mål.  

2.2 Mätning och utvärdering i processer 
Att alltid basera beslut på fakta ställer stora krav på kontinuerliga mätningar, uppfölj‐
ningar och bedömningar. Vare sig resultaten av mätningar och bedömningar är siffror 
eller  beskrivningar  så  är  det  viktigt  att man  låter  resultaten  samverka  i  en  bild  av 
processen de beskriver, de uppsatta målen och de mätningar som valdes att göras – 
d.v.s. att man inte bara mäter utan även utvärderar. Detta för att skapa ett lärande och i 
framtiden ge bättre mätningar och då även en förbättrad sannolikhet att man verkligen 
baserar  sina  beslut  på  fakta.  Ett  system  för  denna  kontinuerliga  uppföljning  och 
utvärdering samt  resultatens  tolkning och omhändertagande  i organisationen är vad 
som i längden skapar ständiga förbättringar. (Bergman & Klefsjö, 2007) 

2.2.1 Vikten av mätning och utvärdering 
Ljungberg & Larsson (2001) ger ett flertal exempel på varför man överhuvudtaget ska 
mäta och betonar samtidigt att det innebär att man ska mäta på rätt saker på rätt sätt 
och dessutom använda kunskapen,  inte bara skapa diagram och dokument. Ett urval 
av de fördelar författarna listar är att: 

• Mätning leder till styrning eftersom det pekar på vad som är viktigt. 
• Mätning identifierar problem och dess frekvens, vilket är nödvändigt för stän‐

diga förbättringar. 
• Mätning skapar ett gemensamt språk, vad menar man t.ex. med ”en bra pre‐

station”? 
• Mätning tydliggör samband mellan insats och resultat, vilket kan bidra till att 

en individ eller ett team får bättre förståelse för sin betydelse.  
• Mätning motiverar – snabb uppföljning och återkoppling både motiverar till, 

och underlättar, utförandet av en uppgift. 

2.2.2 Processorienterade mätsystem 
Ljungberg & Larsson (2001) beskriver traditionella mått som bland annat för: 

finansiellt  fokuserade  –  man  kan  inte  säga  något  om  framtiden  baserat  på  det 
finansiella resultatet idag, 

historiska  – mätningar  som  sker  först  då  slutresultatet  levererats  leder  till  dåliga 
förutsättningar för styrning och utveckling jämfört med mätningar som sker tidigt i en 
händelsekedja,  

internt  fokuserade  och  strukturerade  efter  egna  organisationens  behov  –  om 
mätningarna har fokus på uppföljning av budgetar och interna planer tappar man ofta 
de  värdeskapande  mätningarna  kring  medarbetarnas  kompetens  och  kundernas 
upplevelse.  ”Undersökningar  visar  att  i  de  fall  såväl  kund  som  leverantör  mäter 
samma prestation, görs det ofta på  så olika  sätt  att kunden påvisar betydligt  sämre 
resultat än vad leverantören gör” (Ljungberg & Larsson, 2001 s. 220). 

Traditionella  mätsystem  menar  författarna  knappt  ens  existerar.  Ett  mätsystem 
definierar Ljungberg & Larsson som ”en samling relaterade mått (..) som tillsammans 
återspeglar viktiga egenskaper och prestationer hos en process tillräckligt effektivt för 
att  tillåta  intelligenta  analyser  som  vid  behov  leder  till  åtgärder”  (Ljungberg  & 
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Larsson, 2001 s. 231). De menar vidare att ett framgångsrikt ledande och utvecklande 
av en process förutsätter att det utvecklas ett mätsystem för processen, och att det inte 
är möjligt med någon nämnvärd processorientering utan anpassning av mätsystemen. 
”Det är dock  fullt möjligt att gå ett steg  längre och skapa ett mätsystem som är mer 
offensivt än den övriga verksamheten” (Ljungberg & Larsson, 2001 s. 270). 

Enligt Cash et al.  (1994,  i Gunnarson & Hallbäck, 2002)  ska ett mätsystem  innehålla 
resultatmått för definierade enheter (individer, undergrupper, produkter, projekt etc.), 
kriterier  för  jämförelser  av mätetal mot  förväntat  utfall  eller  standardvärden  (t.ex. 
genom benchmarking) samt processer för att utveckla och utvärdera mätetal. Näslund 
(1996,  i Gunnarson & Hallbäck, 2002) menar att  systemet  ska utformas  i  relation  till 
företagsstrategi, både vad gäller ramverk och uppföljning samt att man ska mäta både 
inre (göra saker rätt) och yttre effektivitet (göra rätt saker). 

Ett  heltäckande  ramverk  för  mätning  kan  enligt  Gunnarsson  &  Hallbäck  (2002) 
utformas efter en  flödesbaserad modell som betonar uppdelning mellan resultatmått 
som mäter direkt prestation  i, och utfall av, processen  (prestationsmått), och de som 
mäter  indirekta  orsaker  till  prestationer  genom  hela  flödet  (förklarande  mått).  I 
Ljungberg  &  Larssons  (2001)  definition  ovan motsvaras  de  förklarande måtten  av 
egenskaper.  

Viktigt  för  ett mätsystem  i  en processorienterad  organisation  är  enligt Ljungberg & 
Larsson  (2001)  att  fokus  inte  ska  ligga  på  avdelningsindelade  mätningar  utan  på 
mätningar  av  hela processen,  och  inte minst  i  övergångar mellan delprocesser  eller 
avdelningar. Författarna menar att för att skapa ett processorienterat mätsystem måste 
måtten  tas  fram  och utvecklas med hjälp  av  fakta  kring processen,  kundernas  krav 
samt  organisationens  egna mål  och  strategier. Därtill menar  de  att  en  strukturerad 
metod  vid  utveckling  och  implementering  av  mätsystemet  är  av  stor  betydelse. 
Arbetet bör fokusera på förankring, delaktighet och att man tagit till vara på tillgäng‐
lig kompetens  i organisationen. Mot slutet av mätsystemets  framtagande måste man 
försäkra sig om att måtten är nog bra, och att de som system mäter över hela proces‐
sen. Frågorna man bör ställa sig är om måtten är relevanta, användbara och balanserade. 
Mätsystemet bör också ha en genomtänkt användning och kontinuerlig uppdatering 
måste ske (Ljungberg & Larsson, 2001). Allt sammantaget inser man att framtagandet 
och utvecklingen av mätsystem  inte kan göras med någon ”quick  fix”, menar  förfat‐
tarna, och de lägger till: ”i det långa loppet kan det dock visa sig att den strukturerade 
vägen både är snabbast och enklast” (Ljungberg & Larsson, 2001 s. 236).  

Forskning kring mätsystem 
Kennerly & Neely  (2003) pekar på  att  forskning har visat  att  företag  som  leds med 
integrerade, balanserade och prestationsbaserade mätsystem är mer lönsamma än de företag 
som inte har sådana mätsystem. Författarna pekar på balanserade styrkort (se avsnitt 
2.2.3)  som  ett  exempel  på  ett  prestationsbaserat  mätsystem.  Emellertid  hävdar 
författarna att många företag som implementerar dessa missar att de ska anpassas till 
företagets situation och syfte, och dessutom inser de inte vikten av att mätsystemet ska 
fortsätta att utvecklas i takt med företagets utveckling. Vanligen tillkommer t.ex. hela 
tiden nya mått, medan inga gamla försvinner.  

Även Van Aken et al. (2005) pekar på samma problem. Författarna menar att detta kan 
bero  på  att  inte mycket  är  skrivet  kring  hur  de  populära mätsystemen  (som  t.ex. 
balanserade  styrkort)  ska  integreras  med  andra  organisatoriska  system  så  som 
strategisk planering och belöningssystem,  samt  att det har  saknats  riktlinjer  för hur 
mätsystemen ska följas upp, värderas och uppdateras.  
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We  believe  that many  problems  in  the  implementation  of  popular measurement  system 
frameworks are due  to an  isolated approach  to  implementation, as well as  lack of  imple‐
mentation  guidance.  Isolated  approaches  ignore  the  context  of  other  elements  of  the  im‐
provement system, or at least fail to fully appreciate the organization‐wide implications of 
the measurement system’s implementation and use. (Van Aken et al. 2005, s. 401) 

De Waal (2002, i Van Aken et al. 2005) menar att många organisationer, förutom att de 
inte har integrerat mätsystemet med andra system som belöningssystemet, heller inte 
har insett vikten av att kommunicera behovet av mätningar och att skapa delaktighet i 
utvecklingen och implementering av mätsystemet.  

Tangen (2005) har studerat mätsystemen hos tre företag och klassificerar dessa enligt 
Fullt integrerade, Balanserade och Mestadels finansiella. Tabell 2.1 visar beskrivningen 
av  system  inom  dessa  klasser,  vilket  kan  användas  som  en mått  på  hur  ”bra”  ett 
mätsystem är. 

Klass  Beskrivning 

Mätsystemet kan förklara olika kausala relationer inom hela organisa‐
tionen. Hänsyn är taget till behov från alla relevanta intressenter. Alla 
hierarkiska nivåer är täckta. Databaser och andra rapporteringssystem 
är fullt integrerade med varandra. Informationen i mätsystemet 
uppdateras kontinuerligt och är direkt presenterade för personerna 
som behöver den. Det finns existerande processer för naturlig 
utveckling. 

”Fullt integrerade” 

Klass 1 

Multidimensionellt mätsystem som beaktar olika perspektiv och 
tidshorisonter. Stöttar innovation och lärande och är kundorienterade. 
Syftet är att förbättra snarare än kontrollera. De flesta hierarkiska 
nivåer är inkluderade. Information når direkt rätt personer.  

”Balanserade” 

Klass 2 

Traditionella mått som ROI (return on investment), kassaflöde och 
produktivitet. Optimerar mot kostnadseffektivitet och är mestadels 
kortsiktiga. Internt fokus och täcker endast hierarkiska toppnivåer. 
Information nås lätt men går inte alltid direkt till berörd person.  

”Mestadels finansiel‐
la” 

Klass 3 

Tabell 2.1 Klassificering av mätsystem. Efter Tangen (2005). 

Tangen (2005) noterar även att hur bra ett mätsystem än är så behöver det inte betyda 
att prestationerna  i  företaget  förbättras  eftersom detta kräver  att  informationen  från 
mätsystemet  används  på  rätt  sätt,  vilket  påverkas  av  företagskultur,  tillgängliga 
resurser  och motivation  till  förändring.  Tangen  väljer  ändå  att  lista  några  grund‐
läggande krav på ett bra mätsystem oavsett klassificering: 

Det  ska  ge  rätt  information  –  felaktig  eller  svårförståelig  information  kan  skapa 
förvirring och ge negativa effekter i organisationen.  

Det  ska  stötta  strategiska,  taktiska och operativa mål  – mätsystemet bör härledas 
från  företagets mål  och  syfte  och  ska  stötta  alla  delar  av  företaget  att  arbeta mot 
samma mål. Detta kräver en högre detaljeringsgrad på  lägre hierarkiska nivåer. Det 
kräver också att mått och mätsystem ändras om företagets mål och strategi förändras.  

Det ska förhindra suboptimering – framförallt handlar detta om att hänsyn ska tas till 
de beteenden som kan förväntas utifrån den information som olika mått ger, som t.ex. 
gruppers prestationsmått  (om medarbetare  som  agerar  för  att  förbättra  sina  resultat 
inte agerar i enlighet med ledningens önskningar är måttet inte bra).   

Unfortunately, organisations  that have behavioural ramifications  in mind when designing 
performance measures  are  few  and  far between. Often  the problem  is not  that measures 
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have designs  that  give  inaccurate  information,  but  that  the behaviours  they  are  likely  to 
induce in a particular setting are not considered (Tangen 2005, baserat på Neely et al., 
1997) 

have designs  that  give  inaccurate  information,  but  that  the behaviours  they  are  likely  to 
induce in a particular setting are not considered (Tangen 2005, baserat på Neely et al., 
1997) 

Det ska inte inkludera för många mått – meningen med datainsamling är att data ska 
analyseras  och  resultera  i  aktiviteter.  För mycket  data  kan  resultera  i  att  bara  viss 
information används, eller att ingen används alls för att det blir för svårt att sålla. Det 
är därför av vikt att ta bort gamla mått som inte längre behövs. (Tangen, 2005) 

Det ska inte inkludera för många mått – meningen med datainsamling är att data ska 
analyseras  och  resultera  i  aktiviteter.  För mycket  data  kan  resultera  i  att  bara  viss 
information används, eller att ingen används alls för att det blir för svårt att sålla. Det 
är därför av vikt att ta bort gamla mått som inte längre behövs. (Tangen, 2005) 

2.2.3 Balanserade styrkort 2.2.3 Balanserade styrkort 
Teoretisk modell Teoretisk modell 
Det balanserade styrkortet beskrivs av Kaplan & Norton (1996, i Ljungberg & Larsson, 
2001) som ett system för styrning baserat på fler faktorer än det ekonomiska. Förutom 
det finansiella perspektivet innehåller ett balanserat styrkort även perspektiven Kund, 
Process och Utveckling  (eller även kallat  innovations‐ och  lärandeperspektiv). Ibland 
inkluderar  man  också  perspektivet  Medarbetare.  Systemet  innehåller  också  en 
tidsdimension då finansperspektivet speglar dåtid, utvecklingsperspektivet ska kunna 
säga  något  om  företagets  förväntade  framtid  och  kund‐  och  processperspektiven 
speglar nutiden, se Figur 2.2.  

Det balanserade styrkortet beskrivs av Kaplan & Norton (1996, i Ljungberg & Larsson, 
2001) som ett system för styrning baserat på fler faktorer än det ekonomiska. Förutom 
det finansiella perspektivet innehåller ett balanserat styrkort även perspektiven Kund, 
Process och Utveckling  (eller även kallat  innovations‐ och  lärandeperspektiv). Ibland 
inkluderar  man  också  perspektivet  Medarbetare.  Systemet  innehåller  också  en 
tidsdimension då finansperspektivet speglar dåtid, utvecklingsperspektivet ska kunna 
säga  något  om  företagets  förväntade  framtid  och  kund‐  och  processperspektiven 
speglar nutiden, se Figur 2.2.  
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Figur 2.2 Perspektiven i det balanserade styrkortet.  Figur 2.2 Perspektiven i det balanserade styrkortet.  

De balanserade styrkorten används på så sätt att mål, framgångsfaktorer, indikatorer 
och mått bryts ner från företagets vision, mål och strategier, för de olika perspektiven. 
I finansperspektivet finns de traditionella ekonomiska måtten, i kundperspektivet ska 
faktorerna spegla hur olika kunder upplever företaget, i processperspektivet värderas 
företagets  interna processer,  i utvecklingsperspektivet  fokuserar man på kompetens, 
organisation,  system m.m., och mått kan vara  relaterade  till  t.ex. utbildningsinsatser 
eller andra investeringar.  

De balanserade styrkorten används på så sätt att mål, framgångsfaktorer, indikatorer 
och mått bryts ner från företagets vision, mål och strategier, för de olika perspektiven. 
I finansperspektivet finns de traditionella ekonomiska måtten, i kundperspektivet ska 
faktorerna spegla hur olika kunder upplever företaget, i processperspektivet värderas 
företagets  interna processer,  i utvecklingsperspektivet  fokuserar man på kompetens, 
organisation,  system m.m., och mått kan vara  relaterade  till  t.ex. utbildningsinsatser 
eller andra investeringar.  

Som processorienterat mätsystem betraktat Som processorienterat mätsystem betraktat 
Balanserade styrkort kan ses som processorienterade mätsystem, men bara om måtten 
är processmått. En risk är, enligt Ljungberg & Larsson (2001), att organisationer tror att 
de har gjort mycket mer  än de verkligen har, bara  för  att de har  infört balanserade 

Balanserade styrkort kan ses som processorienterade mätsystem, men bara om måtten 
är processmått. En risk är, enligt Ljungberg & Larsson (2001), att organisationer tror att 
de har gjort mycket mer  än de verkligen har, bara  för  att de har  infört balanserade 
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styrkort.  Emellertid  finns  det  en  kraft  i  väl  genomarbetade  balanserade  styrkort 
eftersom de  inte bara mäter  förändring utan även,  rätt använda,  leder  till  förändring 
(Ljungberg & Larsson, 2001). 

Implementering 
Ett mätsystem bör  innehålla mått baserade på organisationens övergripande strategi 
och verksamhetskritiska aktiviteter6 vilket leder till att relevanta mått för styrning och 
uppföljning  kommer  att  skilja  sig  åt  mellan  olika  organisationer  (Gunnarsson  & 
Hallbäck, 2002). En modell som det balanserade styrkortet kan således endast ses som 
ett ramverk som ska fyllas med innehåll, vilket leder till att en stor del av implemente‐
ringsprocessen består i att utveckla egna mått som passar företaget i fråga (Kaplan & 
Norton, 1996, i Gunnarsson & Hallbäck, 2002). I arbetet med detta bör medarbetare på 
alla  nivåer  engageras  i  framtagande  och  identifiering  av  visioner,  strategier,  fram‐
gångsfaktorer och mått  för en ökad delaktighet och ökad motivation att  lösa uppgif‐
terna. Detta minskar gapet mellan strategisk och operativ nivå  i ett  företag eftersom 
medarbetarnas kunskap kring hur deras arbete kan bidra till att förverkliga vision och 
strategi ökar (Karlsson et al. 2002), men som i alla förändringar är implementeringen 
en process i sig, t.o.m. för den som ska leda arbetet:  

One division manager described his own three‐stage implementation process after receiv‐
ing our directive to build a balanced scorecard: denial ‐ hope it goes away; medicinal ‐ it 
wont go away, so  let´s do  it quickly and get  it over with; ownership ‐ let´s do it for our‐
selves.  Brady (1993, i Karlsson et al., 2002) 

2.3 Utvärderingsteori 
För att mätningar ska leda till ett lärande krävs att de utvärderas, inte bara mot ställda 
mål utan  även  att valet  av  indikatorer  eller mått  i  sig utvärderas  – ger de  eftersökt 
information,  ger  olika mått  tillsammans  en  fullständig  bild  av  processen,  projektet 
eller programmet som undersöks? Uppfattningar kring vad en utvärdering egentligen 
innebär och innefattar varierar, men enligt Karlsson (1999) är gemensamt för dem alla 
att  det  handlar  om  en  systematisk  och  genomtänkt  värdering  eller  bedömning  av 
utvärderingsobjektet, som även ska vara kritiskt granskande och ifrågasättande. 

2.3.1 Utvärderingsmodeller 
Det finns ett flertal sätt att dela in utvärderingar, Karlsson (1999) talar t.ex. om tre olika 
utvärderingsmönster (se även Tabell 2.2). 

Mål‐resultatutvärdering, vilken sker mot tidigare fastställda kriterier eller mål. Fokus 
ligger på huruvida verksamheten nått de mål som ställts upp, och detta ska visas med 
objektivt mätbara resultat (Karlsson, 1999). Jerkedal (2005), som kallar denna utvärde‐
ringsform  för målrelaterad utvärdering, menar att man även kan definiera program‐
mål  i beteendetermer, vilket ger  att  även kvalitativa utvärderingar kan  inkluderas  i 
denna kategori.  

Processutvärdering, där  intresset  riktas mot att  tolka och beskriva både det enskilda 
och sammanhanget, med fokus på bedömning av arbetssätt och innehåll i verksamhe‐
ten  –  hur  verksamheten  fungerar  praktiskt  (Karlsson,  1999).  Utvärderaren  följer, 
observerar och tolkar programmets genomförande (Jerkedal, 2005). 

                                                 
6 Verksamhetskritiska områden kan identifieras genom att värdera olika områdens betydelse för den 
långsiktiga konkurrenskraften samt mätsystemets förmåga att stödja förbättringsområdet (Dixon, Nanni & 
Vollman, 1990, i Gunnarsson & Hallbäck, 2002)). 
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Interaktiv utvärdering, som fokuserar på olika intressegruppers behov i utvärdering‐
en, vilka sidor av ett program de vill ha belysta (Karlsson, 1999). Denna utvärderings‐
form  är  relaterad  till  Scrivens  (1973,  i  Jerkedal,  2005)  målorelaterade  utvärdering 
(”goal‐free  evaluation”)  som  innebär  att  utvärderingen  inte  enbart  ska  styras  av 
programmets förutbestämda mål. Dock kan denna utvärderingsform kopplas till mål‐
resultatutvärderingen  om  programmålen  tar  hänsyn  till  olika  berörda  gruppers 
intressen (Jerkedal, 2005). 

Scriven  (i  Jerkedal 2005) delade även  in utvärderingar  i summativa och  formativa, där 
den förra innebär en övergripande efterhandsbedömning av ett helt program och den 
senare  har  till  syfte  att  stödja  och  utveckla  ett  pågående  program.  Förutom  dessa 
utvärderingsformer nämner  Jerkedal  (2005) prognostisk utvärdering och utvärdering 
av implementering.  

I den prognostiska utvärderingen görs en bedömning  innan programmet startas, där 
man försöker svara på frågor som t.ex. ”Kommer vi att nå de mål vi ställt upp om vi 
genomför  våra planer?”,  ”Kan vi  få  icke  förväntade  effekter?”  och  ”Borde vi  ändra 
våra mål eller planer?” Jerkedal (2005, s. 39).  

Utvärdering  av  implementering  innebär  en  bedömning  av  huruvida  programmet 
genomförts  enligt  planerna  och  borde  ingå  i  varje  utvärdering.  Genomförs  inte 
programmet  enligt  plan  (och detta  är  okänt  för  utvärderaren)  blir det  svårt  att dra 
korrekta  slutsatser  kring  det  utfall  det  leder  till,  t.ex.  varför  målen  inte  nåddes 
(Jerkedal, 2005).  

Utvärderings‐
form 

Mål‐
resultatutvärdering 

Processutvärdering  Interaktiv utvärdering 

Mot vilka 
kriterier sker 
utvärdering? 

Mot mål i mätbara 
resultattermer 

Mot kriterier för vad 
som utmärker en god 
process 

Besvaras genom 
intressenternas 
deltagande 

Hur förhåller sig 
utvärdering till 
verksamhetens 
genomförande? 

Genomförandet är ett 
rent verkställande av 
beslut som man inte 
behöver gå in närmare 
på. 

Intresset inriktas på 
genomförandet t.ex. för att 
bedöma arbetssätt och 
innehåll  

Frågor om genomfö‐
randet utformas 
utifrån vad olika 
intressenter vill veta 

Vilka resultat 
fokuseras och för 
vem? 

Kvantitativt mätbara 
resultat 

Positivt resultat innebär 
att genomförandet 
motsvarar ställda krav 

Intresse inriktas på vad 
olika intressegrupper ser 
som viktigt 

Tabell 2.2 Olika former för utvärdering. Kursiv stil markerar var tyngdpunkten ligger. Efter 
Karlsson (1999, s. 17). 

Sammanfattningsvis påstår Karlsson (1999) att synen på vad utvärdering innebär har 
gått  från  att  vara  en  testverksamhet  med  kvantitativa  mått,  till  bedömningar  av 
komplexa system ur flera olika perspektiv. Det har varit debatt kring frågan vilket lett 
till att det finns ett antal olika modeller att stödja sig på. Även om meningarna gått isär 
hävdar Karlsson  (1999) att de  flesta utvärderingsforskare  idag är eniga om att det är 
omöjligt att  få  till en objektiv mätning mot, av alla  intressenter accepterade, mål och 
med en utvärderare som är neutral  inför olika  intressen.  Istället menar man  idag att 
det  ingår  i  en  utvärderares  uppgift  att  försöka  balansera  olika  intressen.  Jerkedal 
(2005) uttrycker sin ståndpunkt vad gäller objektivitet så här: ”Om frågorna som ställs 
i en utvärdering av ett program är helt okontroversiella, om resultaten från densamma 
inte  har  någon  viktig  betydelse  för  någon  användargrupp  –  en  utvärdering  helt 
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opåverkad  av  värderingar  är  sannolikt  samtidigt  helt  ointressant  och  onyttig” 
(Jerkedal, 2005 s. 48).  

2.3.2 Utvärdering, uppföljning och utvecklingsarbete 
En  utvärderings  syfte  handlar  vanligen  om  att  antingen  kontrollera  och  bedöma 
effektivitet och kvalitet, eller att utveckla verksamheten där det senare kan  innebära att 
ge  beslutsfattare  underlag  för  prioriteringar  eller  att  ge  den  operativa  personalen 
underlag  för att  förbättra  sin verksamhet  (Karlsson  (1999). Karlsson  jämför utvärde‐
ringsbegreppet med två andra besläktade begrepp; uppföljning och utvecklingsarbete:  

Uppföljning  innebär att kontinuerligt samla  in  information  för att kontrollera hur en 
verksamhet  lever  upp  till  de  ställda målen. Vanligtvis  handlar  det  om  kvantitativa 
data eller  sakliga beskrivningar av vad  som  sker  i verksamheten,  t.ex. med hjälp av 
nyckeltal. Utvärdering  syftar  alltså  till mer  än uppföljningens kontroll, här  ska man 
även ge en bedömning som i sin tur ska kunna användas för att lära om och utveckla 
verksamheten.  Emellertid  menar  författaren  att  det  kan  finnas  skäl  att  hålla  isär 
utvärdering och utvecklingsarbete eftersom de har olika mål – bedömning respektive 
positiv  förändring. Samtidigt  finns det verksamheter som  framhåller utveckling som 
syfte och som därför integrerat utvärdering och utvecklingsarbete, framförallt genom 
att fokusera på personalens ”egenutvärdering” och reflektion (Karlsson, 1999).  

Tabell 2.3 visar på skillnader mellan de olika verksamheterna.  

  Utvärdering  Uppföljning  Utvecklingsarbete 

Vem styr vad som 
utvärderas? 

Politiska och administ‐
rativa beslut 

Admin. beslut om 
inbyggda kontroller i 
systemet 

Förändringsbehov 
identifierade av 
ledning el. personal 

Kunskapsintresse 
och mål? 

Etisk kunskap för 
bedömning av meriter, 
förtjänster, utveckling, 
lärande 

Instrumentell 
kunskap och 
beskrivningar för att 
kontrollera och 
kunna rätta till fel 

Kunskap som hjälp för 
att förändra och 
åstadkomma 
förbättring 

När aktualiseras 
problemet/ 
uppdraget? 

Tillfälligt, vid behov av 
djupare granskning av 
en fråga 

Fortlöpande  Dels fortlöpande 
förbättring, dels 
tillfälligt som 
särskilda objekt 

Hur länge pågår 
undersökningen? 

Bestäms av uppdrags‐
givaren 

Utan tidsgräns  Bestäms av ledning 
och personal 

Vilka metoder 
används? 

Vedertagna metoder 
och tekniker 

Inbyggda system/ 
rutiner i verksamhe‐
ten 

Försök och prövande 
av nya idéer. 
Deltagande av 
berörda intressenter 

Tabell 2.3 Jämförelse mellan utvärdering, uppföljning och utvecklingsarbete. Efter Karlsson 
(1999, s. 19). 

Forskning kring utvärdering 
Relaterat till den nya synen på utvärdering som bedömningar av komplexa system ur 
olika perspektiv (se föregående avsnitt), och även relaterat till synen på utvärderingar 
som en kugge i ett utvecklingsarbete, är ett exempel från Nutek. Där har man tillsam‐
mans med  forskare arbetat med ett  system  för kontinuerlig utvärdering gällande de 
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s.k.  strukturfonderna7  (Nutek,  2008),  detta  baserat  på  nya  riktlinjer  från  EU‐
kommissionen. Tidigare programperioder har kritiserats och man har konstaterat att 
värdet av de tidigare utvärderingarna är svåra att uppskatta eller kalkylera. Dessutom 
har  kostnaderna  för  utvärderingarna  varit  höga  eftersom  de  gjorts  ”utanför”  de 
ordinarie projekten, man har exempelvis fått ägna stor tid åt att sätta in utvärderarna i 
de  frågor  som  ska  utvärderas. Detta  har  även  lett  till  att utvärderingarna  bara  gett 
översiktliga  resultat  och  att  återföringen  av  kunskap har varit marginell. Av denna 
anledning utgår man i nuvarande programperiod från en helt annan utvärderingsan‐
sats med kontinuerlig uppföljning, utvärdering och lärande som bas.  

Den  ”nya” metoden  innebär  att  en  person med  relevant  akademisk  examen  samt 
erfarenhet av utvärdering agerar i rollen som ”följeforskare” och alltså medverkar och 
utvärderar  projektet  under  dess  gång.  Detta  enligt  ett  system med  indikatorer  på 
nivåerna aktiviteter, resultat och effekter där man innan projektets start beskrivit vilka 
möjliga förändringar projektet kan skapa och på vilket sätt. Ansatsen innebär alltså att 
följeforskaren  kan,  och  bör,  påverka  projektets  gång  och  styra  projektet  mot  de 
uppsatta målen. ”Följeforskningen skall ha en framåtsyftande och utvecklingsstödjan‐
de ansats”  (Nutek, 2008, s. 15).   Man menar att utvärdering  i högre grad än  tidigare 
måste ske  i realtid om den ska ha en praktisk betydelse. Målet med detta system för 
utvärderingar är att göra strukturfonderna  till en  lärande organisation. Vad man har 
insett är alltså att syftet att  lära och utvecklas av utvärderingen  inte bäst stöds av en 
objektiv och  summativ utvärdering  eftersom detta  troligtvis bara kan ge översiktlig 
information.  Istället  menar  man  att  den  nära  relationen  mellan  följeforskaren  och 
projektledningen ger stora möjligheter till ett kontinuerligt förbättringsarbete. (Nutek, 
2008) 

2.3.3 Utbildningsutvärdering och dess planering 
Inom pedagogiken har utvärderingar en naturlig  roll. Ett exempel på en planerings‐
modell  för  utbildningsutvärdering  kan  ses  i  Figur  2.3  (Lundmark,  1998).  Denna 
schematiska bild kan ses som ett åskådliggörande över aspekter att ta med i utvärde‐
ringar  av  en  kurs  eller  ett  utbildningsprogram.  Lundmark  vill  även  att  den  ska 
illustrera vikten av helhetssyn i frågan.   

 

                                                 
7 EU:s strukturfonder har under två tidigare programperioder (1995‐1999 och 2000‐2006) beviljat medel till 
fler än hundratusen små och stora projekt i Sverige. Den nuvarande programperioden 2007‐2013 har 
inriktning mot att skapa fler investeringar, innovationer och nya jobb i hela landet (Nutek, 2008).   
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Figur 2.3 Exempel på en planeringsmodell. Från Lundmark, 1998.  

I utvärdering av exempelvis de individuella effekterna av en utbildningsinsats bör både 
kursdeltagarens  personliga  förutsättningar  i  form  av  studievana,  förkunskaper  och 
behov, samt kursmål, kursinnehåll, lärarens pedagogiska förmåga, gruppstorlek m.m. 
undersökas. Allt  detta  finns  i  rutan  för  Bakgrund  i  Figur  2.3. Därtill måste man  ta 
hänsyn  till processen,  t.ex. undervisningens  innehåll och omfattning,  svårighetsgrad 
och  tempo,  lärarens  agerande,  samspel  mellan  kursdeltagarna,  i  hur  hög  grad 
deltagarna  var  aktiva  under  kursens  gång  etc.  Vidare  gäller  det  att  ta  hänsyn  till 
individens handlingsutrymme på arbetsplatsen, finns det något som hindrar individen 
från  att  tillämpa  sin  nya  kunskap? Lundmark  förespråkar  således  en helhetssyn på 
utvärdering där man  studerar  både  bakgrund, process  och utfall.  Särskilt viktigt  är 
detta  i det  fall syftet är att ge beslutsunderlag  för  förbättrande åtgärder  (Lundmark, 
1998).   

Är  syftet  istället  resultatkontroll  delar  Lundmark  (1998)  in  dessa  i  en  vägledande, 
stödjande utvärdering  som  främjar  inlärningen  (formativ utvärdering, gärna genom 
en kontinuerlig dialog mellan lärare och deltagare), en kontroll av deltagarnas utbyte 
med  avseende  på  måluppfyllelse  och  lärande  (målrelaterad  utvärdering)  samt  en 
utvärdering  för  att  kontrollera  huruvida  kunskaperna  används  på  arbetsplatsen 
(effektutvärdering). Effektutvärderingen kan, om man ställer frågor kring deltagarnas 
upplevelser samt handlingsutrymme, förutom kontrollfunktionen även ha en utveck‐
lingsfunktion,  enligt  Lundmark.  En  fullständig  utvärdering  av  en  utbildning  enligt 
modellen  i  Figur  2.3  betyder  att  information  ska  samlas  in  före  utbildningen  (t.ex. 
behovs‐  och  kunskapsinventering),  under  utbildningen  (t.ex.  tempo  och  svårighets‐
grad),  vid  kursens  slut  (t.ex.  resultat  och  kursvärdering)  samt  en  viss  tid8  efter 
utbildningens  slut  (t.ex.  individuella  effekter  och  handlingsutrymme)  (Lundmark, 
1998).   

I Räddningsverkets  skrift  ”Att utvärdera utbildning”  (Räddningsverket,  1998)  anser 
man  att  processutvärdering  belyser  den  interna  dynamiken  under  lärprocessen  och 
söker förklaringar till varför saker lyckats och misslyckats. De menar också att det är 
intressant att t.ex. utvärdera till vilken grad de studerande har upplevt grupprocessen 
som stödjande  för  lärandet, och  till vilken grad utbildningsanordnaren  lyckats skapa 
en optimal lärmiljö (Räddningsverket, 1998). 

                                                 
8 Vanligen ca ½ ‐ 1 år enligt t.ex. Ekstav & Jenestam (1997, i Lundmark, 1998) 
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Räddningsverket  (1998)  menar  även  de  att  utvärdering  handlar  om  att  beskriva 
resultat  i  förhållande  till  de  intentioner  som  fanns  på  planeringsstadiet.  Denna 
beskrivning värderas sedan med hjälp av kriterier, vilka ska kunna påverkas av dem 
som  har  nytta  av  resultatet.  I  samma  skrift  noteras  att  utvärderingen  kan  få  olika 
resultat beroende på vilket perspektiv som, medvetet eller omedvetet, antas. Ser man 
med verksamhetens ögon, eller utbildarens, elevens, utbildningsledarens,  samhällets 
ögon? De förespråkar användarorienterad utvärdering, där man under planeringssta‐
diet  undersöker  vad  olika  huvudintressenter  finner  vara  viktigt  i  utvärderingen, 
genom  att  t.ex.  ställa  frågan:  ”Vad  är god kvalitet  i den här utbildningen,  sett med 
dina  ögon?”  (Räddningsverket,  1998,  s.  12).  De  använder  sig  också  av  begreppet 
kundorienterad utvärdering när det gäller externa  intressenter. Kund‐ och användar‐
orienterade  utvärderingar  kan  vara  orelaterade  till  uppsatta  utbildningsmål.  Man 
eftersöker istället hur en utbildningsinsats mött verklighetens behov, vilket i sig leder 
till en prövning av hur väl målen beskrivit dessa behov. Dessa två begrepp stämmer 
väl  överens  med  den  interaktiva  utvärderingen  enligt  Karlsson  (1999),  och  Scrivens 
målorelaterade utvärdering (1973, i Jerkedal, 2005).  

I  Räddningsverkets  skrift  nämns  också  att  det  är  lätt  att  vilja  ta  med  för  många 
faktorer; måluppfyllelse, deltagarnas resultat, resursförbrukning, utbildarnas insatser, 
upplevelse  av  utbildningsprocessen  m.m.,  samt  att  detta  ofta  inte  leder  till  den 
kompletta bild man varit ute efter, eftersom man sällan har tid och resurser att gå på 
djupet inom varje område. De menar att en idé vad gäller återkommande utbildningar 
är att göra en utvärderingsplan för flera år framåt, där olika faktorer kan belysas steg 
för  steg  (Räddningsverket, 1998), vilket även detta belyser vikten av att planera och 
systematisera utvärderingarna.  

2.3.4 Att välja värdekriterier och mått 
Räddningsverket  (1998) menar att utvärderingsresultat  i  form av en beskrivning ska 
värderas med hjälp av kriterier, vilka ska kunna påverkas av dem som har nytta av 
resultatet. Enligt Scriven (i Karlsson, 1999) finns fyra frågor man kan ställa sig när man 
ska planera bedömningsarbetet. 
1) Vilka värdekriterier finns och hur kan de väljas ut? 
2) Vilka  mått  och  nivåer  på  utfall,  vilka  referenspunkter  kan  anges  för  olika 

värdekriterier? 
3) Hur och av vem kan bedömningen ske? 
4) Hur kan resultatet för respektive kriterium vägas samman? 

Vad gäller vem  som  ska utföra bedömningen kan konstateras att denna person  inte 
längre  anses kunna  anta  ett helt objektivt  synsätt, och  i vissa  fall  är det  idag  t.o.m. 
intressenter som genomför utvärderingarna. När det gäller hur bedömningen ska ske 
listar  författaren  tre  principer;  jämförelser mot  en  tydlig  utgångspunkt,  jämförelser 
mellan utvärderingsobjekt och  jämförelser över  tid  (objektets utveckling). Vad gäller 
sammanvägning  av  resultat  är  ett  alternativ  att  samla  intressenter  för  en  öppen 
diskussion. (Karlsson, 1999) 

Fråga ett och två i Scrivens lista ovan behandlas här mer utförligt: 

1. Värdekriterier 
Tidigare har man oftast hanterat kriterieproblemet genom  att ange målen  i mätbara 
termer. Numera använder många även  teoretiska utgångspunkter där man antingen 
använder  en  deduktiv  eller  induktiv  ansats.  Den  deduktiva  ansatsen  innebär  att 
utvärderaren formulerar en färdig teori som fungerar som vägledning, t.ex. kan man 
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ange kriterier för vad som utmärker en bra arbetssätt, eller vad som utmärker en bra 
chef, eller använda färdiga kvalitetskriterier baserade på t.ex. SIQs modell (SIQ, 2009) 
eller  Rekommendation  om  kvalitetsledning  för  yrkesutbildningen  (se  avsnitt  2.4.1). 
Den  induktiva  ansatsen  innebär  att  hänsyn  tas  till  den  utvärderade  verksamhetens 
särskilda  omständigheter  och  förutsättningar.  Här  tar man  vanligen  fram  kriterier 
efter undersökningar bland personal och andra  intressenter,  eller  t.o.m.  tillsammans 
med dessa. (Karlsson, 1999) 

2. Mått och referenspunkter 
Att  för bedömning av en komplex verksamhet  ta  fram entydiga mått är oftast svårt. 
Vanligen nöjer man sig enligt Karlsson (1999) med att säga att utvärderingen bör vara 
så objektiv som möjligt och att metoder som är systematiska ska användas. Han väljer 
ändå att presentera  två skalor med referenspunkter  för bedömning. Den  första är av 
objektiv karaktär och är en trappa med nivåerna: 
1) Minimikraven 
2) Genomsnittliga värden 
3) Det bästa konstaterade (genom benchmarking) 
4) Det teoretiskt optimala   
Den  andra  samlingen  referenspunkter Karlsson  anger  är  av  subjektiv  karaktär  och 
rangordnas  inte. Dessa punkter handlar om behov och krav från  individ, användare, 
andra  intressenter  samt  professionella  grupper.  Den  senare,  de  ”professionella 
referenspunkterna”,  kan  handla  om  att  låta  någon  eller  några  personer  som  är  väl 
insatta i verksamheten ta fram relevanta mått. 

2.4 Utvärdering som en del i ett kvalitetssystem 
För att knyta ihop kapitlet redovisas här två exempel på systemtänkande relaterat till 
utvärderingar  och  utvecklingsarbete.  Att  betrakta  utvärderingar  som  en  del  i  ett 
ledningssystem  är  ur  ett  kvalitetsutvecklingsperspektiv  intressant  då  de  lägger 
grunden för ständiga förbättringar och att beslut baseras på fakta (Bergman & Klefsjö, 
2007). Det gynnar även systemtänkandet att inte lägga utvärderingar ”ovanpå” övriga 
system och processer i organisationen (Mizikaci, 2006).  

2.4.1 Kvalitetsledning i en yrkesutbildningsverksamhet 
Rapporten  Rekommendation  om  kvalitetsledning  för  yrkesutbildningen  (Opetushallitus, 
2008), skriven av finländska Utbildningsstyrelsen, är baserad på CQAF‐modellen, där 
CQAF  står  för Common Quality Assurance  Framework. Det  är  en  referensram  för 
kvalitetssäkring  av  yrkesinriktad  utbildning  utvecklad  inom  EU.  Den  utgår  från 
Demings kvalitetscirkel; planera, gör, studera och lär, eller som man väljer att uttrycka 
det i rapporten; planera, genomför, utvärdera, förbättra.  

Definitionen  av  kvalitetsledning  som  används  i  rapporten  är:  ”de  tillvägagångssätt, 
processer eller system med hjälp av vilka man säkerställer och utvecklar kvaliteten när 
det  gäller  yrkesutbildningsanordnarnas  verksamhet”.  Rekommendationen  är  att 
kvalitetsledningen  ska  ingå  som  ett  fast  element  i utbildningsanordnarens verksam‐
hetssystem och därigenom anknyta till alla funktioner och alla nivåer inom organisa‐
tionen. 

I kvalitetsledningssystemet  som  rekommenderas  i  rapporten utgås  från delområden 
som kännetecknar en utmärkt organisation, vilket är: 
1) Samlad granskning av funktionerna 
2) Kundorientering 
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3) Ledarskap 
4) Resultatorientering 
5) Ständigt lärande, innovation och förbättring 
6) Personalen som resurs 
7) Välfungerande processer 
8) Arbetslivsorientering och partnerskap 
9) Samhälleligt ansvar 

Under  varje  delområde  återfinns  basen  som  utgörs  av  de  tre  områdena  Planering, 
Genomförande, Utvärdering  och  återkopplings‐  och  ändringsförfaranden.  För  varje 
område finns även ett antal kvalitetskriterier som kan användas för styrning, självvär‐
dering och utveckling. En reducerad version av rekommendationen finns i Bilaga C9. 
Där kan man t.ex. läsa: 

Samlad granskning av funktionerna ‐ Planering 
Utbildningsanordnaren har ett system och en plan för utvärdering av verksamhe‐
ten och resultaten. Systemet och planen inrymmer de viktigaste strategiska målen, 
principerna och anvisningarna för utvärdering samt tidtabellerna och ansvarsom‐
rådena för utvärderingarna. 

Resultatorientering ‐ Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 
Utbildningsanordnaren följer upp och bedömer måluppfyllelsen systematiskt och 
målinriktat på alla nivåer inom utbildningsorganisationen och inom olika funktio‐
ner. 

• samlar på ett mångsidigt och målinriktat sätt in resultatinformation som gagnar 
styrningen och utvecklingen av verksamheten 

• följer prestationsförmågan med hjälp av en mätaruppsättning som täcker de vikti‐
gaste delområdena av verksamheten och som producerar information om målupp‐
fyllelsen och utvecklingstrenden 

Rapporten  trycker på många sätt på vikten av att ha ett  fungerande utvärderingssy‐
stem  som mäter  både  inre  och  yttre  effektivitet,  är  en  del  av  ledningssystemet,  är 
kopplat till mål och strategi och fungerar som styrning, ger information som återförs i 
organisationen och  resulterar  i  förbättringar  samt  själv kontinuerligt uppdateras och 
utvecklas. (Opetushallitus, 2008) 

2.4.2 Systemansats för utvärdering i en utbildningsverksamhet 
Att  betrakta  utvärderingar  och  kvalitetssystem  i  en  utbildningsverksamhet  som  ett 
gemensamt  system har  föreslagits  av Mizikaci  (2006)  som  baserar  sin utvärderings‐
modell på programutvärdering och delar av offensiv kvalitetsutveckling. Författaren 
har funnit att kvalitetsutveckling, som den appliceras i producerande företag, ofta inte 
innefattar  alla  aspekter  som  behövs  för  ständiga  förbättringar  i  en utbildningsverk‐
samhet.  Bland  annat,  vilket  författaren  baserar  på  forskning  av  bl.a.  Birnbaum  & 
Deshotels (1999, i Mizikaci, 2006, s. 45), saknas fokus på ”optimal student learning and 
achievement of the goals”. Författaren efterlyser fokus på, och analys av, lärandepro‐
cesser.  

Mizikaci menar  att  ett  fullständigt  system  för utvärdering  ska  innefatta  aspekter  så 
som;  behovsanalys,  utbildningsmål,  kursmål  och  –design,  lärandestrategier  och  –

                                                 
9 Vilket också inkluderar en värdering av kriterierna genomförd av kvalitetschefen på det studerade 
företaget. 
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metoder, kursmaterial, värdering av studenternas lärande samt utvärderingsstrategier. 
Modellen  kan  sägas  fokusera  på  utvärdering  av  tre  olika  delsystem;  det  sociala 
systemet, det tekniska systemet och ledningssystemet.  

Det  sociala  systemet  karaktäriseras  av  kundnöjdhet,  ständiga  förbättringar,  beslut 
baserade på  fakta, respekt  för människor och kulturförändringar. Ett exempel på det 
senare kan vara att ett kvalitetsutvecklingsarbete kräver att man funderar på vilka sätt 
organisationens definition av kvalitet styr hur arbetet betraktas. Enligt Mizikaci är en 
vanlig definition  inom universitetsvärlden att kvalitet är att vara ”bäst”, att hamna  i 
topp  i  universitetsrankingar.  Andra  definitioner  är  att  produkten  eller  tjänsten 
stämmer överens med kundens behov, krav eller önskemål, eller ett kvalitetsbegrepp 
som  fokuserar på  studenterna;  ju närmare målet att ge  studenterna nya  färdigheter, 
kunskap och förhållningssätt desto bättre kvalitet. Att nå vissa förutsatta kriterier för 
kvalitet  är  en  annan  möjlighet,  eller  att  fokusera  på  värde  för  pengarna,  nytta  i 
samhället  eller  hos den  blivande  arbetsgivaren. Mizikaci  (2006) menar  att det  inom 
utbildningsorganisationer behövs en kulturförändring mot ett kvalitetsbegrepp som är 
kundorienterat eller där fokus ligger på studenternas erhållna kunskaper, färdigheter 
och förändrade attityder, vilket stämmer bättre överens med värderingarna i offensiv 
kvalitetsutveckling.   
Det  tekniska  systemet  kan  beskrivas  som  själva  arbetsprocessen  med  ”input”, 
”transformation” och ”output” och i vissa fall även de senare effekterna (jfr Lundmarks 
modell i Figur 2.3):  

• Input,  eller  objekt‐in,  för  att  använda  processbeteckningarna  i  Ljungberg & 
Larsson  (2001)  är  studenternas  förkunskaper,  intressen,  behov  och  förvänt‐
ningar.  Dessutom  är  det  enligt Mizikaci  den  vanliga  programdefinitionens 
”hårda” aspekter som ekonomiska resurser, kurser, scheman, klassrum, mate‐
rial m.m.  

• Transformationsprocessen  är de  aktiviteter  som  skapar värde och  innefattar  i 
detta  fall  främst  undervisningen,  vilken  beror  på  kriterier  som  kursdesign, 
klasstorlek, pedagogiska metoder samt mätningar av t.ex. antal övningar och 
prov, och utvärdering av program, kurser och lärare.  

• Outputs,  eller  objekt‐ut,  är  t.ex.  färdigheter,  kompetens,  arbetsgivarnöjdhet, 
men också avhopp och misslyckade resultat. Mätningar sker ofta  i antal stu‐
denter som undervisats, antal undervisningstimmar, antal som nått målen etc.   

• Outcome, utfall, eller effekter, kan vara ökad anställningsbarhet, större arbets‐
tillfredsställelse, säker utveckling, utbildningsverksamhetens rykte etc.  

Ledningssystemet  är  det  tredje  delsystemet,  viket  innefattar  organisationsstruktur 
(t.ex.  ansvarsfördelning,  makt‐  och  auktoritetsmönster,  policys),  verksamhetens 
mission, vision, administrativa aktiviteter samt utbildningsverksamhetens mål.   

Mizikaci (2006) menar att det inte går att nå en bra kvalitetsutveckling av utbildnings‐
programmen utan att ta hänsyn till alla dessa tre delsystem eftersom de alltid samver‐
kar. Detta  leder också till att författaren drar slutsatsen att varje utbildningsorganisa‐
tion måste utveckla sin egen modell för utvärdering då olika organisationer har olika 
kultur, kunder och  intressenter, undervisningsfilosofier, styrkor, svagheter, möjlighe‐
ter och hot. Att i detta arbete utgå från en systemansats där man integrerar program‐
utvärdering och aspekter av kvalitetsutveckling och skapar en modell som integreras i 
kvalitetssystemet menar Mizikaci dock är nödvändigt för att ständigt kunna förbättras.   
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3 Metod 
I  detta  kapitel  beskrivs  vetenskaplig  ansats,  forskningsstrategi,  hur  fallföretaget  valdes,  hur 
litteratur sökts och hur data samlats in och analyserats. Dessutom diskuteras tillförlitligheten i 
undersökningarna. 

3.1 Vetenskaplig ansats 
I detta arbete är både data och analys kvalitativt  inriktade. Ansatsen vid datainsam‐
landet är i det närmaste pragmatisk, vilket innebär att valet av metodik utgår från de 
specifika  frågor  som  ska  besvaras  och  inte  är  ett  filosofiskt  val  (Wedin &  Sandell, 
2004).  I  vissa  aspekter  har  arbetet  likheter med  s.k.  aktionsforskning. Där  ses  inte 
undersökaren  som  en  operatör  av  någon metod  som  kan  användas,  nästan  som  en 
maskin,  för  att  skapa  resultat  som  leder  till  ny  kunskap.  Man  menar  istället  att 
kunskapen utvecklas  i  relationerna,  i  samarbete mellan människor, när man  tillsam‐
mans strävar mot faktiska förändringar (Wedin & Sandell, 2004).  

När  en  ny  teori  tar  form  sker  detta  induktivt  genom  slutledningar  baserade  på 
iakttagelser (Wedin & Sandell, 2004). En deduktiv ansats innebär att man utifrån teorier 
(som byggts upp  induktivt) härleder hypoteser som man sedan empiriskt prövar  för 
att  få  stöd  för, eller  förkasta,  teorin  (Wedin & Sandell, 2004).  I detta arbete används 
både  deduktiva  och  induktiva  ansatser.  För  analysen  av  nuläge  i  mätning  och 
utvärdering  används  en deduktiv  ansats där  jämförelser  av  resultat  från  undersök‐
ningarna görs mot kriterier baserade på  teoretiska  resonemang och  tidigare  studier. 
Dock  är den kunskapsbildning  som denna  analys  ska ge  inte kopplad  till huruvida 
just  denna  teori  i  sig  stämmer  eller  inte,  jämförelsen  syftar  istället  till  att  avgöra 
förutsättningar för en annan hypotes – den om vinsten  i att skapa ett  integrerat mät‐ 
och  utvärderingssystem.  För  undersökningen  av  företagets  förändringsbehov 
resulterande  i  modellen  används  snarast  ett  hermeneutiskt  perspektiv  (Wedin  & 
Sandell,  2004)  där  kvalitativ  förståelse  baserad  på  kunskaper  inom  kvalitets‐  och 
ledarskapsutveckling  lägger  grunden  för  analysen.  Baserat  på  detta  används  en 
induktiv ansats i utvecklandet av modellen.  

3.2 Forskningsstrategi 
Arbetet  syftar  till  att undersöka  förutsättningarna  för  ett mätsystem, med  kvalitets‐ 
och verksamhetsutveckling  som  syfte,  som  integrerar utbildningsutvärderingar med 
mätningar i processen.   

Forskningsstrategin och studiens upplägg baseras på tre antaganden;  

1) Genom  studier  av  litteratur  och  forskning  gällande  kvalitetsutveckling,  utvärde‐
ringar samt processorienterade mätsystem hittas generella svar på om det kan finnas 
något  att  vinna  på  att  integrera  utbildningsutvärderingar  och  interna mätningar  i 
processer med varandra i ett system på operativ nivå, och inom vilka områden dessa 
vinster i sådana fall finns. Detta redovisades i teorikapitlet och diskuteras i kapitel 5.1.  

2) Genom  undersökningar  av  nuläge  inom  utbildningsutvärdering  och mätningar  i 
processer i ett fallföretag kan förutsättningarna för, och önskvärdheten i, ett integrerat 
mät‐ och utvärderingssystem bedömas med ett deduktivt resonemang.  
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3) Genom  att  anta  en  induktiv  ansats  och  undersöka  förändringsbehov,  kultur  och 
situation  i  den  operativa  utbildningsverksamheten  i  samma  företag,  och  baserat  på 
detta  utveckla  en  modell  för  mätning,  belyses  faktiska möjligheter  och  eventuella 
problem med ett mätsystem på operativ nivå. Huruvida denna modell skulle kunna 
användas som en del i ett integrerat mät‐ och utvärderingssystem bedöms i steg två.  

3) Genom  att  anta  en  induktiv  ansats  och  undersöka  förändringsbehov,  kultur  och 
situation  i  den  operativa  utbildningsverksamheten  i  samma  företag,  och  baserat  på 
detta  utveckla  en  modell  för  mätning,  belyses  faktiska möjligheter  och  eventuella 
problem med ett mätsystem på operativ nivå. Huruvida denna modell skulle kunna 
användas som en del i ett integrerat mät‐ och utvärderingssystem bedöms i steg två.  

Genom  att  ta  fram  ett  antal  specifika  frågeställningar  formas  en  struktur  för  hur 
undersökningarna, och analysen av resultaten, ska ske. Dessa redovisas nedan. 
Genom  att  ta  fram  ett  antal  specifika  frågeställningar  formas  en  struktur  för  hur 
undersökningarna, och analysen av resultaten, ska ske. Dessa redovisas nedan. 

3.2.1 Specifika frågeställningar 3.2.1 Specifika frågeställningar 
Vilka  för‐  och  nackdelar  finns  med  att  integrera  utbildningsutvärderingar  och 
mätningar i den interna utbildningsprocessen?  
Vilka  för‐  och  nackdelar  finns  med  att  integrera  utbildningsutvärderingar  och 
mätningar i den interna utbildningsprocessen?  

Är  det  nuvarande  utvärderingssystemet  i  fallföretaget  gott  nog  betraktat  som  ett 
processorienterat  mätsystem  och/eller  som  kurs‐  och  programutvärdering  med 
kvalitetsutvecklingssyfte? 

Är  det  nuvarande  utvärderingssystemet  i  fallföretaget  gott  nog  betraktat  som  ett 
processorienterat  mätsystem  och/eller  som  kurs‐  och  programutvärdering  med 
kvalitetsutvecklingssyfte? 

Är  de  nuvarande  processmätningarna  goda  nog  som  processorienterat  mätsystem 
betraktat? 
Är  de  nuvarande  processmätningarna  goda  nog  som  processorienterat  mätsystem 
betraktat? 

Är det  önskvärt  att  ett  integrerat mät‐  och utvärderingssystem  implementeras  i det 
studerade företaget?  
Är det  önskvärt  att  ett  integrerat mät‐  och utvärderingssystem  implementeras  i det 
studerade företaget?  

Kan en modell för mätning, uppföljning och utvärdering på operativ nivå fungera som 
en del i ett integrerat mät‐ och utvärderingssystem som styr arbetet mot önskade mål 
enligt företagets strategi? 

Kan en modell för mätning, uppföljning och utvärdering på operativ nivå fungera som 
en del i ett integrerat mät‐ och utvärderingssystem som styr arbetet mot önskade mål 
enligt företagets strategi? 

3.2.2 Studiens upplägg 3.2.2 Studiens upplägg 
Ett  flertal  olika  undersökningar  genomförs  i  det  studerade  fallföretaget,  för  att 
kartlägga  hur  utvärderingssystemet  och  de  interna  processmätningarna  ser  ut  idag 
samt  för  att  få  klarhet  i  företagets  kultur  och  förbättringsarbete. Undersökningarna 
syftar  till att kunna dra slutsatser kring huruvida  integreringen av utbildningsutvär‐
deringar  och  processorienterade  interna  mätningar  skulle  kunna  fungera  i  det 
studerade företaget – en slags prognostisk utvärdering (se avsnitt 2.3.1).  

Ett  flertal  olika  undersökningar  genomförs  i  det  studerade  fallföretaget,  för  att 
kartlägga  hur  utvärderingssystemet  och  de  interna  processmätningarna  ser  ut  idag 
samt  för  att  få  klarhet  i  företagets  kultur  och  förbättringsarbete. Undersökningarna 
syftar  till att kunna dra slutsatser kring huruvida  integreringen av utbildningsutvär‐
deringar  och  processorienterade  interna  mätningar  skulle  kunna  fungera  i  det 
studerade företaget – en slags prognostisk utvärdering (se avsnitt 2.3.1).  

Undersökningarna, särskilt de  informella samtalen och observationerna,  lägger också 
grunden för den modell som utvecklas i detta examensarbete, som från början främst 
syftade  till att  introducera mätning och utvärdering som ett sätt att arbeta med mål, 
feedback och delaktighet, och som sedan bedöms efter huruvida det även kan fungera 
som en del i ett integrerat, processorienterat mät‐ och utvärderingssystem.  

Undersökningarna, särskilt de  informella samtalen och observationerna,  lägger också 
grunden för den modell som utvecklas i detta examensarbete, som från början främst 
syftade  till att  introducera mätning och utvärdering som ett sätt att arbeta med mål, 
feedback och delaktighet, och som sedan bedöms efter huruvida det även kan fungera 
som en del i ett integrerat, processorienterat mät‐ och utvärderingssystem.  

  

  

  

  

Informella samtal 
m.m. leder till en 
skissartad modell 

Nuläges‐
undersökning  inom 
utvärderingar  

Feb 2009  Mars  Apr  Maj 

Intervju angående 
processmätningar. 
Självvärderingen 

Figur 3.1 Tidsaxel över undersökningarna på fallföretaget. Kontinuerliga undersökningar 
under samma tidsperiod har skett. Dessa innefattar deltagande observationer, informella 
samtal och dokumentstudier.  

Figur 3.1 Tidsaxel över undersökningarna på fallföretaget. Kontinuerliga undersökningar 
under samma tidsperiod har skett. Dessa innefattar deltagande observationer, informella 
samtal och dokumentstudier.  
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Undersökningarna 
Undersökningarna  inom det  studerade  företaget gjordes  enligt  tidsaxeln  i Figur  3.1. 
Den  första  intervjuundersökningen  handlade  om  att  klargöra  nuläget  i  dagens 
utvärderingssystem. Denna utfördes  till  största del på  ett  av  företagets  lokalkontor, 
vilket är representativt för alla lokalkontor även om det finns en del skillnader i främst 
intern uppföljningsfrekvens och kundavstämning. Nulägesundersökningen innefattar 
även  två  intervjuer som skedde centralt och alltså gäller alla  lokalkontor. Den andra 
undersökningen  är  en  kort  intervju med  chefen  för  kvalitetsavdelningen där  frågor 
ställdes  kring  dagens  mätningar,  samt  kring  företagskultur  och  kvalitetsarbetet 
generellt. Den  tredje undersökningen gjordes  i anslutning  till  intervjun och är en, av 
kvalitetschefen utförd, självvärdering baserad på ett urval kriterier ur en rekommen‐
dation  om  kvalitetsledning  för  yrkesutbildningsorganisationer  (se  avsnitt  2.4.1). 
Förutom  dessa  undersökningar  baseras  arbetet  på  kontinuerliga  informella  samtal, 
observationer  och  dokumentstudier  av  företagsinterna  dokument  som  t.ex.  styrkort 
och verksamhetsplaner. Detta gäller särskilt det förändringsbehov som undertecknad 
genom dessa studier sett i företaget och som utgör basen för modellen. 

Analys 
Nulägesbeskrivningen analyseras gentemot klassificering och kriterier  för processba‐
serade mätsystem – även fast det inte skapats för att vara ett sådant. Detta beror på att 
slutsatser ska kunna dras kring huruvida dagens system kan fungera som en del i ett 
processorienterat mät‐  och  utvärderingssystem. Det  görs  även  en  bedömning  gent‐
emot teorier om utbildningsutvärdering inkluderande de olika utvärderingsmönstren 
enligt Karlsson  (1999) och planeringsmodellen  enligt Lundmark  (1998), detta  för  att 
dra slutsatser kring huruvida utvärderingssystemet skulle tjäna på att utvecklas även 
om man inte ser behovet av att koppla samman detta med processmätningar i nuläget.  

Inblickarna i företagets kultur används bland annat för att avgöra möjligheten för den 
föreslagna  modellen  att  kunna  implementeras  i  företagets  utbildningsverksamhet. 
Detta görs  i  form av en SWOT‐analys10.  I analysen beskrivs  för‐ och nackdelar med 
modellen, samt möjligheter och hot kring dess eventuella implementering i fallföreta‐
get11. Intervjun med kvalitetschefen samt självvärderingen används även dessa för att 
avgöra  huruvida  modellen  är  användbar  och  önskad,  förutom  att  de  naturligtvis 
adderar  till bilden  av nuläget,  särskilt vad gäller mätningar  i Utbildningsprocessen. 
Studiens upplägg visas även schematiskt i Figur 3.2. 

                                                 
10 SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threaths där styrkor och svagheter är interna 
aspekter i det analyserade objektet, och möjligheter och hot är externa.  
11 Modellens möjligheter och eventuella implementering i företaget bedöms också enligt en analysmetod för 
förändringsanalys (se Bilaga D). 
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Nuläge 
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Figur 3.2 Studiens upplägg. 

3.3 Val av företag för fallstudien 
Företaget valdes delvis utifrån det  faktum att undertecknad har en position  i  företa‐
get12 varför arbetet kan baseras på djupare insikter kring kultur och arbetssätt än vad 
annars  vore  fallet.  Ett  annat  viktigt  faktum  är  att  den  studerade  organisationen13 
strävar mot  en  högre  grad  av  processorientering,  en  högre  grad  av  utveckling mot 
effektivitet, produktivitet och nöjdare och mer  förändringsbenägna  anställda,  samti‐
digt som kunden ställer högre krav på att  få veta vad de betalar  för. Företaget har  i 
några  år  arbetat  intensivt med  ett  antal  förbättringsprojekt  samt  kartlagt  och  börjat 
arbeta efter huvudprocessen; Utbildningsprocessen. Arbetet med processorienteringen 
har kommit så pass långt att behovet av ett processorienterat mätsystem börjar inses. 
Vikten av att mäta på rätt sätt och rätt saker internt i processen har börjat diskuteras, 
samtidigt som man parallellt börjat utveckla utvärderingarna av utbildningarna, t.ex. 
genom  att  inkludera  effektutvärderingar  för  att mäta  lärprocessens utfall.  Samtidigt 
har  de  drivande  i  utvecklingsarbetet  ibland motarbetats  av  en  företagskultur  som 
gynnar  regelstyrda  aktiviteter  och  en  hög  grad  av  självständighet,  och  motverkar 
ifrågasättande och utveckling. I det här sammanhanget är företaget mycket intressant 
då  de  tre  parallella  satsningarna;  mätningar  i  processen,  utbildningsutvärderingar 
samt  kulturförändring  hör  intimt  samman  i  ett  utbildningsföretag  och  då  man  i 
fallföretaget  som  sagt  parallellt  försöker  förändra  alla  tre.  Förutsättningarna  för 
systemtänkande och synergieffekter är stora.   

3.4 Litteratursökning 
Litteraturstudien har baserats på kurslitteratur samt  litteratur om utvärderingar efter 
rekommendation  och  egen  databassökning.  Där  var  fokus  att  hitta  böcker  kring 

                                                 
12 sedan hösten 2008, varför kunskaperna kring företaget varken är djupa eller alltför färgade av 
”hemmablindhet”.  
13 Företaget presenteras närmare i kapitel 4. 
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programutvärdering och utbildning/kompetensutveckling och dess planering. Artiklar 
har  främst  sökts  i Science Direct och Emerald med kombinationer av,  i  första hand, 
sökorden  evaluation,  system, model,  TQM,  balanced  scorecard,  education,  quality, 
organisation,  learning, measurement och performance measurement. Genom sökning 
på Internet på dessa ords svenska motsvarighet har uppsatser på C‐ och D‐nivå hittats. 
I  något  fall  har  deras  referenser  även  gett  ingångar  till  ytterligare  litteratur  inom 
området.  Undersökningsmetodik  baseras  på  kurslitteratur  samt  referenser  ur  ovan 
nämnda uppsatser.   

3.5 Datainsamling 
Intervjuer  kan  vara  antingen  strukturerade  eller  ostrukturerade.  Strukturerade 
intervjuer innebär att intervjuaren använder sig av en förberedd intervjuguide där de 
förhållanden som ska avhandlas under intervjun är listade, eller t.o.m. ett frågeformu‐
lär med färdiga frågor som ska ställas precis enligt formuläret. I det fullt strukturerade 
fallet  kan  intervjuaren  betraktas  som  en  objektiv  registrator  medan  den  egentliga 
datainsamlaren  är  respondenten  (Wedin & Sandell, 2004). En ostrukturerad  intervju 
utformas  istället  efterhand  efter hur  samtalet utvecklar  sig. Är  intervjuaren  skicklig 
anpassas  intervjun efter den  individuella respondenten, och  i  intervjuarens roll  ingår 
att leda respondenten att göra korrekta iakttagelser av de förhållanden som intervjua‐
ren är intresserad av.  Ett naturligt fritt samtal, eller s.k. informella samtal, räknas i sin 
professionella utformning som ostrukturerade intervjuer. (Wedin & Sandell, 2004)  

I den  intervjuundersökning som gjordes av  företagets utvärderingssystem – nuläges‐
beskrivningen  från ett av  lokalkontoren – anlades ett objektivt perspektiv.  Intervjuer 
skedde med en avdelningschef, en enhetschef, en person som är utbildare, uppdrags‐
ledare samt medlem i processrådet samt ytterligare en utbildare. Intervjuerna skedde 
per  telefon  med  olika  frågeformulär  som  underlag.  Inför  intervjuundersökningen 
skedde ett utbyte med chefen för kvalitetsavdelningen, som beställt jobbet, kring vilka 
områden  som  skulle  tas med och vilka personer  som kunde vara  lämpliga att  inter‐
vjua, detta var alltså  inte ett  till  fullo  slumpmässigt urval. Under  intervjuerna  tilläts 
respondenterna  lämna de omedelbara  frågorna. Cheferna  fick även besvara ett urval 
av  de  frågor  som  förberetts  till  utbildarna.  Under  samtalens  gång  nedtecknades 
svaren, och även i de fall intervjuerna tilläts bli något mer ostrukturerade kontrollera‐
des  att  svar  erhållits på  alla de  frågor  som  fanns med  i  formuläret. För  att  anta  ett 
vidare perspektiv intervjuades även en person som är ansvarig för frågor kring intern 
kompetensutveckling  och  kompetensbedömning. Även  för denna  intervju  användes 
ett frågeformulär som underlag. Den person som tillsammans med ett konsultföretag 
arbetat  med  framtagande  och  analys  av  NKI‐undersökningen  intervjuades  också. 
Även  där  hade  ett  antal  frågor  förberetts  men  vid  intervjutillfället  tilläts  istället 
respondenten tala i stort sett helt fritt medan undersökaren nöjde sig med att anteckna 
och  i  vissa  fall  ställa  följdfrågor,  varför  denna  intervju  blev  ostrukturerad.  Alla 
intervjufrågor  finns  redovisade  i  Bilaga A, men  svaren  har  utelämnats. Nulägesbe‐
skrivningen är en sammanvägning av vad olika personer och olika grupper inom det 
undersökta lokalkontoret har sagt.  

Deltagande  observationer  innebär  att man  inte  framträder  öppet med  sina planer  och 
avsikter utan försöker smälta in som en del i systemet (Wedin & Sandell, 2004). I detta 
examensarbete  grundar  sig  en  del  information  kring  företagskultur,  arbetssätt, 
organisation m.m.  på  deltagande  observationer.  Observera  att  de  flesta  informella 
samtal  och  observationer  vad  gäller  företagskultur  och  förändringsmentalitet  har 
gjorts på  ett  annat  av  lokalkontoren  än vad gäller nulägesbeskrivningen. Emellertid 
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har iakttagelser stämts av med personer på de andra lokalkontoren för att undersöka 
eventuella skillnader. Även studier av dokument som exempelvis resultat av kvalitets‐
revisioner visar på liknande aspekter. 

Dokumentstudier har  alltså utgjort  en  liten del  av underlaget  för detta  arbete,  främst 
vad gäller redovisningen av Utbildningsprocessen samt mätning inom den, men även 
dokument relaterade till företagets tidigare kvalitetsarbete. Att studera dokument har 
som  fördel  att det handlar om data  som undersökaren  inte kan påverka genom  sin 
undersökning. Nackdelen är istället att det är svårt att tolka riktigheten i dokumentet 
och att man kanske inte har inblick i den kontext eller den situation i vilket det tillkom. 
(Merriam, 1994 i Baas & Tjernlund, 2005)  

Vad gäller nulägesbild av mätningar  i processen  intervjuades kvalitetschefen. Också 
detta var en strukturerad intervju baserad på ett frågeformulär. Dessa frågor redovisas 
i Bilaga B, som också innehåller ett par frågor kring företagskultur. Inblick i företagets 
kultur och problembild har, som tidigare nämnts, också erhållits via informella samtal 
och observationer på olika nivåer i företaget.  

Den sista undersökningen är en självvärdering där kvalitetschefen bedömer företagets 
kvalitetsledningsarbete, och  främst vad gäller utvärderingssystemet  som  en del  i  ett 
verksamhetssystem.  Denna  baserades  på  ett  urval  kriterier  ur  kvalitetsledningsre‐
kommendationen  från  finländska  utbildningsstyrelsen  (se  avsnitt  2.4.1).  Dessa 
redovisas med svar i Bilaga C.    

3.6 Metodproblem och tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp där validitet innebär att vi mäter det vi 
avser  att mäta  och  reliabilitet  står  för mättnoggrannhet  och  exakthet. Om  vi  tar  en 
intervjusituation som exempel så har man dålig reliabilitet om det har betydelse vem 
som  intervjuar  eller  om  omständigheter  som  förändringar  i  miljön  kan  påverka 
resultatet. Validiteten är istället dålig om man t.ex. ställer frågor som inte visar på det 
man var ute efter. Reliabilitet är en förutsättning för validitet och tillsammans kan man 
kalla dem en undersöknings interna validitet, vilket innebär att den tolkning man gör 
av de data man har är den enda rimliga. Extern validitet är  istället undersökningens 
generaliserbarhet. (Wedin & Sandell, 2004) 

Då arbetet baseras på en  förförståelse kring  företagskultur och delvis det arbete som 
gjorts  inom området utvärderingar  så kan man  säga  att  arbetet grundlades på data 
från ett flertal deltagande observationer, där författaren ingick som en del i systemet. 
Arbetet påbörjades alltså  inte helt utan åsikter, värderingar och kunskap. Att närma 
sig ett fenomen utan några som helst förutfattade meningar är enligt Wedin & Sandell 
(2004)  i  stort  sett  omöjligt  för  någon människa.  Ett  sätt  att  ändå  skapa  en  reliabel 
undersökning är att använda sig av t.ex. kontrollgrupper eller jämförelsegrupper, eller 
att flera olika personer analyserar samma data (Wedin & Sandell, 2004). Detta är inte 
gjort  i denna  studie, dock har  stora delar av  iakttagelserna bekräftats genom möten 
med medarbetare på de andra  lokalkontoren. Det finns alltså samstämmighet mellan 
olika  bedömare  vad  gäller  kultur,  organisation,  ledarskap,  arbetssätt,  problembild 
samt behov på operativ nivå, även om det självklart existerar en del skillnader mellan 
olika  lokalkontor. De skillnader som kommit upp gäller  framförallt utvecklingsbenä‐
genheten på ett av de andra lokalkontoren, vilket i sig kan bero på ett annat ledarskap 
och  bättre  resurstillgång, men  skillnaderna  är  inte  nog  stora  för  att  vid  varje  känd 
avvikelse  påtala  detta. Osäkerheten  i  tolkningarna  som  redovisas  i  detta  arbete  är 
kanske till och med större än dessa kända skillnader.   
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Då kvalitativa  analyser  alltid grundar  sig på  tolkningar  är det  svårt  att på  rak  arm 
bedöma dess validitet. Tolkningen beror  ju alltid på den som tolkar. Istället kan man 
använda sig av olika kriterier. Ett validitetskriterium kan vara samstämmighet mellan 
olika bedömare, som nämnts ovan gällande studiens reliabilitet. Ett annat är att olika 
”pusselbitar”  i  tolkningen  ska  stämma  överens med  varandra,  och  bilda  ett  logiskt 
mönster. Ett  tredje kriterium kan gälla respondentens bekräftelse av den analys som 
görs baserat på de handlingar eller den beskrivning som studeras. (Wedin & Sandell, 
2004)  

”Pusselbitskriteriet”, det  logiska mönstret, är  inte med denna undersökning  fullstän‐
digt  varför  det  validitetskriteriet  inte  kan  sägas  vara  uppfyllt.  Respondenterna  har 
heller inte tagit del av analysen (endast nulägesbeskrivningen) varför det tredje kriteriet 
heller inte är uppfyllt. 

Intervjuer som metod innebär svårigheter bland annat beroende på hur formuleringar 
tolkas  av  respondenten  och  hur  respondenten  påverkas  av  intervjuaren.  Även 
utseende,  klädval  och  liknande  kan  spela  in,  något  som  kallas  intervjuareffekten 
(Winter, 1992  i Baas & Tjernlund, 2005). Välformulerade  frågor som dessutom  testas 
på  en  kontrollgrupp  kan  vara  ett  sätt  att  öka  validiteten. Detta  har  inte  gjorts  i  de 
intervjuundersökningar som ligger till grund för detta arbete. 

I fallet med deltagande observationer finns risken att undersökaren får svårt att hålla 
sig objektiv. Denna risk kan även föreligga vid andra undersökningar av kvalitativ art. 
I  detta  arbete  har  författaren  försökt  att  medvetet  förhålla  sig  öppen  och  relativt 
distanserad  till  sakfrågorna, men  som  beskrivet  i  3.1  har  en  pragmatisk  undersök‐
ningsansats med aspekter av aktionsforskning valts, varför objektivitet  inte varit den 
viktigaste  punkten  i  arbetet.  Istället  har  det  varit  viktigt  att  kunskap  bildats  i  det 
samspel som skett mellan undersökaren och den studerade organisationen.  
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4 Empiri 
Detta  kapitel  beskriver  företaget,  problembild  samt  resultaten  av  de  olika  undersökningarna 
som  gjorts,  vilket  inkluderar  en  nulägesbeskrivning  av  dagens  utvärderingssystem,  en 
nulägesbeskrivning  av  mätningar  i  processen,  lite  om  företagets  kvalitetsarbete  och  en 
självvärdering baserad på ett antal kvalitetskriterier främst gällande uppföljning och återkopp‐
ling.  

4.1 Presentation av företaget samt problembild 
Företaget är ett utbildningsföretag med ca 250 anställda. Det finns fyra lokalkontor och 
ett huvudkontor, spridda på fem olika platser i landet. Man erbjuder teknisk yrkesut‐
bildning och ett antal mer översiktliga grundkurser, alla speciellt riktade till kunderna. 
Kurser  i  ledarskap  har  också  börjat  erbjudas.  Företaget  ansvarar  för  produktion  av 
utbildningar  från grunden, man analyserar  t.ex. vilka arbetsuppgifter som en befatt‐
ning innefattar, man producerar utbildningsmaterial och genomför undervisning. 

De flesta anställda utbildare kommer från en tidigare position hos kunden och har stor 
teknisk kompetens men inte alltid pedagogisk kompetens. Den senare får de genom ett 
litet antal kompetensutvecklande  flerdagskurser,  förutom genom  informellt  lärande  i 
arbetet. Kulturen  har  de  även  tagit med  sig,  varför man  på  ett  sätt  ser  sig  som  ett 
teknikföretag  som  levererar  utbildningar,  inte  som  ett  utbildningsföretag  som 
levererar teknisk kompetens.  

Det  studerade  utbildningsföretaget  genomgår  sedan  några  år  tillbaka  ett  intensivt 
förändringsarbete. Vision  och  värderingar  har  tagits  fram  och man  har  jobbat med 
ledarskapet. Den viktigaste huvudprocessen (Utbildningsprocessen) har kartlagts och 
är delvis på väg att bli styrande. Samarbetet med kunderna och mellan de decentrali‐
serade  lokalkontoren har utökats, och begreppet  lärande organisation nämns då och 
då  i  olika  sammanhang.  På  ett  lokalkontor  har  en  grupp  för  ständiga  förbättringar 
införts  och  man  tar  till  vara  på  idéer  från  medarbetarna  genom  en  webbaserad 
idébank. Trots detta finns det fortfarande problem på lokalkontoren med att ta till sig 
det nya och man visar på olika sätt att man  inte har  förstått varför alla  förändringar 
sker. Det verkar inte ha funnits någon långsiktig och övergripande plan för många av 
förändringarna, vilket troligen är en av anledningarna till att det är svårt för medarbe‐
tare på den lägsta hierarkiska nivån att förstå vitsen med allt som det beslutats om på 
”högre ort”. Till detta kommer det faktum att man tidigare inte fullt ut förstått vikten 
av att utvärdera sina utbildningar utan har nöjt sig med kursvärderingar och kunder‐
nas ”ok‐stämpel”. Detta har lett till att utvecklingen av utbildningarna har gått relativt 
sakta. Resultat  från de mätningar  och utvärderingar  som  finns  idag  används  heller 
inte i särskilt hög grad för utveckling, vilket är ett problem.  

4.2 Nulägesbild av uppföljning och utvärdering 
Figur 4.1 visar schematiskt hur utbildningsverksamheten värderas och följs upp. I den 
följande beskrivningen återfinns samma rubriker som  i bilden. Effekter och resultat  i 
kundens  verksamhet  är  i  nuläget  inte  integrerade  i  utvärderingssystemet,  men 
eftersom  företagets  kärnverksamhet  är  yrkesutbildning  är  det  av  vikt  att  inte  bara 
undersöka hur  eleverna har upplevt kurserna och vilket  resultat de  fick på proven, 
utan att även undersöka vilka effekter utbildningen får på sikt. Denna effektutvärde‐
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ring är en satsning som  företaget  för  tillfället  lägger stor vikt vid, men då man ännu 
inte nått några resultat tas den inte med i följande beskrivning.  
ring är en satsning som  företaget  för  tillfället  lägger stor vikt vid, men då man ännu 
inte nått några resultat tas den inte med i följande beskrivning.  

 

 

 

 

KUND‐
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UTBILDNINGSPROGRAM 
Återkommande kursvärderingar 
Avstämningar med kund vid 
samrådsmöten 
 
Återkoppling på material, lärare, upplägg 

KUND‐
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NKI 

EFFEKTER 
RESULTAT 

UTBILDARNAS KOMPETENS 
Bedömning av teknisk och pedagogisk 
kompetens av närmaste chef. 

Figur 4.1. Schematisk bild av dagens utvärderings‐ och uppföljningssystem.  Figur 4.1. Schematisk bild av dagens utvärderings‐ och uppföljningssystem.  

Kundbehov Kundbehov 
Den ”kund” företaget talar om här är beställaren av utbildning, d.v.s. utbildningssam‐
ordnare och driftchefer, inte kursdeltagare. I syfte att identifiera kundens utvecklings‐
behov, skapa ett gemensamt engagemang för utbildningsfrågor samt att informera om 
företagets  utvecklingsarbete  har  man  anordnat  kundseminarier.  Vid  intervjuernas 
genomförande  hade  detta  skett  en  gång  vid  varje  lokalkontor.  På  det  undersökta 
lokalkontoret kom fokus under detta seminarium att främst handla om kundens behov 
av  utbildningar  för  andra  kategorier  än  driftpersonal.  Innehållet  i  utbildningarna 
diskuterades inte i detalj.  

Den ”kund” företaget talar om här är beställaren av utbildning, d.v.s. utbildningssam‐
ordnare och driftchefer, inte kursdeltagare. I syfte att identifiera kundens utvecklings‐
behov, skapa ett gemensamt engagemang för utbildningsfrågor samt att informera om 
företagets  utvecklingsarbete  har  man  anordnat  kundseminarier.  Vid  intervjuernas 
genomförande  hade  detta  skett  en  gång  vid  varje  lokalkontor.  På  det  undersökta 
lokalkontoret kom fokus under detta seminarium att främst handla om kundens behov 
av  utbildningar  för  andra  kategorier  än  driftpersonal.  Innehållet  i  utbildningarna 
diskuterades inte i detalj.  

På det undersökta lokalkontoret har man även s.k. samrådsmöten med kunden ca en 
gång per kvartal. Under dessa möten medverkar driftchefer och utbildningssamordna‐
re hos kunden  samt avdelnings‐ och enhetschefer  från  lokalkontoret. Man  fastställer 
utbildningsplaner  och  diskuterar  bemanningsplaner  samt  behandlar  övergripande 
problemställningar  och  utvecklingsönskemål.  Dessutom  har  man  på  lokalkontoret 
möten med ett utbildningsråd hos kunden där såväl driftchefer, resursplanerare som 
operatörer  medverkar.  Under  ett  möte  per  termin  diskuteras  erfarenheter  från 
föregående  termins  utbildning.  Den  återkoppling  som  utbildningsföretaget  får  på 
dessa möten  är  av  konkret  karaktär  och  kan  vanligtvis  åtgärdas  inför  kommande 
utbildningsomgång om ingen begränsande faktor finns. Exempel på återkoppling kan 
vara att man önskar mer självstudietid eller att studiematerialet behöver uppdateras. 
Exempel på en begränsande faktor kan vara att de mänskliga resurserna inte räcker till 
för att hinna med att uppdatera materialet.  

På det undersökta lokalkontoret har man även s.k. samrådsmöten med kunden ca en 
gång per kvartal. Under dessa möten medverkar driftchefer och utbildningssamordna‐
re hos kunden  samt avdelnings‐ och enhetschefer  från  lokalkontoret. Man  fastställer 
utbildningsplaner  och  diskuterar  bemanningsplaner  samt  behandlar  övergripande 
problemställningar  och  utvecklingsönskemål.  Dessutom  har  man  på  lokalkontoret 
möten med ett utbildningsråd hos kunden där såväl driftchefer, resursplanerare som 
operatörer  medverkar.  Under  ett  möte  per  termin  diskuteras  erfarenheter  från 
föregående  termins  utbildning.  Den  återkoppling  som  utbildningsföretaget  får  på 
dessa möten  är  av  konkret  karaktär  och  kan  vanligtvis  åtgärdas  inför  kommande 
utbildningsomgång om ingen begränsande faktor finns. Exempel på återkoppling kan 
vara att man önskar mer självstudietid eller att studiematerialet behöver uppdateras. 
Exempel på en begränsande faktor kan vara att de mänskliga resurserna inte räcker till 
för att hinna med att uppdatera materialet.  

Utbildningsprogram Utbildningsprogram 
I utvärdering  av utbildningsprogrammen har  företaget  en gemensam  enkät  i vilken 
ingår  frågor  om  lärarens  förmåga,  kursens  innehåll  och  relevans,  tempo,  helhetsin‐
tryck,  om  förkunskaperna  var  tillräckliga,  om  eleven  kände  sig  motiverad  att  gå 
kursen,  om de  pedagogiska metoderna  stöttade  inlärningen,  om  läraren  förankrade 
teorier  i verkligheten etc. Kursdeltagarna har möjlighet att ge kommentarer  till varje 
fråga.  

I utvärdering  av utbildningsprogrammen har  företaget  en gemensam  enkät  i vilken 
ingår  frågor  om  lärarens  förmåga,  kursens  innehåll  och  relevans,  tempo,  helhetsin‐
tryck,  om  förkunskaperna  var  tillräckliga,  om  eleven  kände  sig  motiverad  att  gå 
kursen,  om de  pedagogiska metoderna  stöttade  inlärningen,  om  läraren  förankrade 
teorier  i verkligheten etc. Kursdeltagarna har möjlighet att ge kommentarer  till varje 
fråga.  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

35 



 

Dessa  enkäter  lämnas  vanligen  ut  efter  varje  kurs. Undantag  är  vid  längre  befatt‐
ningsutbildningar då ett vanligt upplägg är att använda den efter första veckan samt i 
samband med byte av lärare. På en 20‐veckors kurs handlar det om ca 3‐4 kursvärde‐
ringar men  detta  kan  variera mellan  olika  utbildare.  Resultatet  sammanfattas  i  en 
kursrapport  som  går  till  kunden.  Hur  kursvärderingarna  och  kommentarerna 
sammanställs beror på den uppdragsledare eller utbildare som gör detta arbete, samt 
på hur den ansvarige driftchefen hos kunden vill ha det.  

Det  görs  vanligen  även  en  intern  rapport  med  mer  innehåll.  Här  har  utbildaren 
möjlighet att kommentera med sina egna upplevelser kring kursen. Vid problem ska 
det även skapas ett ärende som postas in i förvaltningsprocessens ärendehanteringssy‐
stem och som sedan hamnar på de förvaltaransvarigas bord. Det är tre utbildare som 
har  detta  ansvar  hos  det  undersökta  lokalkontoret. Huruvida  någonting  verkligen 
åtgärdas beror på hur mycket tid dessa personer kan avsätta.  

Utbildarnas kompetens 
Kompetensprövning  och  behörighetsprövning  av  utbildare  görs  av  närmaste  chef, 
och/eller sakkunnig. Man bedömer såväl pedagogisk förmåga som teknisk kompetens 
och säkerhetsmässiga krav  för de olika behörigheterna. Prövning sker vid nyanställ‐
ning  och  omprövning  sker  t.ex.  efter  kompetenshöjande  utbildning  eller  om  något 
framkommit  som  visar  på  utbildarens  olämplighet.  I  bedömningen  inkluderar man 
återkommande kommentarer från elever i kursvärderingarna. 

Kundnöjdhet  
Nöjd  Kund  Index  (NKI)‐undersökningar  hade  vid  undersökningens  genomförande 
gjorts en gång vid varje lokalkontor/ hos varje kund och kommer att fortsätta göras på 
årlig basis. Tillsammans med ett externt  företag  togs ett antal  frågor  fram. Frågorna 
handlade  om  den  studerade  utbildningsorganisationens  medarbetares  kunnighet, 
verksamhetskunskap,  engagemang,  servicenivå,  samarbetsförmåga  och  förmåga  att 
kommunicera. Dessutom  fanns  frågor  om  huruvida  utbildningen matchar  kundens 
behov, samt om förväntningar på åtagande och rapportering infriats. Sammanlagt tio 
frågor  ställdes  i  enkätform  till  utbildningssamordnare,  driftchefer  och  skiftchefer  i 
utbildningsrådet  på  de  olika  verken.  Enkäten  skickades  till  29  personer  varav  25 
svarade. Respondenterna hade möjlighet att ge kommentarer till alla frågor.  

Undersökningen gav tydlig återkoppling på både makro‐ och mikronivå. Man kunde 
exempelvis  se  tydliga  skillnader mellan de  olika  lokalkontoren, där det undersökta 
kontoret  låg  i  topp.  Intern  uppföljning  efter  NKI‐undersökningen  skedde  på  det 
undersökta lokalkontoret under ett av de regelbundet återkommande samrådsmötena 
mellan  företaget  och  kunden. Någon  konkret  handlingsplan  togs  inte  fram men  ett 
antal mål baserat på undersökningen  finns  i både verksamhetsplan och  styrkort  för 
2009.  

4.2.1 Vad utbildare tycker om dagens system 
Ett flertal utbildare är  inte nöjda med dagens utvärderingssystem, framförallt känner 
de att enkäterna som de ska dela ut för att mäta attityder hos eleverna är för omfattan‐
de och  inte ger all  information de behöver för att förbättras. Många utbildare förlitar 
sig  självklart  inte  enbart på de  enkäter  som delas ut utan  använder  sig av  formativ 
utvärdering, gruppintervjuer och diskussioner för att få den feedback som behövs för 
att  förbättra  undervisningen.  Detta  görs  dock  på  ”eget  bevåg”,  ostrukturerat  och 
osystematiskt och hur informationen tas tillvara kan variera. Någon beskriver hur han 
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”anarkistiskt” varje kursdag utser någon att sammanfatta dagens kursinnehåll och en 
annan  att  sammanställa  värderingar  kring  kursdagen. En  annan  utbildare  säger  att 
han  tycker  att  det  är  pinsamt  att  dela  ut  enkäterna  då  han  vet  att  resultaten  inte 
används. En tredje beskriver hur han alltid intervjuar sina kursdeltagare i slutet av en 
kurs för att enkäterna inte ger nog djup information och en fjärde att hon direkt går in 
och har  ett  samtal med  individer  eller gruppen  i helhet om hon  ser några problem. 
Påbudet att man ska använda enkäterna gör dock att de oftast delas ut även om man 
gör dessa egna undersökningar, men eftersom många kursdeltagare  tycker att de är 
alltför omfattande fylls de heller inte alltid i på ett reflekterande och seriöst sätt varför 
de utbildare som inte gör egna undersökningar inte alltid får den feedback de behöver, 
särskilt  inte om de provar nya grepp och metoder  i syfte att utvecklas, då  frågorna  i 
enkäten ”missar” detta. 

Effektutvärdering  finner många  intressant  som  ett  sätt  att  få  verklig  inblick  i  vad 
utbildningarna  leder  till,  man  är  överlag  mycket  intresserade  av  att  få  kvalitativ 
feedback på sitt arbete.   

4.3 Företagets kvalitetsarbete 
4.3.1 Företagskultur 
Kulturen har inneburit att varje person ska kunna det mesta själv, det har inneburit en 
viss grad av hjältedyrkan och de svårigheter som lätt följer på detta som perfektionism 
och rädsla att bli kontrollerad. Idag ska företaget vara värderingsstyrt men än så länge 
är  det  mest  på  högre  hierarkiska  nivåer  som  detta  har  anammats.  Företaget  är 
mansdominerat och på lokalkontoren även dominerat av tekniskt kunnig personal. En 
del i kulturen (eller möjligen bara beroende på ovana och okunskap) är svårigheter att 
se värdet i annan kompetens, teamarbete och förändring.   

Ett kontinuerligt arbete som innefattar förändring av företagskulturen görs i företaget. 
”Vi  försöker påverka vår kultur väldigt mycket”,  säger kvalitetschefen. Det handlar 
om att värderingar och vision tagits fram samt att chefer har utbildats i utvecklingsin‐
riktat  ledarskap. Man  har  även  arbetat med  att  försöka  få  ett  gemensamt  tänk  och 
arbetssätt  i den decentraliserade organisationen, men ”det har gått sådär bra”, enligt 
kvalitetschefen. I nuläget arbetar man med mångfaldsfrågan14, även detta som ett led i 
att förändra kulturen. Processorienteringen i företaget syftar dels till kulturförändring 
genom att skapa gemensamma arbetssätt och dels syftar det  till kvalitetssäkring och 
kvalitetsstyrning.   

4.3.2 Utbildningsprocessen 
Företaget  har  kartlagt  huvudprocessen  Utbildningsprocessen,  vilken  är  en  del  av 
företagets  ledningssystem  (se  Figur  4.2  och  Figur  4.3).  En  processägare  är  ytterst 
ansvarig, och processägaren samt delprocessägare bildar  tillsammans ett processråd. 
På  operativ  nivå  har  processen  bitvis  kartlagts  på  en  mycket  detaljerad  nivå  (se 
exempel  i Figur 4.4) och  fungerar där som ett arbetssätt med verktyg  i  form av  t.ex. 
checklistor. Det  finns  skillnader  i  hur  väl  beskrivna de  olika  processtegen  är,  och  i 
vilken mån de  är  styrande. Utvärdering och  återkoppling  ligger  idag  i processteget 
Genomförande  som består  av processtegen  1) Förbereda kurs  2) Genomföra kurs  3) 
Utvärdera kurs 4) Utvärdera utbildning  (med  flera delsteg). Utvärdera utbildning är 

                                                 
14 Där mångfald ska tolkas i sitt vida begrepp, gällande ålder, kön, olika kompetenser m.m., såväl som etnisk 
bakgrund. 
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dessutom  inte  väl  kartlagd  eller  styrande  idag  och Utvärdera  kurs  innebär  ”bara” 
skapandet av internt kursprotokoll och kursrapport till kund.  

 

Figur 4.2 Företagets ledningssystem. Under ”Kärnverksamhet – Produktion – Utbildning” 
finns Utbildningsprocessen (se Figur 4.3) som är företagets enda kartlagda huvudprocess. 

 

Figur 4.3 Utbildningsprocessen. Stegen Planering, Förvaltning, Produktion och 
Genomförande är mycket detaljerat kartlagda. Effektmätning och Optimering är inte 
kartlagda.  

 

Figur 4.4 Exempel ur delprocessen Produktion. Aktivitetspilarna är på företagets intranät 
klickbara för ytterligare djup. På lägsta nivån finns en aktivitetslista samt syfte och mål med 
aktiviteten. 

Om man studerar Utbildningsprocessen till dess lägsta nivå finner man en redogörelse 
över aktörer, en aktivitetslista samt mål och syfte med aktiviteterna  i  listan. Exempel 
på detta är (i nedkortad form):  

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

38 



 

 

3.2.3 Värdera kurs 
Aktörer: uppdragsledare, utbildare 
Aktiviteter: attitydutvärdera enligt enkät, gör 2‐5 intervjuer per utbildningsprogram direkt efter kurs, 
där ”Mall kursutvärdering intervju” ska användas.  
Syfte: Att ge underlag för förbättring av kurs.  
Mål: att enkätvärdering och intervjuer är genomförda enligt mall.  
3.3.1 Utvärdera och reflektera på kursinnehåll och genomförande 
Aktörer: uppdragsledare (UL), utbildare 
Aktiviteter:  UL  förbereder  kursrapportdokument,  utbildare  sammanfattar  helhetsintryck,  fyller  i 
avvikelser  från kursbeskrivning  t.ex. ej behandlade kursmål, antecknar synpunkter på ändrat kursin‐
nehåll  (analys/design,  kompendier,  övrigt  utbildningsmaterial,  övningsuppgifter,  skrivningsfrågor, 
lektionstid, lektionsplaner) etc. 
Syfte:  att  få underlag  till  förändrade mål,  innehåll, metoder,  arbetssätt  till  kommande  kurser,  samt 
skapa underlag till kursrapport. 
Mål: Utvärdering huruvida kursmål och kursinnehåll stämde överens är gjord efter varje genomförd 
kurs. Att förändrat innehåll, metoder och arbetssätt är dokumenterat för kursen och för varje kursmo‐
dul. 
2.2.2.3.2. Välja media, metod, miljö samt uppskatta genomförande resurs/tid i kursmodulen. 
Aktiviter: ange lämpliga media, metod, miljö. Uppskatta tidsåtgång för genomförande. Dokumentera.  
Syfte: att i rimlig pedagogisk takt förstärka inlärandet för eleven i genomförande av ämnet. Att skapa 
underlag för resursuppskattning för genomförande. 
Mål: rätt undervisningsmetod,  i  rätt miljö, med rätt media definierad. Tidsåtgång  samt  resurser  för 
genomförande är uppskattad m.a.p. kvalitet och kvantitet.  

Det har framförts åsikter om att Utbildningsprocessen är för detaljerad, vilket leder till 
att den delvis blir till ett regelverk och en instruktion. 

4.3.3 Mätning i Utbildningsprocessen 
Utbildningsprocessen  är  en  del  av  företagets  ledningssystem  –  åtminstone  är  det 
tanken även om det fortfarande inte följs fullt ut. En verksamhetsplan tas varje år fram 
för processen. Denna ska säkerställa att processen utvecklas  i riktning mot företagets 
visioner, mål och värderingar.  

Idag mäts i processen t.ex. antal genomförda kurser, antal elever på olika utbildningar, 
antal kursdagar, antal arbetstimmar  i genomförande och produktion, antal pågående 
produktionsuppdrag och genomförandeuppdrag,  antal underkända  elever och  antal 
genomförda effektmätningar. Dessa mått syftar till att kunna visa kunderna vad de får 
för pengarna. Det är  ren  faktainsamling och det sker  ingen utvärdering alls  förutom 
möjligen  mål‐resultatkontroll.  Förutom  dessa  mått  har  man  dock  gjort  NKI‐
undersökningar två år  i rad samt en medarbetarundersökning kring användandet av 
Utbildningsprocessen som arbetssätt. Externa effekter ska undersökas genom effektut‐
värderingar.  Intern  kvalitet  och  prestanda  bedöms  också  genom  att  processrådets 
medlemmar  dagligen  är  ute  i  verksamheten  och  därmed  samlar  in  erfarenheter  av 
processen.  

Enligt  intervjun med kvalitetschefen vill  företaget göra  fler mätningar  för att genom 
detta  få  en ökad  förståelse  för processen. Det handlar både om  inre  effektivitet och 
kundens behov – man vill veta om företaget lyckas med sitt uppdrag, om eleverna går 
tillbaka  till  sin  arbetsplats med den kompetens de behöver  för  att kunna utföra  sitt 
arbete. Man arbetar utifrån Figur 4.5, där det ska  finnas mått vid varje box: ”Vad är 
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kundens behov? Hur mäter vi, och tar betalt för, utveckling? Hur kontrollerar vi vad 
vi  levererar  –  och  levererar  vi  det  kunden  vill  ha? Vad  blir  effekterna,  utfallet,  av 
utbildningarna när eleverna kommer till sin arbetsplats och ‐situation? ” 

kundens behov? Hur mäter vi, och tar betalt för, utveckling? Hur kontrollerar vi vad 
vi  levererar  –  och  levererar  vi  det  kunden  vill  ha? Vad  blir  effekterna,  utfallet,  av 
utbildningarna när eleverna kommer till sin arbetsplats och ‐situation? ” 

Behov  Utveckling  Leverans  Effekter 

Krav 

Stöd 

  
Figur 4.5 ”Var har vi mätbara mål och var mäter vi?” Figur 4.5 ”Var har vi mätbara mål och var mäter vi?” 

4.3.4 Företagets självvärdering gällande kvalitetsledning 4.3.4 Företagets självvärdering gällande kvalitetsledning 
Enligt den  självvärdering  som  är den  sista undersökningen  i detta  arbete  så  saknar 
företaget idag ett system och en plan för utvärdering av verksamheten och resultaten. 
Här  redovisas värderingen gentemot ett urval av de kriterier som  respondenten  fick 
bedöma  (se Bilaga C), vilket  i sig var ett urval av dem som  fanns att  tillgå  i  rekom‐
mendationen (Opetushallitus, 2008).   Inom ett par av de olika kategorierna redovisas 
resultat inom (i stort sett bara) området Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfa‐
randen.  

Enligt den  självvärdering  som  är den  sista undersökningen  i detta  arbete  så  saknar 
företaget idag ett system och en plan för utvärdering av verksamheten och resultaten. 
Här  redovisas värderingen gentemot ett urval av de kriterier som  respondenten  fick 
bedöma  (se Bilaga C), vilket  i sig var ett urval av dem som  fanns att  tillgå  i  rekom‐
mendationen (Opetushallitus, 2008).   Inom ett par av de olika kategorierna redovisas 
resultat inom (i stort sett bara) området Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfa‐
randen.  

I  kategorin  kundorientering  svarar  respondenten  att  företaget  involverar  de  olika 
kundgrupperna  i  utveckling  av  utbildning men  att man  inte  låter  eleverna  ta del  i 
planering och genomförande av utbildningarna. Regelbunden kontroll av hur målen 
för olika kundgrupper nås anser respondenten görs idag. Man samlar även regelbun‐
det  in  respons  från  olika  kundgrupper,  som  t.ex.  tillfredsställelse  bland  studerande 
och  inom arbetslivet.   Däremot använder man  inte de  insamlade kommentarerna  för 
att utveckla utbildningstjänsterna och de övriga tjänsterna samt verksamheten.  

I  kategorin  kundorientering  svarar  respondenten  att  företaget  involverar  de  olika 
kundgrupperna  i  utveckling  av  utbildning men  att man  inte  låter  eleverna  ta del  i 
planering och genomförande av utbildningarna. Regelbunden kontroll av hur målen 
för olika kundgrupper nås anser respondenten görs idag. Man samlar även regelbun‐
det  in  respons  från  olika  kundgrupper,  som  t.ex.  tillfredsställelse  bland  studerande 
och  inom arbetslivet.   Däremot använder man  inte de  insamlade kommentarerna  för 
att utveckla utbildningstjänsterna och de övriga tjänsterna samt verksamheten.  

I kategorin  resultatorientering  anser  respondenten  att  resultat  som gagnar  styrning 
och utveckling av verksamheten samlas in men att prestationsförmågan inte följs med 
hjälp av en mätaruppsättning som täcker de viktigaste delområdena av verksamheten. 
Inte heller ser man  till att personal och studerande  tar del  i planering och genomfö‐
rande  av  utvärdering  eller  säkerställer  att  de  känner  till  utvärderingsmetoder  och 
förstår vilken betydelse utvärderingar har.  

I kategorin  resultatorientering  anser  respondenten  att  resultat  som gagnar  styrning 
och utveckling av verksamheten samlas in men att prestationsförmågan inte följs med 
hjälp av en mätaruppsättning som täcker de viktigaste delområdena av verksamheten. 
Inte heller ser man  till att personal och studerande  tar del  i planering och genomfö‐
rande  av  utvärdering  eller  säkerställer  att  de  känner  till  utvärderingsmetoder  och 
förstår vilken betydelse utvärderingar har.  

I kategorin personalen som resurs är ett kriterium att genomförande av de mål som 
presenteras  i personalstrategin, eller  liknande personalplanering,  ska utvärderas och 
förbättras. Underlag  till  detta  fås  genom  uppföljningsinformation,  annan  resultatin‐
formation och goda förfaranden. Detta görs inte i det undersökta företaget.  

I kategorin personalen som resurs är ett kriterium att genomförande av de mål som 
presenteras  i personalstrategin, eller  liknande personalplanering,  ska utvärderas och 
förbättras. Underlag  till  detta  fås  genom  uppföljningsinformation,  annan  resultatin‐
formation och goda förfaranden. Detta görs inte i det undersökta företaget.  

Välfungerande processer är en annan av rekommendationens kategorier. Här har det 
undersökta företaget gjort en hel del, men under Utvärdering och återkopplings‐ och 
ändringsförfaranden  finns en del förbättringsmöjligheter. Bland annat menar respon‐
denten  att  företaget  inte nyttiggör uppföljnings‐,  återkopplings‐ och utvärderingsin‐
formation  om  processerna  i  utvecklingen  av  verksamheten.  Inte  heller  skaffas 
tillförlitlig och heltäckande  information om tillståndet  i externa och  interna verksam‐
hetsmiljön som stöd för utveckling av processerna. Däremot är man på gång med att 
börja  studera  egna, och andra organisationers, goda  förfaranden  i  syfte att  förbättra 
både den pedagogiska, och den övriga verksamheten.  

Välfungerande processer är en annan av rekommendationens kategorier. Här har det 
undersökta företaget gjort en hel del, men under Utvärdering och återkopplings‐ och 
ändringsförfaranden  finns en del förbättringsmöjligheter. Bland annat menar respon‐
denten  att  företaget  inte nyttiggör uppföljnings‐,  återkopplings‐ och utvärderingsin‐
formation  om  processerna  i  utvecklingen  av  verksamheten.  Inte  heller  skaffas 
tillförlitlig och heltäckande  information om tillståndet  i externa och  interna verksam‐
hetsmiljön som stöd för utveckling av processerna. Däremot är man på gång med att 
börja  studera  egna, och andra organisationers, goda  förfaranden  i  syfte att  förbättra 
både den pedagogiska, och den övriga verksamheten.  
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5 Teoridiskussion och 
modellutveckling 

Här diskuteras de generella  slutsatser  kring  ett  integrerat mät‐  och utvärderingssystem  som 
kan dras utifrån vald teori. Bakgrunden till, och utvecklingen av, modellen beskrivs därefter. 

5.1 Varför ett integrerat mät‐ och utvärderingssystem? 
En av de specifika frågeställningarna redovisade i avsnitt 3.2.1 angående vilka för‐ och 
nackdelar som finns med att  integrera utbildningsutvärderingar och mätningar  i den 
interna utbildningsprocessen besvaras här utifrån det teoretiska ramverket.  

Fördelar  är  systemtänkande  och  helhetssyn,  en  ökad  möjlighet  för  utveckling  av 
processerna,  en  ökad  möjlighet  att  dra  korrekta  slutsatser  kring  de  resultat  man 
erhåller i utvärderingarna, en ökad möjlighet till ett komplett och fungerande system 
för  kvalitetsutveckling. Egentligen  är det omöjligt  att  skilja de båda  åt om man vill 
göra utbildningsutvärderingar  i syftet att utvecklas. Detta enligt Mizikaci  (2006) som 
baserar  hela  sin  artikel  på  detta  faktum15. Detta  även  enligt  Lundmark  (1998)  som 
framhåller  vikten  av  helhetssyn  inkluderande  förutsättningar  för  utbildningen  som 
t.ex. antal timmar och klasstorlek (sådant som idag mäts i Utbildningsprocessen i det 
studerade företaget). Även Karlsson (1999) tar upp aspekter av detta i sin beskrivning 
av utvecklingsarbete. Vad gäller mätsystem framhåller t.ex. Tangen (2005) att ett fullt 
integrerat mätsystem kan  förklara olika kausala relationer  inom hela organisationen, 
samtidigt  som  hänsyn  är  taget  till  behov  från  alla  relevanta  intressenter  och  alla 
hierarkiska  nivåer  är  täckta.  Sannolikheten  för  detta  torde  öka  markant  med  ett 
integrerat  system  för  processmätningar  och  utbildningsutvärderingar.  Kennerly  & 
Neely (2003) menar att företag som leds med integrerade, balanserade och prestationsbase‐
rade mätsystem, som t.ex. balanserade styrkort, är mer lönsamma än de företag som inte 
har sådana mätsystem, men det är av vikt att anpassa dessa mätsystem till företagets 
situation  och  syfte.  I  ett  utbildningsföretag  torde  produktion  och  genomförande  av 
utbildningar vara en del av företagets syfte, och prestationsmått inom dessa områden 
måste även vara relaterade till värderingar och utvärderingar av utbildningarna.  

Att fråga efter kundernas, d.v.s. kursdeltagarnas åsikter, motverkar risken att felaktiga 
föreställningar  får  sprida  sig  i verksamheten och  enligt Ljungberg & Larsson  (2001) 
visar undersökningar att  leverantörer ofta överskattar sin prestation  i förhållande till 
kundens  upplevelse. Att  även  be medarbetare  att  reflektera  och  utvärdera  sitt  eget 
arbete menar t.ex. Karlsson (1999), Lennéer Axelson & Thylefors (2005) bör nyttjas i ett 
utvecklingsarbete. Mätningar av medarbetares kompetens och kundernas upplevelse 
är enligt Ljungberg & Larsson  i högre grad värdeskapande än mätningar fokuserade 
på uppföljning av budgetar och planer, vilket också  speglas  i Tangens  fokus på det 
beteende  olika  prestationsmått  kan  tänkas  skapa  (Tangen,  2005).  Räddningsverket 
talar  förutom om kundorienterad utvärdering även om användarorienterad utvärde‐
ring  där  man  frågar  olika  intressenter  vad  de  finner  vara  viktigt  i  utvärderingen 
(Räddningsverket, 1998), vilket är kopplat till Tangens kriterium att ett mätsystem ska 
ge rätt information för att motverka förvirring och negativa effekter i organisationen. 

                                                 
15 Åtminstone om processmätningarna syftar till utveckling av hela ledningssystemet. 
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Vilka mätningar som väljs visar nämligen i sig på vilket fokus som finns på strategisk 
nivå, vilket kanske  inte alls stämmer överens med vad medarbetare på operativ nivå 
finner vara viktigt. Allt sammantaget visar detta på att det egentligen inte går att sära 
på  information  från  utbildningsutvärderingar  och  processmätningar  i  det  fall man 
eftersöker en  fullständig bild av utbildningsverksamheten och syftar  till att utveckla 
den.  

Alla nackdelar handlar om antingen problem vid implementeringen av mätsystemet i 
företaget, eller en risk  för alltför omfattande system där  inte alla resultat kan  tas om 
hand. Vad gäller  implementering har det ofta  fallit på att man  försöker  ta en  färdig 
modell och missar anpassningen  till  företaget och  integrering med andra  system  (se 
t.ex. Van Aken et al., 2005). Det kan också misslyckas p.g.a. att man inte insett vikten 
av  att kommunicera behovet  av mätningar och  att  skapa delaktighet  i utvecklingen 
och implementering av mätsystemet.  

Därför  handlar  införandet  av  ett  integrerat  system  inte  om  någon  slags  ”quick  fix” 
utan det handlar om ett ganska stort och långsiktigt arbete, där det är viktigt att skapa 
delaktighet bland de medarbetare vars prestationer ska mätas och/eller ska utföra och 
ta  hand  om  resultatet  av  utvärderingarna.  ”Systemtänket”  i  sig  handlar  om  att  se 
helheter, att börja med den övergripande bilden – vilken information vill vi ha, vilket 
är vårt syfte? I nästa steg bör man försöka se hur olika system påverkar varandra. Till 
exempel påverkar  företagskultur, som enligt Mizikacis systemansats  (Mizikaci, 2006) 
innefattas i det sociala systemet, de mentala modeller som styr vad vi utvärderar, vad 
vi  tror  oss  vilja  ha  för  information.  Om  vi  ska mäta  ”kvalitet”  t.ex.  –  vad  är  vår 
föreställning om vad kvalitet är? Att alla klarar godkänt på proven? Att produkten är 
anpassad  till  kundens  behov?  Att  man  klarar  att  ge  studenterna  de  kunskaper, 
färdigheter och förhållningssätt de behöver för att klara sitt  jobb? Detta påverkar det 
tekniska  systemet,  själva  arbetsprocessen. Om  kvalitet  är  att  alla  klarar  godkänt på 
proven så lägger man t.ex. upp undervisningen på ett helt annat sätt än om kvalitet är 
att  eleverna  får  de  kunskaper  och  färdigheter  de  behöver. Dessa  olika  synsätt  ger 
också  att man mäter  på  olika  sätt  och  på  olika  saker  (t.ex. målkontroll  respektive 
effektmätning). Detta påverkar och påverkas även av ledningssystemet som innefattar 
verksamhetens vision och mission, samt organisationsstruktur m.m. Man bör således 
helt  enkelt  tänka  på,  och  helst  analysera,  hur  olika  delsystem  påverkar  varandra.  I 
fallet med ett gemensamt mät‐ och utvärderingssystem som också ska vara processori‐
enterat  är  påverkan  från  ledningssystemet  självklar  då  indikatorer  och  mått  ska 
härledas  från  företagets  mål  och  strategier.  Det  sociala  och  det  tekniska  systemet 
påverkar  och  påverkas  i  stor  grad då mät‐  och utvärderingssystemet  bör  ha mått  i 
båda dessa system och inte bara det tekniska. Enligt rekommendationen om kvalitets‐
ledning  från  finländska utbildningsstyrelsen  (Opetushallitus, 2008) bör utvärderings‐
systemet vara i hög grad integrerat i verksamhetssystemet, vilket borde vara lättare att 
åstadkomma  i  det  fall  man  sammanlänkar  processorienterade  mätningar  med 
utbildningsutvärderingar. 

Sammanfattningsvis  kan  konstateras  att mätning  och  utvärdering  betraktat  som  ett 
integrerat system ökar  förutsättningarna  för systemet att  leda  till kvalitetsutveckling. 
Det  krävs  förstås  också  att  man  mäter  på  rätt  saker,  vilket  ska  vara  kopplat  till 
företagets mål  och  strategier  och  ha  en  högre  detaljeringsgrad  på  lägre  hierarkiska 
nivåer. För att förutsättningarna för en lärande organisation ska öka krävs att systemet 
beaktar vad informationen ger för beteenden hos berörda grupper och individer16. Att 

                                                 
16 I det fall man vill koppla mätsystemet mot belöningssystemet ska också ”rätt” prestationer belönas. 
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dessutom utveckla systemet  i delaktighet med dessa är en  förutsättning både  för att 
förbättringssatsningen ska  lyckas samt för att den ska få den vikt som behövs för att 
kunna  förändra  den  vanliga  föreställningen  om  mätning  och  utvärdering  som 
kontroll. De Waal (i Van Aken et al., 2005) menar att en lyckad satsning på att utveckla 
och  implementera ett mätsystem  innebär att man  integrerar detta med andra system 
som  t.ex.  belöningssystemet,  samt  inser  vikten  av  att  kommunicera  behovet  av 
mätningar och att skapa delaktighet  i utvecklingen och  implementering av mätsyste‐
met.   

5.2 En modell för mätning och utvärdering 
Då vi nu konstaterat att ett integrerat system för mätning i processen och utvärdering 
av utbildningarna är önskvärt enligt det valda  teoretiska  ramverket,  står en bedöm‐
ning av förutsättningar och möjligheter till ett sådant system i ett valt utbildningsföre‐
tag  näst  på  tur.  Fokus  här  är  att  först  titta  från  ”andra  hållet”,  genom  en  induktiv 
ansats där de  förändringsbehov  som verkar  finnas på operativ nivå översätts  till en 
modell  för  mätning  och  utvärdering,  som  sedan  självkart  även  relateras  till  det 
teoretiska  ramverket17. Analyserna  av  nuläget  inom  utvärderingar  och mätningar  i 
nästa kapitel vänder återigen fokus till den deduktiva ansatsen.  

5.2.1 Kulturförändringsbehovet som bakgrund till modellen 
I avsnitt 2.1.4 beskrivs vad som behövs för att skapa en lärande organisation vilket kan 
sammanfattas enligt följande: 

Kunskapsdelning  ‐  t.ex.  att  lära  i  grupp  (vilket  innebär  att  det  behövs  gemensam 
kunskap för att bli operativ i strävan mot målen), informellt lärande på arbetsplatsen, 
att lära från historik och topprestationer, högre grad av reflektion och ifrågasättande. 
Information, mätning, fakta – mätningar för att förändra felaktiga mentala modeller, 
relevant  information  som medarbetarna kan  förstå och  använda,  förutsättningar  för 
realistiska  bedömningar  (vilket  innebär  en  kontinuerlig  utvärdering),  målstyrd 
förändringsprocess för att underlätta mätningar. 
Personliga och gemensamma visioner – gemensamma visioner för att nå gemensam‐
ma  mål  utan  regelstyrning,  behovet  av  personligt  lärande  betonas,  behovet  av 
personligt engagemang och ansvarstagande, medarbetarskap,  
Systemtänkande – för att se hur olika delar påverkar varandra.  

Detta  stämmer  väl  överens med  de  förändringsbehov  som  företaget  har,  och  den 
grundläggande  idén  med  modellen  som  ett  sätt  att  fylla  dessa  behov.  Modellen 
utvecklades baserat på att den studerade organisationen behöver18: 

• Ett system för utvärdering och kontinuerlig uppföljning på operativ nivå som 
har förmåga att stötta utbildarna att utvecklas. 

• Större delaktighet bland medarbetare på operativ nivå. 

• Större  förståelse  hos  dessa medarbetare  över  vikten  och  resultatet  av  deras 
arbete, samt hur de arbetar mot avdelningens och företagets strategi och mål.  

                                                 
17 I framtagandet av modellen var startpunkten  företagets (av författarens uppfattade) behov på operativ 
nivå; dock redovisas det här med kopplingar till det teoretiska ramverket först.  
18 Detta är alltså resultatet av en behovsinventering baserad på informella samtal och diskussioner med ett 
flertal personer i företaget, samt deltagande observationer. 
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• Större  förståelse  hos  utbildare  för  hur  olika  krav  på  deras  arbete  ”hänger 
ihop” och utgör ramarna för deras handlingsfrihet i sitt arbete. 

• Ett mer effektivt arbetssätt, ökad produktivitet och samtidigt minskade stress‐
nivåer, vilket inkluderar ett bra feedbacksystem och kontinuerlig uppföljning 
av arbetet. 

• Större  förståelse  för vikten av mätning och utvärdering, och en vilja att göra 
detta för sin egen skull, en förståelse för att det inte handlar om kontroll. 

Dessa punkter  födde ett par  idéer kring utveckling och uppföljning på operativ nivå 
varav en var början till den modell som presenteras här. I första versionen en ram med 
sidorna  Utbildningsprocessen,  ”Elevens  process”,  Mål  &  krav  och  Pedagogisk 
grundsyn  –  de  områden  som  kunde  sägas  styra  utbildarnas  arbete  och  därmed  la 
grunden för deras handlingsutrymme. Modellens likheter med ett balanserat styrkort 
(se avsnitt 2.2.3) klarnade snart, och eftersom grundtanken med balanserade styrkort 
är att de ska tas fram i delaktighet, att de ska leda till att företagets mål och strategier 
tas ner till konkreta mål även på operativ nivå samt att de ska styra mot mål och leda 
till förändring, var valet enkelt att utveckla modellen till att bli än mer av ett balanse‐
rat styrkort.  

5.2.2 Beskrivning av modellen 
Perspektiven  i modellen är  idag Process, Kund, Utveckling och Mål & Krav. På den 
lägsta nivån  i utbildningsverksamheten behöver  inte medarbetarna mått som rör det 
finansiella perspektivet, men myndighetskrav kan sägas representera dåtidsperspekti‐
vet i och med att de styr allt från analys till val av examinationsfrågor på utbildning‐
arna. Exempel på mått kan vara examinationsresultat som är relaterade till dessa krav, 
ofta  att  kunna  utföra  en  arbetsuppgift.  Utbildarnas  tekniska  kompetens  kan  också 
relateras  till detta perspektiv.  I utvecklingsperspektivet handlar det  idag  till  stor del 
om  pedagogisk  utveckling  varför  mått  på  t.ex.  hur  den  pedagogiska  grundsynen 
anammats  på  lokalkontoren  kan  antas  höra  till  detta  perspektiv.  Även  mått  som 
relaterar  till delaktighet  och  reflektion  hör  hit.  I  perspektivet Kund  ligger  fokus  på 
eleven, och till en viss grad elevens närmaste chef. Här kan mått röra andel förståelse‐
baserade frågor på examinationen, elevernas möjlighet till påverkan under utbildning‐
ens gång etc. Utbildningsprocessens steg Genomförande  ligger  till grund  för hur det 
dagliga  arbetet  ska  utföras.  I  nuläget  kan mått  röra  andel  tid  i  undervisning,  antal 
undervisningstimmar,  huruvida  checklistor  används  osv.    I  Tabell  5.1  och  Tabell  5.2 
redovisas exempel på framgångsfaktorer och indikatorer19 i de olika perspektiven.  

I  Figur  5.1  redovisas  den  grundläggande  tanken  kring modellen;  att  det  innefattar 
mätningar  och  utvärderingar  gällande  Utbildningsprocessens  delprocess  Genomfö‐
rande där de valda perspektiven utgör  ramar  för varje utbildares,  eller varje  teams, 
handlingsutrymme.  Pilarna  påminner  om  att  detta  system  influeras  av  interna  och 
externa påverkansfaktorer och även att mätningar inom detta system ska återkopplas 
internt och externt. 

 

 

                                                 
19 Ej färdigutvecklade, se mer i Bilaga D. 
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Internt Externt 

Figur 5.1 Grunden för modellen. Inget av perspektiven ska uppfattas som ”grunden”, därför 
är ramen vinklad. För ett väl fungerande, effektivt system krävs alla delar.  Pilarna finns för 
att påminna om påverkan på, och av, det totala systemet. 

Figur 5.1 Grunden för modellen. Inget av perspektiven ska uppfattas som ”grunden”, därför 
är ramen vinklad. För ett väl fungerande, effektivt system krävs alla delar.  Pilarna finns för 
att påminna om påverkan på, och av, det totala systemet. 

Perspektiv  Framgångsfaktorer (exempel)  Möjliga indikatorer (exempel) 

Process  Utbildningsprocessen är förstådd, 
använd och ökar effektiviteten och 
produktiviteten. 

Man återför information från 
utvärderingar till Processrådet. 

Man återför information från 
utvärderingar till delprocessen 
Produktion. 

Andel tid i undervisning.  

I vilken grad checklistor används.  

Andel material som kommer från 
processen (jfrt med lokalproducerat 
material). 

 

Kund  Nöjda elever (och nöjda chefer till 
elever). 

Fokus ska vara på elevens roll, 
lärande och kunskaper, färdigheter 
och förhållningssätt. 

Välorganiserat system för feedback 
och återkoppling till elever. 

Man återför information från 
utvärderingar till processens 
Analys‐ och Designsteg. 

Man återför information från 
utvärderingar till elever och deras 
chefer. 

Andel förståelsebaserade eller ev. 
beteendeprövande frågor på examina‐
tionen.  

Resultat på dessa frågor (värdering av 
lärande). 

Elevernas möjlighet till påverkan under 
utbildningens gång (mått på kontinuer‐
lig uppföljning) 

Användning av utvecklingsplaner och 
uppföljning av dessa, även hur de följs 
upp på arbetsplatsen. 

Resultat av effektutvärderingar 

”Nöjd‐elev index” &  förväntningar 
inför kurs 

Timmar handledarstöd på arbetsplatsen 

Tabell 5.1 Framgångsfaktorer och exempel på indikatorer för process‐ och kundperspektiven. Tabell 5.1 Framgångsfaktorer och exempel på indikatorer för process‐ och kundperspektiven. 
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Perspektiv  Framgångsfaktorer (exempel)  Möjliga indikatorer (exempel) 

Mål & Krav  Myndighetskrav och utbildnings‐
mål är förstådda, och nådda 

Man återför information från 
utvärderingar till processens 
Analys‐ och Designsteg.  

Examinationsresultat som är relaterade 
till krav. 

Andel godkända elever. 

Utbildares (arbetslags/teams) tekniska 
kompetens. 

Andel certifierade utbildare. 

Kurs‐ och materialbedömning gällande 
mål & myndighetskrav. 

Resultat av effektutvärdering 

Utveckling  Ett reflekterande förhållningssätt 
där man ständigt söker förbättras 

Man återför information från 
utvärderingar till Processrådet 
samt till lokalt (pedagogisk) 
utvecklingsansvarig 

Mått på hur den pedagogiska grundsy‐
nen anammats (t.ex. genom självskatt‐
ningar, antal gånger man fått återkopp‐
ling av kollega och/eller pedagogiskt 
ansvarig, antal pedagogiska forum‐
möten m.m.).  

Resultat av kursvärderingar  

Mått som relaterar till delaktighet och 
reflektion. 

Pedagogisk kompetensutveckling (kurs‐
h/utbildare) + ev. kvalitativt. 

Användning av pedagogisk meritering. 

Tabell 5.2 Framgångsfaktorer och exempel på indikatorer för mål & krav‐ och 
utvecklingsperspektiven. 

Timmar benchmarking, andra lokalkon‐
tor / andra utbildn.företag 

Inga mål är  framtagna här då dessa måste  tas  fram  lokalt, vilket  inte behöver ske på 
årsbasis  utan  hellre  per  utbildningsprogram.  Det  är  också  naturligtvis  så  att  vissa 
mätningar sker mer sällan än andra, vilket beror på syftet med den  information som 
eftersöks. Resultat från mätningarna bör följas upp kontinuerligt och senare utvärde‐
ras efter utbildningens slut för att ge en gemensam bild av förutsättningar, process och 
utfall.  

5.2.3 Modellens styrkor och svagheter 
Genom en SWOT‐analys görs nedan en värdering av modellen, och en sammanställ‐
ning av aspekter som påverkar modellens förutsättningar i företaget20.  

Styrkor 
Modellens styrkor är att den:  

• fokuserar på den operativa nivån och på utveckling ”på golvet” 
• kan vara ett sätt att knyta samman strategiska mål med arbetsmål; strategisk 

nivå med operativ nivå 
• kan fungera som ett feedbacksystem för kontinuerlig uppföljning av arbetet 

                                                 
20 Följande analys är baserad på alla undersökningar som gjorts inom ramen för detta arbete, formella såväl 
som informella. 
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• kan  skapa delaktighet  och  förståelse  för  hur  olika  faktorer påverkar utbild‐
ningsverksamheten  

• anger handlingsutrymme genom ramar i varje beskrivet processteg 
• kan utgöra grunden för ett mätsystem i Utbildningsprocessens steg Genomfö‐

rande och även peka på andra processtegs utvecklingsbehov  
• kan ge styrning enligt principen ”det som mäts blir gjort” 
• kan  beroende på valda  framgångsfaktorer,  indikatorer  och mål baserade på 

dessa påverka utvärderingars användar‐ och kundorientering 
• är flexibel för förändringar i och med att indikatorer kan förändras och flyttas 

mellan olika perspektiv. 

En  styrka med modellen är dess  förmåga att  (om den  tas emot och används på  rätt 
sätt)  kunna  skapa  en  snabb  utveckling  på  operativ  nivå. Detta  bland  annat  för  att 
engagerade utbildare med klar bild av vad som förväntas, vilka styrkor och svagheter 
som existerar i förutsättningar och egen personlig inriktning har en större möjlighet att 
leda  eleverna  till  bättre  resultat. Dessutom  finns  det möjligheter  att  detta  leder  till 
högre intern effektivitet.  

En  styrka  ligger  också  i  att modellen  som  feedbacksystem  kan  ge  återkoppling  på 
nytänkande och genom kund‐ och resultatorientering ge en ökad förståelse för varför 
vissa satsningar behövs. Att som ledare bara prata om vad som bör göras och möjligen 
nudda  vid  varför  det  bör  göras  leder  sällan  till  framgång.  Det  är  vanligtvis  i  det 
praktiska arbetet, när man provar sig fram och genom detta lär sig mer, som utveck‐
ling sker!  

Svagheter 
Detta är relaterat till risken att det blir för många mått och därför ett för avancerat och 
resurskrävande system. De exempel som här anges ska visa på vad som kan mätas. En 
lösning är att ta med olika mått för olika utbildningsprogram, att följa upp vissa mått 
oftare och andra mer sällan, att planera mätningar för mer än ett år i taget och/eller att 
ta implementeringen steg för steg där man provar sig fram med ett litet antal mått för 
att sedan värdera dessa  för varje gång utbildningen ges och ersätta eller utöka  i den 
omfattning som känns genomförbar.  

Vad som också kan betraktas som en svaghet är att modellen inte anger hur man ska 
mäta eller hur man ska analysera erhållna mätetal eller värderingar gentemot de mål 
som satts utifrån valda  indikatorer. Val av dessa metoder måste emellertid anpassas 
till val av indikatorer varför också detta hör till implementeringsprocessen snarare än 
modellen. Ingen modell kan vara en färdig lösning om den ska leda till en framgångs‐
rik förändringsprocess.  

Hot  
Ett  hot  är  i  nuläget  att man  i  företaget  gärna  letar  efter  ”quick  fix”‐modeller  och 
snabba  lösningar. Det  existerar  en  känsla  av  att  analyserande  och  planerande  inte 
leder någonstans och man vill att  saker  ska hända  snabbt. Att detta kan  leda  till att 
man väljer  fel  satsningar  eller  går  omvägar mot målen verkar  inte bekymra någon. 
Detta  är  ett  hot  eftersom  det  återstår  ett  arbete med  att  välja  vilka mått  som  ska 
användas  och  hur mätningarna  ska  gå  till,  vare  sig  det  handlar  om  att  sålla  bland 
exemplen  och  utveckla  dessa  eller  hitta  andra  som  bättre  passar  in  i  företagets 
arbetssätt och stämmer än bättre mot företagets strategi och mål. Det behöver dessut‐
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om finnas ett system för att ta tillvara på informationen som modellen ger, ett inte så 
litet ”problem” i sig.  

Ett hot är också  företagets ovana vid mätningar, utvärderingar och bedömningar av 
prestationer. Medarbetarnas  första  tanke  är vanligen  att det  rör  sig om kontroll. Ett 
annat överhängande hot är resursbrist samt att ledarna troligen inte anser sig ha tid att 
försöka  arbeta med detta. Företaget har heller  ingen  större vana vid  att  arbeta med 
delaktighet.  Detta  är  delvis  kulturfrågor,  och  hur  väl man  än  skulle  vilja  anpassa 
modellen helt efter företaget så skulle den anpassningen idag kullkasta alla möjlighe‐
ter med modellen.  

Möjligheter 
Modellens möjligheter är beroende av hur man ser på mätningar och mätsystem, såväl 
som  kvalitetsledningssystem  på  de  lägsta  hierarkiska  nivåerna,  i  företaget  idag. 
Eftersom det finns tankar på att utveckla utvärderingssystemet ser författaren positivt 
på modellens möjligheter  att  anpassas  och  komma  till  användning  som  en del  i  ett 
mät‐ och utvärderingssystem, vilket  i sin  tur är en naturlig del  i ett  ledningssystem. 
Det finns stora möjligheter att modellen kan fungera som ett verktyg i arbetet med en 
kulturförändring mot en lärande organisation21. 

5.2.4 Utvärderingar av mätningar i modellen 
En viktig aspekt med arbetet med modellen är att de mätningar  som görs enligt de 
indikatorer som tas fram inom de olika perspektiven, och alternativt även inom varje 
processteg,  ska  utvärderas. Denna  utvärdering  ska  ske  gentemot  valda  kriterier  för 
önskat  resultat  både  lokalt  och  generellt  i  företaget,  de  förra  t.ex.  kopplade  till 
verksamhetsplaner och avdelningsvisa styrkort och de senare  t.ex.  framtagna utifrån 
strategiska framgångsfaktorer och mål. Utvärderingen ska också värdera och bedöma 
mätsystemet självt för att ständigt förbättras, t.ex. för att utvärdera huruvida indikato‐
rer ska bytas ut.   

5.2.5 Modellens generaliserbarhet 
Modellen är utvecklad och anpassad  för  fallföretagets operativa nivå,  framförallt  för 
utbildare. En generaliserad modell blir ett ramverk baserat på teori kring balanserade 
styrkort.  Enligt Kaplan & Norton (se avsnitt 2.2.2) ska en modell som det balanserade 
styrkortet i sig endast ses som ett ramverk som ska fyllas med innehåll, vilket leder till 
att en stor del av implementeringsprocessen består i att utveckla egna mått som passar 
företaget  i  fråga, vilket  enligt  t.ex. De Waal  (se avsnitt 2.2.2)  ska göras  i delaktighet 
med berörda medarbetare.  I modellen som presenteras här har  inte bara  framgångs‐
faktorer och indikatorer anpassats till organisationen, utan även perspektiven.  

Den kanske största vinsten med modellen är att den pekar på vikten av att ha balanse‐
rade mätsystem som mäter prestationer i processerna. Verksamhetskritiska aktiviteter 
torde i mångt och mycket ske ”på golvet” och att endast mäta övergripande nyckeltal 
leder  inte  till  den  delaktighet  och  utveckling  som  behövs  för  att  skapa  en  lärande 
organisation.  

                                                 
21 Mer om modellens möjligheter och hur man skulle kunna arbete med den inom företaget finns att läsa i 
Bilaga D Förslag till fortsatt arbete i företaget.  
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6 Analys av nulägesundersökningarna 
I  detta  kapitel  analyseras nulägesbeskrivningen  gällande utbildningsutvärderingar  både  som 
utvärderingssystem  och  som  processorienterat mätsystem  betraktat,  och  dagens  processmät‐
ningar jämförs med teori kring processorienterade mätsystem.  

6.1 Utvärderingssystemet  
I detta avsnitt besvaras en av de specifika  frågeställningar som redovisades  i avsnitt 
3.2.1,  vilken  gällde  huruvida  det  nuvarande  utvärderingssystemet  är  gott  nog 
betraktat som ett processorienterat mätsystem och/eller som kurs‐ och programutvär‐
dering med utvecklingssyfte.  

6.1.1 Som processorienterat mätsystem 
Enligt  en  översättning  av  Tangens  klassificering  (se  Tabell  2.1)  till  att  gälla  detta 
företags utvärderingssituation skulle det nuvarande utvärderingssystemet klassas som 
någonstans mellan  klass  3  ”mestadels  finansiella”  och  klass  2  ”balanserade”, men 
tyvärr  närmare  klass  3  (Tabell  6.1  nedan  påminner  om  beskrivningen  av  dessa  två 
klasser). Vi  talar  här  inte  om  finansiella mått, men  i  utbildningssammanhang  ändå 
traditionella. Det handlar om målkontroll, bedömning av elever och relativt  traditio‐
nella  kursvärderingar  som  visar  på  den  studerandes  uppfattning  om  utbildarens 
förmåga, materialets kvalitet och helhetsintryck av kursen. Systemet ger  inte mycket 
återkoppling till processen, särskilt inte då resultathanteringen inte fungerar tillfreds‐
ställande. Att  det  inte  enbart  handlar  om  klass  3  beror  på  de  kundseminarier  och 
kundmöten  som hålls. Detta  innebär  en påbörjad kundorientering och  fokus  är  inte 
enbart  internt.  Det  är  dock  oklart  om  syftet  är  att  kontrollera  eller  förbättra.  Ett 
förbättringssyfte torde om inte annat leda till ett bra system för analys och återförande 
av  resultaten,  något  som  alltså  inte  fungerar  tillfredsställande  i  det  undersökta 
företaget. Även om man menar att detta beror på resursbrist verkar inte det vara det 
enda problemet. Problem som har störst sannolikhet att åtgärdas är enkla saker, som 
man anser inte ens behöver analyseras och utvärderas, vilket inte helt osannolikt kan 
leda  till att det oftare är symptom än grundorsaker man behandlar. Ett systematiskt 
angreppssätt  för  resultathantering  och utvärdering  saknas  alltså22  och  systemet  kan 
således  inte  sägas  stötta  innovation och  lärande. Det är heller  inte  särskilt  troligt att 
information direkt når  rätt personer utan man nöjer sig med att samla  information  i 
kursrapporter. 

 

 

 

 

                                                 
22 Ärendehanteringssystemet som ska användas vid problem räcker inte och dessutom fungerar systemet 
inte om ingen resurs finns tillgänglig att ta hand om problemen. Systemet i sig innebär också att den som 
rapporterar problem kan släppa ansvaret för det i och med att ärendet rapporterats, detta är varken tydligt 
eller slutgiltigt, jfr Salancik i avsnitt 2.1.3. 
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Multidimensionellt mätsystem som beaktar olika perspektiv och 
tidshorisonter. Stöttar innovation och lärande och är kundorienterade. 
Syftet är att förbättra snarare än kontrollera. De flesta hierarkiska 
nivåer är täckta. Information når direkt rätt personer.  

”Balanserade” 

Klass 2 

Traditionella mått som ROI (return on investment), kassaflöde och 
produktivitet. Optimerar mot kostnadseffektivitet och är mestadels 
kortsiktiga. Internt fokus och täcker endast hierarkiska toppnivåer. 
Information nås lätt men går inte alltid direkt till berörd person.  

”Mestadels finansiel‐
la” 

Klass 3 

Tabell 6.1 Klassificering av mätsystem enligt Tangen (2005). Se även Tabell 2.1. 

Vidare menar Tangen (2005) att ett mätsystem ska ge rätt information då felaktig eller 
svårförståelig information kan skapa förvirring och ge negativa effekter i organisatio‐
nen. Idag är den  information som eftersöks oklart definierad. Mätsystemet ska stötta 
strategiska, taktiska och operativa mål. Då man inte utvärderar mot ställda mål eller 
kriterier  är  det  svårt  att  avgöra  hur  mätningar  och  utvärderingar  stöttar  målen. 
Mätsystemet ska också, för att undvika suboptimering, ta hänsyn till om information 
det ger leder till icke önskade beteenden. Detta sker inte idag. Ett mätsystem ska inte 
inkludera för många mått. Detta är idag svårtolkat då dagens system inte egentligen 
innehåller några definierade mått eller kriterier  för utvärderingar utan är mer av ett 
uppföljningssystem.  

Ljungberg & Larsson (2001) definierar ett mätsystem som ”en samling relaterade mått 
(..)  som  tillsammans  återspeglar viktiga  egenskaper och prestationer hos  en process 
tillräckligt effektivt  för att  tillåta  intelligenta analyser som vid behov  leder  till åtgär‐
der”. Mått för dessa egenskaper och prestationer kan vi också kalla förklarande mått 
och prestationsmått. Dessa ska existera för individer, grupper, produkter, projekt etc. 
enligt Cash  et  al.  (1994,  i Gunnarson & Hallbäck,  2002),  och man  ska  även  ta  fram 
kriterier  för  förväntat  utfall  och/eller  önskat  utfall  (t.ex.  värden  som  fås  genom 
benchmarking).    I dagens utvärderingssystem utvärderar man varken mot  förväntat 
eller  önskat  utfall.  Åtminstone  är  inte  några  önskade  utfall  definierade,  annat  än 
möjligen  ett  ”så bra  som möjligt baserat på de  resurser vi har” vilket  är  ett mycket 
otydligt och svårmätbart mål. Elevernas prestationsmått är undantaget då de kan ses 
som jämförelser mot utbildningsmålen. Dock kunde dessa utvärderas i högre grad för 
att se om målen är de rätta, och om mätningen av dem är den rätta, för att ge ett s.k. 
dubbelt lärande (se avsnitt 2.1.4). 

Enligt  Ljungberg  &  Larsson  (2001)  är  det  dessutom  viktigt  för  ett mätsystem  i  en 
processorienterad organisation  att  fokus  ligger på mätningar  av hela processen, och 
inte minst  i övergångar mellan delprocesser eller avdelningar. Det kan undertecknad 
inte se sker i detta fall. 

Som  processorienterat mätsystem  betraktat  är  således  inte  det  nuvarande  utvärde‐
ringssystemet gott nog. Dock är analysen inte helt rättvis då systemet inte är skapat för 
att vara ett processorienterat mätsystem.  

6.1.2 Som ett system för utbildningsutvärderingar 
Hur fungerar då dagens system som vad det är skapat för; ett system för utbildnings‐
utvärderingar? I avsnitt 2.3.1 beskrivs tre utvärderingsmönster; mål‐resultat‐, process‐, 
samt  interaktiv  utvärdering.  I  nuläget  är  mål‐resultatutvärderingar  inriktade  på 
elevens resultat. Processutvärderingar sker bara systematiskt genom den återkoppling 
som kursvärderingarna ger, även om en del utbildare använder sig av egna system för 
detta. Utvärderingen av genomförandet ska dock ske mot ställda krav, vilket kan sägas 
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motsvara de ställda kriterierna kring förväntat eller önskat utfall enligt diskussionen i 
förra avsnittet. Detta sker alltså  inte vilket ger att det  idag handlar mer om process‐
uppföljning än utvärdering.  

Interaktiv, eller kundorienterad, utvärdering har förutsättningar för att ske i viss grad 
då  man  har  samrådsmöten  med  kunderna  där  även  representanter  från  kundens 
operativa nivå  kan medverka, men detta  sker  inte med utvärdering  i  åtanke varför 
även detta blir mer av uppföljning än utvärdering.  

Lundmarks  planeringsmodell  (se  Figur  2.3)  beskriver  en  utbildnings  bakgrund  som 
innehållande  förutsättningar  relaterade  till:  mål,  innehåll,  ramar,  deltagare  (deras 
behov,  förkunskaper,  arbetsuppgifter  m.m.)  och  kursledning  och  lärare  (deras 
pedagogiska  grundsyn)  (Lundmark,  1998).  Lundmarks  process  innehåller:  lärande 
(undervisningens innehåll, tidsmässig omfattning, integration, arbetsformer), och utfall 
är: resultat (individ‐ och kursrelaterat) och effekter (ändrat arbetsbeteende, organisato‐
riska  effekter).  Det  senare  styrs  även  av  kursdeltagarens  handlingsutrymme  på 
arbetsplatsen.  Idag  görs mätningar  och uppföljning  vad  gäller  resultat  och,  nyligen 
påbörjat, effekter.  I kursvärderingarna  finns också några  frågor kring  lärandeproces‐
sen, men  detta  har  potential  att  utvecklas23.  I  analyserna  för  att  ta  fram  utbildning 
(inom  processteget  Produktion)  ska  arbetsuppgifter,  behov  och  tidigare  kunskaper 
ingå. Det  ligger utanför detta  arbete  att bedöma hur väl detta gjorts, men det  finns 
detaljerade modeller och systematiska angreppssätt för hur detta ska ske vilket torde 
ge någon slags kvalitetssäkring.  

Räddningsverket (1998) menar att resultat ska utvärderas i förhållande till de intentio‐
ner som fanns på planeringsstadiet. Denna beskrivning värderas sedan med hjälp av 
kriterier, vilka ska kunna påverkas av dem som har nytta av resultatet. Detta menar 
även  Scriven  (i  Karlsson,  1999)  som  säger  att  värdekriterier  och mål  kan  tas  fram 
genom att utgå från en teori om t.ex. ett bra arbetssätt, genom att göra undersökningar 
bland  intressenter,  eller  tillsammans med dessa  ta  fram värdekriterier  att utvärdera 
mot. På det undersökta lokalkontoret fanns ingen egentlig utvärderingsplanering och 
heller  inga kriterier att utvärdera mot.  Inga mål var satta förutom vad gäller elevens 
närvaro och provresultat och således görs alla s.k. utvärderingar enbart som uppfölj‐
ning, vilket också konkluderades ovan.    

I  det  fall  syftet  med  mätningar  och  utvärderingar  är  utveckling  och  styrning  bör 
formen  också  anpassas  efter  detta.  En  kontinuerlig  uppföljning  och  systematisk 
utvärdering  torde  vara  att  rekommendera  i  detta  fall.  I  det  studerade  företaget 
använder man relativt ofta kursvärderingar i form av enkäter vilket kan vara en nyttig 
del av den kontinuerliga uppföljningen, dock kan det behövas variation även  i dessa 
värderingar då  eleverna  inte  alltid  fyller  i  enkäterna  på  ett  genomtänkt  sätt  när de 
alltför ofta ska besvara samma frågor. Dessutom kan det ge mer att helt enkelt fråga 
dem under  lektionstid,  enligt Lundmark  (1998). Av de  förutsättningar  och utvärde‐
ringsegenskaper  som  Lundmark  tycker  bör  finnas  med  i  en  komplett  modell  för 
utvärderingar  existerar många  delar  redan  idag.  Emellertid  behöver  alla mätningar 
och  utvärderingar  utvecklas  då  syftet  är  oklart  och  inga  tydliga mål,  kriterier  eller 
intentioner  finns  att utvärdera mot, och då  resultaten vanligen  inte  tas om hand på 
något strukturerat sätt. Således handlar det idag om ett skelett till ett utvärderingssy‐
stem, som i stort inte kommit längre än till uppföljningsnivå.  

                                                 
23 För att ta ett exempel så frågar man inte om hur olika pedagogiska metoder stöttat inlärningen utan detta 
är idag endast en fråga där alla pedagogiska metoder ingår. Detta kan utvecklas eftersom det idag inte ger 
utbildarna stöd och styrning i val av lärmetoder. 
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6.2 Mätningar i processen  
Hur ser det då ut med de nuvarande mätningarna  i processen, kan de betraktas som 
ett processorienterat mätsystem? Idag mäts i processen t.ex. antal genomförda kurser, 
antal elever på olika utbildningar, antal kursdagar, antal arbetstimmar i genomföran‐
de och produktion, antal underkända elever m.m. Dessa  traditionella mått syftar  till 
att kunna visa kunderna vad de  får  för pengarna.  I Tangens klassificering  (se Tabell 
2.1) är detta ett klart och tydligt klass 3‐mätsystem (”mestadels finansiella”).  

Rätt  information ger det om man  syftar mot kontroll, men  inte  riktigt  rätt om man 
syftar mot utveckling. NKI‐undersökningen och den interna avstämningen med hjälp 
av medarbetarundersökningen som genomförts kan inte få mätsystemet att nå någon 
annan  klass,  eftersom  resultaten  inte  idag  tas  om  hand  på  något  strukturerat  sätt. 
Detta är på väg att förändras och de resultat som effektutvärderingarna kommer att ge 
bör också kunna ge  relevant  information kring processen, varför  systemet  snart kan 
komma att ge  rätt  övergripande  information – det håller  sig  idag nämligen  främst på 
strategisk nivå och möjligen taktisk. Att mätsystemet stöttar strategiska, taktiska och 
operativa mål innebär att det ska härledas från företagets mål och syfte och att det ska 
stötta alla delar av företaget att arbeta mot samma mål. Detta kräver en högre detalje‐
ringsgrad på lägre hierarkiska nivåer. Det kräver också att mått och mätsystem ändras om 
företagets mål och strategi  förändras.  Idag  finns utvecklingspotential vad gäller stöd 
av operativa mål, särskilt om man ser dessa som arbetsmål på operativ nivå. Huruvida 
mätsystemet  idag  kan  leda  till  icke  önskade  beteenden  och  suboptimering har  inte 
undersökningen  fokuserat  på,  varför  denna  fråga  får  förbli  obesvarad. Vad  som  är 
lagom många mått är svårt att svara på, det är dock inte för många enligt organisatio‐
nen själv då man söker efter  fler mätningar att göra. Frågor man  i nuläget ställer sig 
för att hitta relevanta mått är: ”Vad är kundens behov? Hur mäter vi, och tar betalt för, 
utveckling? Hur kontrollerar vi vad vi levererar – och levererar vi det kunden vill ha? 
Vad  blir  effekterna,  utfallet,  av  utbildningarna  när  eleverna  kommer  till  sin  arbets‐
plats?”  

En slutsats att dra av denna undersökning är att processmätningar ännu representerar 
ett omoget mätsystem, fortfarande med mycket liten tendens till utvecklingssyfte och 
istället ett behov av ”kontroll”, något som nu har potential att förändras beroende på 
vilka mått som tas fram i ovan nämnt arbete med att hitta processmått.  
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7 Slutsatser 
Arbetets syfte var att undersöka förutsättningarna för ett integrerat mät‐ och utvärde‐
ringssystem bestående av utbildningsutvärderingar och mätningar  i utbildningsverk‐
samhetens  huvudprocess.  Både  litteraturstudien  och  nulägesundersökningarna  har 
visat på det positiva med ett integrerat system då det kan ge den viktiga helhetsbilden 
av verksamheten.  

Förutsättningarna för ett processorienterat mätsystem som integrerar mätningar i den 
”verkliga” utbildningsprocessen  i  fallföretaget är goda. Det kan konstateras att både 
de  nuvarande  utbildningsutvärderingarna  och  de  nuvarande  processmätningarna 
tjänar på att utvecklas, och att dessa kommer att utvecklas mot ett gemensamt system 
är  nog  inte  bara  önskvärt  utan  även  ofrånkomligt. Utbildningsutvärderingar  enligt 
t.ex. Lundmarks modell där man  tar hänsyn  till  förutsättningar,  lärprocess, pedago‐
gisk  grundsyn  etc.  såväl  som  kort‐  och  långsiktiga  resultat  för  elever,  blir  med 
aspekter från Räddningsverkets s.k. kundorienterade utvärderingar,  i sig väldigt  lika 
ett balanserat mätsystem24 enligt t.ex. Tangen (2005), och då mätningarna i processen 
nu är på väg att utvecklas kommer de troligen mer och mer att närma sig balanserade 
prestationsmått i olika processteg vilket leder till att de två systemen naturligt närmar 
sig varandra.  

Arbetet  syftade  även  till  att  undersöka  förändringsbehovet  i  den  operativa  utbild‐
ningsverksamheten  i  samma  företag, och utifrån detta  skapa  en modell  för mätning 
som sedan bedöms utifrån möjligheten att  fungera som en del  i ett processorienterat 
mätsystem.  

Här  visar  studien  på möjligheter  för  kulturförändring  (ett  av  förändringsbehoven) 
genom mätningar och utvärderingar när de genomförs på operativ nivå och  i delak‐
tighet med berörda parter, beroende förstås på att man mäter på rätt saker, t.ex. mått 
på utvecklingsinsatser om man vill  förändra kulturen mot  en högre grad  av nytän‐
kande.  

Modellens  styrkor  är  just  att  den  kan  höja  graden  av  delaktighet,  förståelse  för 
företagets mål och strategier och återkoppling på prestationer, samt att den framhåller 
vikten av att mäta mot  fastställda mål, att utvärdera mot  fastställda kriterier och att 
den  fokuserar på mätningar som kan ge utveckling på operativ nivå. Förutom detta 
handlar  det  om  ett  processorienterat mätsystem  som  inte  bara  syftar  till  kontroll, 
uppföljning  och/eller  att  visa  kunden  vad  de  får  för  pengarna,  utan  istället  främst 
syftar till att skapa utveckling mot en högre grad av medarbetarskap, en högre grad av 
lärande  inom organisationen och  för varje enskild  individ eller grupp. Ett balanserat 
processorienterat mätsystem  innefattande  utbildningsuppföljning  och  utvärderingar 
är på ett sätt en självklarhet i en processorienterad utbildningsverksamhet.  

En av de specifika frågeställningarna i avsnitt 3.2.1 lägger till aspekten kring mätning‐
arnas förmåga till styrning – kan en modell för mätning, uppföljning och utvärdering 

                                                 
24  Ett balanserat mätsystem är enligt Tangen (2005) ett multidimensionellt mätsystem som beaktar olika 
perspektiv och tidshorisonter, som stöttar innovation och lärande och är kundorienterat. Det syftar till att 
förbättra snarare än kontrollera. De flesta hierarkiska nivåer är inkluderade och information når direkt rätt 
personer.” 
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på operativ nivå fungera som en del i ett integrerat mät‐ och utvärderingssystem som 
styr arbetet mot önskade mål enligt företagets strategi?  

Att välja att basera modellen på ett balanserat styrkort borgar för att mätsystemet ska 
styra mot företagets mål och strategier. Modellen kan fungera som en koppling mellan 
strategisk och operativ nivå i denna styrning då man måste engagera sig i måldelning 
och konkretisering av strategiska mål, men också genom att mätningar, och utvärde‐
ringar av mätsystemet och de resultat man får, utgör en möjlighet att påverka framtida 
strategisk planering. Detta  lägger  grunden  för medarbetarnas delaktighet  och deras 
möjligheter  till  påverkan,  och  ger  en  möjlighet  till  snabbare,  och  mer  fokuserad 
utveckling.   

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Att  studera  andra  utbildningsorganisationers  mät‐  och  utvärderingssystem  för  en 
jämförande studie skulle ge en mer övergripande bild av för‐ och nackdelar med olika 
former för dessa system. Särskilt i det fall man även ser mät‐ och utvärderingssystemet 
som  en kugge  i  ledningssystemet och  en motor  i kvalitets‐ och/eller verksamhetsut‐
vecklingsarbetet.  

Det kunde  även vara  intressant  att  studera hur  andra  tjänsteproducerande  företag  i 
liknande storlek arbetar med mätning och om de alls arbetar med utvärdering. Finns 
det  något  att  vinna  på  att  ha  ett  system  för mätningar  och  utvärderingar  i  dessa 
företag?  

I  de  fall  företag  använder  balanserade  styrkort  eller  något  liknande mätsystem  på 
operativ  nivå,  och  arbetar med  detta  i  delaktighet med  berörda medarbetare;  hur 
arbetar man med detta, vilka problem  fanns vid  implementeringen och hur  fungerar 
det nu? Kan man  se  förändringar  i  effektivitet, produktivitet, kundnöjdhet och/eller 
företagskultur? Om detta redan studerats nog mycket, vilket är mycket möjligt, kunde 
det  vara  intressant  att  göra  en  jämförande  studie mellan  olika  tjänsteproducerande 
företag; inkluderande utbildningsorganisationer.  

Intressant vore även att studera hur yrkesutbildningsorganisationer som anammat den 
finska utbildningsstyrelsens rekommendation har lyckats med denna satsning.  
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8 Diskussion 
Studiens  resultat  förvånar  inte  i  sig,  ju större system man beaktar desto större över‐
blick  och  kanske högre  grad  av  förståelse  för kausala  samband. Utvecklingen  inom 
utvärderingsområdet,  likväl  som  inom  forskning om mätsystem, går mot  att beakta 
större  system,  en  högre  grad  av  interaktivitet med  intressenter  och  kunder  samt  i 
högre  grad  ett  utvecklingsperspektiv  istället  för  endast  kontroll  och  styrning.  Inom 
båda områdena hamnar man dessutom  i diskussioner både kring mer kontinuerliga 
utvärderingar och dubbelt  lärande då man pekar på vikten av att utveckla mätsyste‐
met  i sig. Mätningar  inom processer och utvärderingar av program och utbildningar 
har var för sig gjort en resa  liknande den som kvalitetsbegreppet gjort för att gå från 
kontroll till kvalitetsutveckling.  

I ett utbildningsföretag blir frågan om mätningar i processen och utbildningsutvärde‐
ringar bör  integreras på något  sätt en  icke‐fråga. Den utveckling som mätningarna  i 
processen bör  ta och den utveckling  som utvärderingssystemet  troligen kommer  att 
genomgå, kommer med allra största sannolikhet att mötas, om inte annat i en gemen‐
sam  verksamhetsanalys  som  underlag  för  kommande  strategier  och  utveckling  i 
företaget. Emellertid har studien visat att ett i grunden integrerat system (till skillnad 
från  enbart  gemensamma  analyser)  innebär  större  möjligheter  till  överblick,  till 
balanserade mätningar och utveckling av mätsystemet som sådant.  

I  det  studerade  fallföretaget  finns  stora möjligheter  att  implementera  ett  i  grunden 
integrerat  system25  då  fokus  idag  finns  på  både  interna  processmätningar  och 
utvärderingar av utbildningarna, även om det främsta syftet kanske fortfarande är en 
slags  kontroll  –  ”att  visa  kunden  vad  de  får  för  pengarna”.  Om  något  förvånar  i 
studien så är det insikten att utvecklingen mot ett gemensamt system är ofrånkomlig – 
vilket  på  sätt  och  vis  inte  alls  borde  förvåna  då  huvudprocesserna  trots  allt  ska 
beskriva den värdeskapande, operativa verksamheten.  

Studiens värde ligger då kanske främst i det att den har pekat på detta faktum och på 
så  sätt  skyndar  på  en  positiv  utveckling,  åtminstone  i  det  studerade  företaget  och 
kanske  inom andra utbildningsorganisationer. För andra tjänsteproducerande företag 
kan  studien  (och dess  referenser)  användas  som  ett underlag  för  funderingar  kring 
mätning och utvärdering på operativ nivå – något som med största sannolikhet behövs 
i alla företag.   

Sist men inte minst noteras att risken självklart föreligger att de artiklar, rapporter och 
böcker som valts som underlag för studien inte är representativa för området, men den 
risken bedöms vara relativt liten. Systemtänkande ligger rätt i tiden, och mätningar av 
prestationer  i  utvecklingssyfte  likaså. Dessutom  återkommer  i  litteraturen  fokus  på 
delaktighet,  ”empowerment”  av medarbetare,  samt  en  insikt  om  att  feedback  och 
kännedom om arbetsresultat ger ökad produktivitet och arbetstillfredsställelse, något 
som kan betraktas som grundpelare i den beskrivna modellen.  

 

                                                 
25 Där modellen kan vara en del, men inte nödvändigtvis behöver vara det. Det beror på vilket syfte man vill 
ha, och i vilken omfattning man vill börja mäta och utvärdera.   
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Bilaga A: Intervjufrågor nuläge 

Lokalkontoret 
Frågor till utbildare/uppdragsledare: 

Målkontroll/bedömning av inlärning 

Teoriundervisning 

o Hur sammanställs och redovisas elevernas resultat till kund och internt? 
o Internt: Används resultaten för reflektion kring undervisningen/utbildningen?  
o Hur i så fall? 

Simulatorträning 

o Hur sker bedömning/godkännande i simulatorträning?  
o Hur sker återkoppling till instruktören? 

Arbetsplatsträning(APT) 

o Hur sker bedömning/godkännande på APTn?  
o Hur sker återkoppling till instruktören? 

Attityd‐/kursutvärderingar 

o Används alltid attitydutvärderingsblanketten?  
o Sammanställs alltid resultatet? Hur?  
o Hur presenteras resultatet för kund? 
o Vad gör man med resultatet internt?  
o Har det upprättats någon handlingsplan el. likn. utifrån attitydutvärderingar‐

na någon gång?  
o Har någon åtgärd isf genomförts? 

Effektutvärderingar 

o Har någon/några effektmätningsintervju(‐er) gjorts hos er?  
o Hur sammanställdes resultatet?  
o Har någon handlingsplan/åtgärdsplan gjorts utifrån resultatet? 

o Har någon åtgärd genomförts?        
 

Frågor till chefer: 

Kundseminarier (avdelningschef) 

o Vad är syftet med kundseminarierna? 
o Hur gick det till, vilka var där?  
o Hur gick diskussionerna i stort?  
o Vad var resultatet av mötet?  

o Har man gjort någon handlingsplan?  
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o Har man åtgärdat något av det som står i handlingsplanen? Det man 
inte åtgärdat, varför? 

Kundmöten (enhetschef) 

o Vad är syftet med kundmötena? 
o I  agendan  finns  (ibland/hos några) punkten  ”Uppföljning  av  föregående  års 

utbildningsplan” :  
o Finns det alltid med en sådan punkt? Vad sägs där?  

o Gör man utifrån dessa punkter någon handlingsplan/åtgärdslista el. likn.? 
o Har det lett till några ändringar?  

NKI 

Frågor till företagets NKI‐ansvarige: 

o Vad var syftet med undersökningen? Hur hade/har man tänkt använda resul‐
taten?  

o Vilka representerade kunden? 
o Gjorde man någon handlingsplan/åtgärdslista el. likn.? 
o Har man genomfört något från denna? 
o Har det följts upp på något annat sätt? 
o Hur är det tänkt att användas i framtiden? 

Utbildarkompetens 

Frågor till kompetensansvarige för internutbildning: 

o Görs  någon  kompetensbedömning  av  instruktörerna  idag?  (Teknisk  kompe‐
tens och/eller pedagogisk kompetens?)  

o Certifiering – görs någon nu och vad innebär den? 
o Vad är syftet med certifiering?  
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Bilaga B: Intervju om kvalitetsarbete och 
mätning 
Intervju med  kvalitetschefen.  Svaren  noterades  både  i  form  av  hela meningar  och 
stödord under intervjuns gång, detta är alltså inte respondentens exakta svar.  

1. Är företaget ISO‐certifierade? 
Nej, men vi har uttryckt ambitionen att hålla samma kvalitet. Dock ser  jag  inte något drag  i 
det, vi har  inget riktigt mål. Vi undersöker möjligheten att göra egenutvärdering enligt SIQ‐
modellen.  
 
2. Är processen att betrakta som företagets kvalitetsledningssystem?  
Jag ser ledningssystemet som en taktikbok, kvalitetsledningssystemet är taktikboken för kvalitet. 
Utbildningsprocessen är en del av kvalitetsledningssystemet. Vi är på väg mot detta, men följer 
det än så länge bara bitvis.  
 
3. Hur fungerar mätningar i processen idag?  

Varje tertial mäts: 
3.1.1. Antal genomförda kurser 
3.1.2. Antal elever på de olika utbildningarna. 
3.1.3. Antal kursdagar på de olika utbildningarna. 
3.1.4. Antal förbrukade arbetstimmar i förvaltnings‐, genomförande och 

produktionsprocessen samt antal förberedelsetimmar och administra‐
tionstimmar. 

3.1.5. Antal pågående produktionsuppdrag och genomförandeuppdrag. 
3.1.6. Antal underkända elever. 
3.1.7. Antal genomförda startmöten. 
3.1.8. Antal genomförda effektmätningar. 

 
3.2. Är det allt som mäts?  
Nej, vi har också gjort enkätundersökningar kring hur användarna upplever utbildnings‐
processen samt gjort NKI‐undersökningar två år i rad. 
 
3.3. Vad syftar mätningarna till att visa? 
Fokus är att vi ska mäta sådant som hjälper oss att beskriva vår leverans för kunden (enligt 
fig.. ).  Vi har haft något av en monopolställning och kunden har tidigare gett oss pengar 
utan att vi har kunnat beskriva vad vi gett dem för pengarna, men nu har de börjat fråga 
vad vi gör med pengarna. Särskilt då det idag läggs pengar t.ex. på förbättringsarbete som 
inte blir direkt synligt i antal undervisningstimmar.   

 
3.4. Hur används dessa resultat?  
Det används bara som ren faktainsamling. Det sker ingen utvärdering idag.  

 
3.5. Vilka problem finns som man skulle vilja lösa med ytterligare mätningar? 
Vi vill göra mycket fler mätningar. Problemen handlar om inre effektivitet – vad leder vårt 
arbete till? Det är även relaterat till kundens behov – lyckas vi med vårt uppdrag? Leder 
det till att våra elever går in i sitt arbete med den kompetens de behöver? 
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4. Hur skulle du beskriva företagets kultur idag?  

(Är värderingarna (effektivitet, samarbete, kompetens, öppenhet, ansvarstagande) 
en utopi (0) eller arbetar man värderingsstyrt(5). Ange på en skala.)?  
Kulturen har varit: ”en bra instruktör reder sig själv”. Man vill kunna och göra allt själv, 
”låt mig vara”. En generell skattning; som  företag 1‐2, men  i  ledningsgruppen  jobbar vi 
mycket med värderingar. Därför en 4:a i ledningsgruppen, vilket är bra för det bör ge att vi 
leder åt det hållet.  
 

5. Skulle det vara intressant att hitta ett system för processmätning och utvärdering?  
Ja, det skulle vara intressant.  

 
6. Vad har det tidigare funnits för tankar kring detta?  

Vi  har  tittat  på Six Sigma, Lean  production, men  jag  tror  inte  att  vi  ska  ta  ett  färdigt 
system, ska lära oss av vad det olika systemen gör och utveckla till vårt eget. Då har vi satt 
oss in i det så långt att vi förstår våra egna behov.  

 
7. Tror du att det är bäst med ett koncept som anpassas till företagskulturen eller 

som kan vara ett verktyg i att ändra den? Vilka för‐ och nackdelar kan du se? 
Vi  försöker  påverka  vår  kultur  väldigt mycket. Vi  har  inte  så  positiv miljö,  vi  har  inte 
”målmiljön”. Vi har fört in förändringar enligt modeller och koncept med ändringar för att 
anpassa dem till kulturen, och vi har provat på andra sättet också. Det är olika från fall till 
fall  hur  man  har  gjort.  Vi  hade  t.ex.  ett  stort  projekt  som  var  ett  renodlat 
kulturförändringsarbete  för  att  få  ett  bättre  samarbete  mellan  lokalkontoren  och  även 
avdelningar på huvudkontoret, men det gick sådär bra. Vi kunde ha kommit längre.  
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Bilaga C: Företagets självvärdering 
gällande kvalitetsledning 
Självvärdering baserad på delar av Rekommendation om kvalitetsledning för yrkesut‐
bildningen (Opetushallitus, 2008). Delar som inte alls rör denna rapport, eller som inte 
är  relevanta  för  det  studerade  företaget  har  tagits  bort  i  detta  exempel.  Svarat  har 
chefen för kvalitetsavdelningen gjort.  

Samlad granskning av funktionerna 

1. Planering 

a. Utbildningsanordnaren  har  ett  dokumenterat  verksamhetssystem med  vars  hjälp  ut‐
bildningsanordnaren planerar och styr sin verksamhet på ett övergripande sätt och  in‐
formerar sina kunder, anställda och viktigaste  intressegrupper om de värderingar, pri‐
mära mål och övriga mål som styr verksamheten.  Ja/Nja 

b. Utbildningsanordnaren planerar och styr sin verksamhet med hjälp av verksamhetsked‐
jor, dvs. processer, som  fastställts utifrån utbildningsanordnarens grundläggande upp‐
gifter. Ja 

c. Utbildningsanordnaren har ett system och en plan för utvärdering av verksamheten och 
resultaten. Systemet och planen  inrymmer de viktigaste strategiska målen, principerna 
och anvisningarna för utvärdering samt tidtabellerna och ansvarsområdena för utvärde‐
ringarna. Nej 

2. Genomförande 

a. Inom  verksamhetssystemet  handlar  utbildningsanordnaren  i  riktning mot  uppställda 
mål och förbättrar ständigt sin verksamhet utifrån sina egna utgångspunkter. 

i. informerar sina anställda om att kvalitetsledning ingår i arbetet för var och en 
som är verksam i utbildningsorganisationen Nej 

b. Utbildningsanordnaren använder på ett mångsidigt sätt olika utvärderingsmetoder och 
utvärderingsinformation för att utveckla sin verksamhet. 

i. samlar  in och analyserar utvärderingsresultat och annan återkopplingsinfor‐
mation Ja 

ii. drar nytta av utvärderingsresultat  från andra utvärderingar,  till exempel na‐
tionella utvärderingsresultat Nej 

iii. låter  sin  verksamhet  bli  föremål  för  extern  utvärdering minst  en  gång  vart 
tredje år Ja 

iv. utvecklar verksamheten med hjälp av interna kvalitetsrevisioner Ja 

v. samarbetar med  andra utbildningsanordnare,  till  exempel genom ömsesidig 
benchmarking och peer review Nej 

3. Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 

a. Utbildningsanordnaren  följer  och  utvärderar  regelbundet  hur  verksamhetssystemet 
fungerar och företar behövliga ändringar i systemet. 

i. bedömer funktionsdugligheten hos sitt utvärderingssystem Nej 

ii. analyserar utvärderingsresultaten och  fattar utifrån analyserna beslut om ut‐
vecklingsinsatser och gör upp planer där  insatserna har tidsbestämts och an‐
svarsområdena slagits fast Nej 

iii. samarbetar  med  andra  utbildningsanordnare  för  att  utveckla  sitt  utvärde‐
ringssystem Nej 

iv. kontrollerar att de handlingar som styr verksamheten är tidsenliga och ändrar 
dem när det behövs Ja 

Kundorientering 

1. Planering 
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a. Utbildningsanordnaren  identifierar  sina  viktigaste  kunder  och  deras  nuvarande  och 
framtida behov och förväntningar. Utbildningsanordnaren tar hänsyn till kundernas be‐
hov  och  förväntningar när utbildningsanordnaren planerar  och utvecklar  tjänster och 
produkter för olika kundgrupper. Ja 

i. involverar de olika kundgrupperna i utvecklingen av utbildningen och de öv‐
riga tjänsterna Ja  

2. Genomförande 

a. Utbildningsanordnaren tar hänsyn till de samlade behoven och förväntningarna hos oli‐
ka  kundgrupper  när  utbildningsanordnaren  genomför  sina  utbildnings‐  och  utveck‐
lingstjänster. 

i. skapar verksamhetssätt genom vilka utbildnings‐ och utvecklingstjänster kan 
produceras utifrån individuella behov (till exempel tidigare förvärvad utbild‐
ning och  tidigare förvärvat kunnande erkänns och personlig tillämpning (in‐
dividualisering) genomförs systematiskt inom all utbildning) Nej 

ii. främjar möjligheterna att  föra  fram de studerandes åsikter genom att de stu‐
derande  får möjlighet att  ta del  i planeringen och genomförandet av utbild‐
ningen Nej  

iii. säkerställer att varje arbetstagare är medveten om sin uppgift i produktionen 
av utbildningstjänster och utvecklar  tjänsternas kvalitet  i samråd med andra 
som är verksamma inom utbildningsorganisationen Ja/Nej, på väg mot 

3. Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 

a. Utbildningsanordnaren skaffar på ett mångsidigt sätt resultatinformation om olika kun‐
der och använder uppgifterna för att utveckla tjänsterna och verksamheten.  

i. kontrollerar  regelbundet  med  hjälp  av  valda  mätare  hur  målen  för  olika 
kundgrupper uppnås Ja 

ii. samlar  regelbundet  in  respons  om  olika  kundgruppers  åsikter  (till  exempel 
tillfredsställelsen bland de studerande och inom arbetslivet) Ja 

iii. använder de insamlade kommentarerna för att utveckla utbildningstjänsterna 
och de övriga tjänsterna samt verksamheten Nej 

Resultatorientering 

1. Planering 

a. Utifrån kundernas behov och  förväntningar uppställer utbildningsanordnaren krävan‐
de, konkreta och uppnåbara mål för sin verksamhet. Ja 

i. uppställer utifrån  sin  strategi  och  eventuella delstrategier  både  kvantitativa 
och kvalitativa mål för hela organisationen och dess verksamhetsenheter Ja 

2. Genomförande 

a. Utbildningsanordnaren  arbetar med  sikte på  sina uppställda mål på  alla nivåer  inom 
organisationen, i sina funktioner och vid alla verksamhetsenheter.  

i. säkerställer att personalen känner  till utbildningsanordnarens mål och hand‐
lar med sikte på dem Ja 

ii. säkerställer att de som deltar i utbildningen och avlägger examen uppnår den 
yrkeskompetens  som  slagits  fast  i  läroplanerna  eller  examensgrunderna och 
uppnår färdigheter att utvecklas i yrket enligt principen om livslångt lärande 
Nej (Examineringen är minnestest). 

3. Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 

a. Utbildningsanordnaren följer upp och bedömer måluppfyllelsen systematiskt och målin‐
riktat på alla nivåer inom utbildningsorganisationen och inom olika funktioner. 

i. samlar på ett mångsidigt och målinriktat sätt in resultatinformation som gag‐
nar styrningen och utvecklingen av verksamheten Ja 

ii. följer prestationsförmågan med hjälp av en mätaruppsättning som  täcker de 
viktigaste delområdena av verksamheten och som producerar information om 
måluppfyllelsen och utvecklingstrenden Nej 

iii. säkerställer att de valda mätarna stämmer överens med utbildningsanordna‐
rens olika verksamhetsnivåer och verksamhetsenheter Nej 
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iv. analyserar resultaten och jämför dem med exempelvis de mål som uppställts i 
strategin  och  läroplanen  samt med  relevanta  referensuppgifter  och med  de 
bästa förfarandena Nej 

v. tillgodogör  sig  vid  analys  av  resultaten  och utvärdering  av  sin  verksamhet 
också information om andra organisationers verksamhet Nej 

b. Utbildningsanordnaren  följer  och utvärderar  regelbundet utbildnings‐  och  inlärnings‐
processens resultat. 

i. samlar systematiskt  in respons  från  företag, andra arbetsplatser, studerande, 
andra kunder och partners Nej 

ii. ser  till att personalen och de studerande  tar del  i planeringen och genomfö‐
randet av utvärderingen, och  säkerställer att de känner  till de viktigaste ut‐
värderingsmetoderna och förstår vilken betydelse utvärderingen har Nej 

Ständigt lärande, innovation och förbättring 

1. Planering 

a. Utbildningsanordnaren  utvecklar  sina  verksamhetsformer  och  organisationsstrukturer 
så att de möjliggör och  främjar  livslångt  lärande, kreativitet och  innovativitet. Har det 
som mål. 

i. utformar verksamhetssätt  för att på ett aktivt sätt utifrån resultat och analys 
av verksamhetsmiljön  identifiera utvecklingsobjekt, utvärdera dem och göra 
upp utvecklingsplaner utgående från resultaten Ja 

ii. utvecklar sina handlingsmodeller och organisationsstrukturer så att organisa‐
tionens expertis kan nyttiggöras på ett smidigt och mångsidigt sätt  för olika 
slags utbildnings‐ och utvecklingsuppgifter Ja 

iii. skapar  förutsättningar  för  utnyttjande  av  personalens  innovationspotential 
genom att erbjuda möjligheter att följa utvecklingen inom den egna branschen 
och delta i olika utvecklingsprojekt och övrig utveckling av verksamheten Nej 

iv. beaktar de bästa  förfarandena vid både den egna organisationen och andras 
organisationer  Nej 

2. Genomförande 

a. Utbildningsanordnaren främjar uppkomsten av en öppen verksamhetskultur som spor‐
rar till kreativitet och främjar utbyte av  idéer såväl med arbetslivet och andra  intresse‐
grupper som inom sin organisation. Ja, pågår, bra början. 

i. ser till att verksamhetsenheternas ledning och personalen engagerar sig i kon‐
tinuerlig utveckling av verksamheten och ledarskap i enlighet med principer‐
na för en kundinriktad organisation Ja, pågår 

3. Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 

a. Utbildningsanordnaren  följer och utvärderar sin utvecklings‐ och  innovationsverksam‐
het och förbättrar dessa på basis av resultaten. Ja 

Personalen som resurs 

1. Planering 

a. Utbildningsanordnaren  kartlägger  regelbundet nuläget  för personalens kunnande och 
framtida kompetensbehov och gör utifrån dem upp en utvecklingsplan för personalen. 
Nej 

2. Genomförande 

a. Utbildningsanordnaren sörjer för undervisningspersonalens och den övriga personalens 
verksamhetsförutsättningar och utvecklingen av dessa i enlighet med personalstrategin 
eller någon annan motsvarande plan. Ja 

i. säkerställer att personalen känner till de mål som slagits fast i personalstrate‐
gin och i de planer som baserar sig på den och att man engagerar sig i målen 
vid alla verksamhetsenheter och på alla nivåer Nej 

ii. sörjer  för  att  det  regelbundet  förs  resultat‐  och  utvecklingsdiskussioner  vid 
alla verksamhetsenheter och med alla personalgrupper Ja 

iii. uppmuntrar de anställda till att utveckla sitt kunnande, dela med sig och ta till 
vara kunnandet Ja 

iv. stödjer personalens arbetshälsa och deltagande genom olika sporrande meto‐
der om vilka överenskommits med personalen Ja 
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3. Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 

a. Utifrån  uppföljnings‐  och  återkopplingsinformation,  annan  resultatinformation  och 
goda  förfaranden utvärderar  och  förbättrar utbildningsanordnaren  genomförandet  av 
de mål  som presenterats  i personalstrategin och  i andra personalplaner. Utifrån detta 
vidareutvecklar utbildningsanordnaren sin verksamhet. Nej 

i. samlar regelbundet in uppföljnings‐ och återkopplingsinformation om under‐
visningspersonalens  och  den  övriga  personalens  tillstånd  vid  alla  verksam‐
hetsenheter och på alla nivåer Nej 

ii. upprättar årligen ett personalbokslut utifrån uppföljnings‐ och återkopplings‐
information om personalen Nej 

iii. använder  uppföljnings‐  och  återkopplingsinformationen  om  undervisnings‐
personalen och den övriga personalen för att se över personalstrategin och de 
planer som baserar sig på den Nej 

iv. förbättrar utifrån uppföljnings‐ och återkopplingsinformation och goda förfa‐
randen verksamhetssätten i anslutning till personalutveckling, deltagande och 
arbetshälsa och tillämpningen av verksamhetssätten Nej 

Välfungerande processer 

1. Planering 

a. Utbildningsanordnaren definierar sina centrala processer på basis av sin grundläggande 
uppgift, sina strategiska mål och sina verksamhetsprinciper Ja 

i. identifierar utgående från sin grundläggande uppgift sina externa och interna 
kunder och de utbildningstjänster, utvecklingstjänster och övriga tjänster som 
ska produceras för dem Ja 

ii. definierar  utifrån  en  kundanalys  de  viktigaste  processerna  och  sambanden 
mellan dem Ja 

iii. definierar  kärnprocesserna,  till  exempel  planering  av  utbildningen  och  den 
övriga serviceverksamheten, ordnande av utbildning (undervisning) Ja 

iv. definierar stödprocesserna, till exempel funktioner i anslutning till stödjandet 
av undervisningen,  förvaltningen av  läroanstalten, personalen och  ledarska‐
pet Delvis 

b. Utbildningsanordnaren strukturerar vid behov sina processer i form av delprocesser. 

i. identifierar och beskriver delprocesserna inom kärnprocesserna; som exempel 
kan  nämnas prognostisering  av  kompetensbehov, planering  av utbildnings‐
tjänster, uppgörande av läroplanen, planering av undervisningsarrangemang‐
en, ordnande av studier på arbetsplatsen och uppgörande av personliga stu‐
dieprogram Delvis 

2. Genomförande 

a. Med hjälp av processerna förankrar utbildningsanordnaren sina strategiska mål, primä‐
ra mål och verksamhetsprinciper i praktiken. Utbildningsanordnaren leder och styr ock‐
så sin verksamhet med hjälp av processerna. Ja 

3. Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 

a. Utbildningsanordnaren utvärderar och förbättrar sina processer regelbundet på basis av 
uppföljnings‐ och återkopplingsinformation, goda förfaranden och förändringar i verk‐
samhetsmiljön. Nej 

i. nyttiggör  i utvecklingen av sin verksamhet den uppföljnings‐, återkopplings‐ 
och utvärderingsinformation som utbildningsanordnaren skaffat om de olika 
processerna Nej 

ii. skaffar information om processerna och deras kapacitet genom att genomföra 
självvärdering  och  intern  och  extern  kvalitetsrevision  av  verksamheten  Ja, 
delvis 

iii. skaffar tidsenlig, tillförlitlig och heltäckande  information om tillståndet  i den 
externa och interna verksamhetsmiljön som stöd för utveckling av processerna 
Nej 

iv. nyttiggör egna goda förfaranden och andra organisationers goda förfaranden i 
syfte att förbättra sin pedagogiska och övriga verksamhet Nej, men på gång 
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v. utvecklar den helhet som kärn‐, stöd‐ samt leverantörs‐ och samarbetsproces‐
serna bildar så att helheten svarar på de ständigt föränderliga utmaningarna i 
verksamhetsmiljön Nej, inte tillräckligt 

Arbetslivsorientering och partnerskap 

1. Planering 

2. Genomförande 

a. I  samråd med  arbetslivet  och  andra  intressegrupper utvecklar utbildningsanordnaren 
inlärningen på arbetsplatsen, lärmiljöerna och formerna för att visa kunnandet. 

i. utvecklar  pedagogiska metoder  och  handlingsmodeller  för  att  stärka  inlär‐
ningen på arbetsplatsen och arbetsplatserna som lärmiljöer Ja, pågår 

ii. säkerställer att arbetsplatshandledarna har tillräcklig beredskap och tillräckli‐
ga verksamhetsmöjligheter  för att handleda studier på arbetsplatsen Nej, re‐
sursbrist 

iii. stödjer arbetsplatshandledarnas verksamhet för att förbättra kvaliteten på in‐
lärning på arbetsplatserna och har  tillsammans med arbetslivet hand om ut‐
bildningen av arbetsplatshandledare Osäker 

3. Utvärdering och återkopplings‐ och ändringsförfaranden 

c. Utbildningsanordnaren har ett system för utvärdering och återkoppling vilket innehåller 
en plan  för utvärdering och utveckling av partnerskapens  resultatrikedom och utbild‐
ningens arbetslivsorientering. Nej 
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Bilaga D: Förslag till fortsatt arbete i 
företaget 
Här  beskrivs  en  sammanfattande  analys  baserad  på  de  undersökningar  som  skett 
inom  ramen  för detta  examensarbete  samt baserat på detta  förslag  till vidare arbete 
inom det studerade företaget. 
 

Förändringsanalys – teori  
Innan en utvecklingsinsats är det av vikt att analysera förändringsbehov för att avgöra 
om insatsen alls ska genomföras och i så fall vilket syfte den ska ha (Goldkuhl, 1993 i 
Edevåg & Sandberg, 2004). En sådan s.k. förändringsanalys består av de fem område‐
na verksamhet, problem, mål, förändringsbehov och förändringsåtgärd.  

Verksamhetsanalys – kartläggning av hur aktiviteterna utförs  inom olika verksamheter 
ger kunskap om organisationens uppbyggnad och dess arbetsflöden, vilket är viktig 
för genomförandet av en bra förändringsanalys.  

Problemanalys – ett problem är en situation som någon eller några inom verksamheten 
upplever  som  otillfredsställande. Man  bör  dock  inte  i  inledningsskedet  göra  några 
tvärsäkra  definitioner  av  problemen  då  det  kan  innebära  att man  lämnar  för  litet 
utrymme för innovativa lösningar längre fram. Det är dessutom av vikt att komma åt 
grundorsaker och inte symptom.   

Målanalys  – målet  är  önskat  tillstånd  för  verksamheten. Målen  ska  vara  klara  och 
tydliga så att alla anställda arbetar åt samma håll.  

Förändringsbehov  –  anger  en  önskan  om  förändring  samt  åt  vilket  håll man  vill  att 
förändringen ska gå. Verksamhetens nuvarande styrkor och möjligheter tas ofta med 
så att man kan bygga vidare på det som fungerar bra inom verksamheten. 

Förändringsåtgärd – anger hur man avser  förändra en situation baserat på de  föränd‐
ringsbehov som kommit  fram. Här är det av vikt att  försäkra sig om att man har en 
helhetsbild av problem, mål och möjligheter.  (Goldkuhl & Röstlinger, 1988 i Edevåg & 
Sandberg, 2004) 

Förändringsanalys – empiri och analys 
Verksamhetsanalys: Detta  har  beskrivits  i  kapitel  4  Empiri  och  baseras  både  på  en 
längre tids observationer samt några intervjuer. Utvärderingssystemet på ett lokalkon‐
tor har studerats,  interna processmätningar har studerats, och analysen baseras även 
på inblickar i företagskulturen.  

Problemanalys: Detta  har  också  beskrivits,  bland  annat  i  avsnitt  4.1  Presentation  av 
företaget  samt  problembild  samt  i  avsnitt  5.2.1 Bakgrund  till modellen. Den del  av  pro‐
blembilden som detta examensarbete  främst berör är kombinationen av den rådande 
företagskulturen och  att  resultat  från mätningar och utvärderingar  inte  används  för 
utveckling. Visst finns det medarbetare i företaget som verkligen skulle vilja förbättra 
sin  undervisning men  inte  har  den  tiden,  så  det  handlar  naturligtvis  också  om  ett 
resursproblem – dock är författarens analys att detta inte är det enda problemet. Mer 
resurser skulle  inte  lösa problemet med hur man ska göra detta  för att med säkerhet 
förbättra då det  saknas  ett  systematiskt  angreppssätt. Mer  resurser  löser  heller  inte 
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problemet med att man inte förstår syftet med mätningar och utvärderingar, och finns 
inte denna förståelse finns heller inte viljan att jobba med detta.  

Målanalys: Ett mål är ökad kännedom om arbetsmål och ökad grad av feedback, ett 
annat är kännedom och  förståelse  för  företagets  strategier. Ett  tredje är att  skapa ett 
system  för mätningar som kan visa på verksamhetens värdeskapande aktiviteter och 
”vad  kunden  får  för  pengarna”.  Att  skapa  ett  system  som  innebär  mätningar  på 
operativ  nivå  i  delaktighet  med  medarbetarna  kan  också  vara  ett  sätt  att  skapa 
kulturförändring mot en lärande organisation.  

Förändringsbehov:  Vad  man  vill  åstadkomma  är26;  ett  bättre  processorienterat 
mätsystem  som  syftar  mot  ständiga  förbättringar;  ett  system  för  utvärdering  och 
kontinuerlig uppföljning på  operativ nivå  som har  förmåga  att  stötta utbildarna  att 
utvecklas; större delaktighet bland medarbetare på operativ nivå; större förståelse hos 
dessa medarbetare över vikten och resultatet av deras arbete, samt hur de arbetar mot 
avdelningens  och  företagets  strategi  och mål;  större  förståelse hos utbildare  för hur 
deras  handlingsutrymme  ser  ut;  ett mer  effektivt  arbetssätt,  ökad produktivitet  och 
samtidigt  minskade  stressnivåer,  vilket  inkluderar  ett  bra  feedbacksystem  och 
kontinuerlig  uppföljning  av  arbetet;  större  förståelse  för  vikten  av  mätning  och 
utvärdering, och en vilja att göra detta för sin egen skull.  

Förändringsåtgärd:  I de  två kommande avsnitten beskrivs  två möjliga  förändringsåt‐
gärder vad gäller mätning och utvärdering och hur dessa åtgärder kan tänkas täcka in 
olika delar av  förändringsbehoven; det  första är en utveckling av nuvarande system 
och  det  andra  är  användandet  av modellen  inom  ett  processorienterat mätsystem. 
Baserat  på  detta  föreslås  även  hur  företaget  i  framtiden  kan  arbeta  med  en  vald 
förändringsåtgärd.  

Utveckling av dagens system 
En utveckling av dagens system som det beskrivs här handlar om att skapa ett system 
för omhändertagandet av den  information  som dagens utvärderingar ger,  så att det 
blir  ett  system  för  utbildningsutvärderingar  och  inte  framförallt  uppföljningar. Om 
dagens  system  skulle  utvecklas  mot  ett  förbättrings‐  och  kvalitetsutvecklingssyfte 
snarare än ett kontrollsyfte, finns större chanser att det verkligen blir ett utvärderings‐
system, då omhändertagandet av resultatet i organisationen blir mycket viktigare. Att 
även  bestämma  mål  att  mäta  mot,  och  kriterier  att  utvärdera  mot,  är  dessutom 
nödvändigt.  

Men, kan detta  system  skapa  större delaktighet bland utbildare,  större  förståelse  för 
vikten och resultatet av deras arbete, större insikt i hur deras arbete stöttar företagets 
mål och  strategier och kan det  fungera  som  ett bra  feedbacksystem  för kontinuerlig 
uppföljning  av  utbildarnas  arbete?  Kan  dagens  system  leda  till  utveckling  av  de 
personer som arbetar  i systemet och skapa medarbetarskap och en  lärande organisa‐
tion?  

En utveckling utgående  från det nuvarande systemet kan vara en möjlighet om man 
parallellt  arbetar med  dessa  frågor  på  andra  sätt.  En  koppling  som  krävs  är  dock 
förståelse  för  vikten  av mätningar  och  utvärderingar  vilket  kräver  att medarbetare 
omtolkar  sin  situation och  får en annan  förståelse  för begrepp och handlingar – per 
definition  en  kulturförändring  (Sandberg  &  Targama,  avsnitt  2.1.4).  Finns  ingen 
förståelse om varför man utvärderar så finns det ingen självklarhet i hur resultaten ska 

                                                 
26 Enligt deltagande observationer, se även avsnitt 5.2.1 
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användas  heller.  Frågan:  Varför  värderar  ni  era  kurser  med  dagens  enkät?  besvaras 
troligen idag sannolikt med något liknande: för att vi måste, eller för att ha underlag till 
kursrapporten och kunna rapportera hur det har gått till kunden, och mindre sannolikt med: 
för  att  kunna  göra  kursen  bättre  till nästa  gång. Bara  i  fall  tre  finns det  egentligen  ens 
någon önskan att ta till vara på resultaten. Systemet i sig kan idag inte heller användas 
för  kulturförändring  utan  denna måste  som  sagt  ske  parallellt med  utveckling  av 
dagens system. Att arbeta med  förståelsefrågor utanför systemet som sådant  innebär 
ofta utbildningsinsatser,  vilket  svårligen  leder  till den  relativt  stora  förändring  som 
krävs om man vill att  systemet även  ska  leda  till kvalitetsutveckling och en  lärande 
organisation. Det finns alltså fördelar med att få ner systemet på operativ nivå, i den 
genomförande  verksamheten  så  att  det  ingår  för  utbildare  att  praktiskt  jobba med 
mätningar, som blir svårare att nå i en utveckling av dagens system.  

Den helhetsbild  som utvärderingar  av balanserade mätningar  i de naturliga proces‐
serna kan ge kommer inte nödvändigtvis att saknas i en utveckling av dagens system, 
men  det  måste  ändå  skapas  ett  system  för  hur  olika  mätningar  tillsammans  ska 
utvärderas för att ge denna gemensamma bild.  

Att använda modellen  
En utveckling av dagens system till att innefatta en modell för analys och återförande 
av resultat till rätt ställe i organisationen, samt den eftersökta kulturförändringen mot 
en  större  förståelse  och  vilja  till mätning  och utvärdering,  kan  kanske  räcka  för  att 
skapa  ett  fungerade  utvärderingssystem.  Dock  finns  det  ett  behov  av  den  slags 
utveckling som användandet av en modell likt den som presenteras här kan bibringa. 
Utbildaren står idag ganska ensam, och även om man skyr kontroll så finns ett behov 
av  delaktighet,  en  större  förståelse  för  vikten  och  resultatet  av  deras  arbete,  större 
insikt  i hur deras arbete stöttar företagets mål och strategier samt ett feedbacksystem 
för kontinuerlig uppföljning, något som den föreslagna modellen kan ge. Åtminstone 
om  det  är  utbildarna  själva  som  styr  framtagande  och  användning  av  den  och  om 
måtten som väljs är relevanta och täcker processen från planering och förberedelser till 
resultat och effekter.  

Kursvärderingarna  ger  idag  viss  återkoppling  till  utbildarna  men  som  feedback‐
system  är  det  inte  fullt  ut  funktionellt. Många  utbildare  använder  sig  av  formativ 
utvärdering, gruppintervjuer och diskussioner för att få den feedback som behövs för 
att  förbättra  undervisningen.  Detta  görs  dock  inte  systematiskt.  Att  det  krävs  ett 
system som utgår från ”golvet” och medarbetares behov är således tydligt. Förståelse 
för hur  företagets strategier och mål påverkar, och påverkas av, deras dagliga arbete 
saknas  i  någon  högre  grad  även  om man  har  försökt  utöka  delaktighet  vad  gäller 
verksamhetsplanerna,  och  strukturen  kring  målsamtal  och  utvecklingsplaner  har 
förbättrats. Här besitter modellen en styrka i att den kan koppla ihop mål och strategi‐
er på flera hierarkiska nivåer samt arbete i processen, för att ge förståelse och helhets‐
bild  över  utveckling  i  utbildningsverksamheten. Med  de  indikatorer  som modellen 
idag har mäts utbildares pedagogiska och  tekniska kompetens genom  egenutvärde‐
ring  och  observation  av  kollegor,  samt  elevernas  värdering  av  läraren.  Det mäter 
utveckling  i  form  av  nytänkande  vad  gäller  pedagogik. Effektutvärderingar  kan  ge 
värdefulla kvalitativa  resultat.  Interaktiv utvärdering där elever såväl som beställare 
från kunden medverkar på ett annat sätt än nu kan integreras med denna modell – en 
möjlighet gäller framtagandet av effektmål för kurser och utbildningar. Den föresprå‐
kar  i valet  av  framgångsfaktorer och  indikatorer kontinuerlig uppföljning  i  form  av 
t.ex. pedagogisk meritering och  elevernas  reflektion, och utvecklingsplaner  för både 
utbildare och elever. Modellen kan i nuläget fungera som en grund för ett mätsystem 
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för Utbildningsprocessens  steg Genomförande  samt  genom möjlig  återkoppling  till 
andra delar i processen som del i ett processorienterat mätsystem.  

Att  i  ett  och  samma  system  ta  hänsyn  till  bedömningar  av  elevernas  förståelse  och 
resultat samt utbildares självvärderingar och kompetensbedömning kan kännas ovant, 
men  de  hänger  intimt  samman,  och  att  försöka  sära  utbildningsutvärderingar  från 
intern utvärdering av utbildningsverksamheten leder troligen bara till suboptimering. 
Att till exempel bedöma elevers resultat och förståelsenivå utan att samtidigt göra en 
värdering av upplägg, material och pedagogik – kursens  förutsättningar – kan ge en 
snedvriden  bild  av  vad  som  orsakat  eller  påverkat  resultatet.  Ett  exempel  från 
utbildningarna  i det studerade  företaget är att de  teoretiska provens upplägg ger ett 
beteende hos  eleven  som  innebär  att de kan välja  att  lära  sig  saker utantill  som de 
sedan  snabbt  glömmer,  vilket  betyder  att  dessa  prov  inte  duger  som  ett mått  på 
inlärning. Ett mått som  istället skulle ge utbildaren kvitto på att eleverna förstått ger 
feedback på att utbildaren gjort ett bra jobb och/eller att upplägg, material eller andra 
förutsättningar upplevts positiva. Att kontrollera utbildares kompetens när de börjar 
och sedan bara om något verkar vara fel ger heller ingen fullständig bild av förutsätt‐
ningar för eleven, och heller ingen bra feedbacksituation för utbildaren själv.  

Ett  processorienterat  mätsystem  integrerat  med  utbildningsutvärderingar  (vilket 
inkluderar  kursernas  förutsättningar  och  utbildarnas  förmåga)  kan  dessutom  ge 
ytterligare kraft åt Utbildningsprocessen och dess användning och utveckling – för hur 
kan man  få något bra mått på hur Utbildningsprocessen  fungerar som arbetssätt om 
måtten inte visar på utbildarens situation, kompetens eller hur de ”verkligen” arbetar?  

Förslag till fortsatt arbete i fallföretaget 
Modellen är inte klar för användning, inte i den bemärkelsen att man kan dela ut den 
till medarbetare på operativ nivå och  säg  ”fyll  i  –  skicka  in” och  tro  att det  ska ge 
något resultat. Det är  ingen ”quick  fix” utan en möjlig del  i ett  fullständigt mät‐ och 
utvärderingssystem  för hela utbildningsprocessen, och  i förlängningen ett system för 
utveckling då  resultaten ska  tas  tillvara och utveckla både verksamheten och mätsy‐
stemet  självt.  Detta  mät‐  och  utvärderingssystem,  som  bör  innefatta  mått  i  alla 
Utbildningsprocessens steg, övergripande självvärdering och externa revisioner, såväl 
som balanserade mätningar på alla hierarkiska nivåer, borde sedan utgöra stommen i 
ett kvalitetslednings‐ eller kvalitetsutvecklingssystem.   

Emellertid är modellen klar för användning om man inser att en stor del av dess syfte 
är  just att  framtagandet ska ske  i delaktighet med medarbetare på den nivå där den 
ska användas. Det här ska vara en modell för medarbetarna, inte cheferna. De lokala 
mått  som  tas om hand  centralt  ska användas  i utvecklande  syfte, och möjligen  som 
grund för ett belöningssystem till teamprestationer.  

De indikatorer som föreslås är ”bara” exempel, men samtidigt bör det finnas mått för 
varje perspektiv och även varje processteg varför man ändå bör ha med ett flertal av 
de indikatorer som finns i modellen som den presenteras här, eller snarlika indikato‐
rer. Man kan  tänka sig ett stegvis  införande eftersom några mått kräver ett anpassat 
arbetssätt vilket företaget kanske inte är redo för. Dock ska man som sagt inte skära för 
hårt då meningen med modellen också är att påverka existerande  tankemönster och 
därigenom utveckla utbildningsverksamheten utan alltför stor resursåtgång.  

I  framtagandet  av  framgångsfaktorer  och  indikatorer  kan man  förutom  att  basera 
dessa på  företagets mål  och  strategi  även  luta  sig på  t.ex.  rekommendationerna  för 
kvalitetsledning  i yrkesutbildningen  (se Bilaga B) samt de  lokala verksamhetsplaner‐
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na. För att det ska bli ett mätsystem som även ger  information  tillbaka  till processen 
ska man beakta att man behåller eller  lägger  till mått  som är av vikt  för processens 
utveckling. Dock bör man samtidigt hålla antalet mått nere, varför det är av vikt att 
detta  arbete  får  ta  sin  tid  samt  att det  ska vara  öppet  att  även  efter den  eventuella 
uppstarten  ändra  indikatorer  som  inte  ger  bra  information.  Det  är  viktigt  att  det 
utvecklas ett system  för omhändertagande och utvärdering av resultat från mätning‐
arna, helst  innan  eller parallellt med  att  indikatorer  tas  fram bland medarbetare på 
lokalkontoren.  

Detta är en modell som är anpassad till företagets situation – med grad av processori‐
entering i tanke, med bas i hur utvärderingar och undervisning sker idag – men, det är 
en modell  som  i  sig  syftar  till  förändring  i  en  organisation  som  redan  sett många 
förändringssatsningar.  Detta  gör  att  engagerade  ledare  troligen  krävs,  vilket  inte 
nödvändigtvis behöver vara enhetschefer eller avdelningschefer utan det kan vara en 
ny roll på  lokalkontoren. Denna roll kan agera stödjande  i arbetet med detta verktyg 
och kan även se  till att mätningarnas  resultat analyseras och återförs  till  rätt  instans 
och sedan följs upp.  

Förslaget  till  företaget  är  att  i  steg  ett diskutera modellen och om man väljer  att gå 
vidare med  den  att  den  anpassas  till  företaget  i  delaktighet med medarbetare  på 
operativ nivå. Väljer man att inte gå vidare med modellen föreslås att man funderar på 
alternativa metoder där man ändå satsar på att skapa ett integrerat mät‐ och utvärde‐
ringssystem med utvecklingssyfte. 

Implementeringstips 
Om man väljer att gå vidare med modellen bör  implementeringsprocessen planeras. 
Till exempel skulle den kunna innebära att:  

1)  En  ”implementeringsledare”  utses  och  en  undersökning  bland  medarbetare  på 
operativ nivå  görs,  för  att mer detaljerat  kartlägga problem,  behov, önskningar och 
förutsättningar  för  implementering  av  ett  mätsystem  inkluderande  kontinuerlig 
uppföljning, utvärdering och utveckling.  

2)  En  ”pilotgrupp”  skapas  på  ett  valt  lokalkontor.  Dessa  får  information  kring 
mätsystem, vision och mål med studien.  

3) En brainstormingaktivitet görs kring vilka framgångsfaktorer gruppen ser och vilka 
indikatorer gruppen skulle vilja se  i steg ett, de ska vara lätta att mäta och följa upp, 
men ändå balanserade efter modellens perspektiv.  

4) Ett  fokusgruppmöte med  f.d. elever  samt deras chefer på valt kontor hålls  för att 
klargöra deras  intressen; ska ge  t.ex. effektmål, kriterier att utvärdera mot men även 
vilka framgångsfaktorer och indikatorer de finner viktiga.  

5) En workshop hålls med pilotgruppen kring  indikatorer som kom fram  i brainstor‐
mingen samt resultat från fokusgruppen. Anpassa ev. indikatorer.  

6) Steg 1‐mätningar genomförs och utvärderas mot valda kriterier, samt ”självutvärde‐
ring” av mätningarna  ‐ visar de på vad man eftersöker? Finns  samstämmighet med 
resultat från andra utvärderingar av utbildningarna?   

7) Utveckling av mätsystemet – andra eller fler indikatorer? 
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Att ta fram indikatorer 
I  arbetet med att  ta  fram  indikatorer kan det vara  intressant att även  fundera kring 
andra sätt att beskriva genomförandeprocessen, se t.ex. Figur 8.127, som även framstäl‐
ler en enkel ”elevens process”.  

 

Figur 8.1 En enkel genomförandeprocess.  

”Att förbereda” kan innehålla mått som relaterar till den tid som åtgår till att förbere‐
da  (perspektiv: Process),  indikatorer  som  visar på  hur  ”bra” material  som  finns  att 
tillgå  som  t.ex.  lärarhandledningar  och  presentationer  (perspektiv:  Process, Mål  & 
Krav), kanske även ett kvalitativt mått på hur mycket handlingsutrymme som dessa 
ger  (Utveckling).  Indikatorer  i  kundperspektivet  kan  relatera  till  huruvida  man  i 
förberedelserna  har  tagit  reda  på  och  tagit  hänsyn  till  elevernas  behov.  Detta  blir 
kanske än mer intressant i framtiden då man planerar ”just‐in‐time”‐utbildningar och 
en större grad av individualisering.  

”Att  undervisa”  innehåller  indikatorer  på  pedagogik  och  återkoppling  (perspektiv: 
Utveckling), utbildarens kompetens  (Mål & Krav), kontinuerlig uppföljning/formativ 
utvärdering (Utveckling, Kund), att huvudmålen klaras av (Mål & Krav). Processmått 
är som idag t.ex. andel tid i undervisning etc.  

”Att bedöma” är mål‐resultatutvärderingen av eleverna, men även delar av attitydun‐
dersökningen som i dagens läge används kan ingå i detta steg. Andra indikatorer, som 
i detta  fall är kopplade  till utvecklingsperspektivet  i modellen, är nytänkande kring 
t.ex. olika examinationsformer och förståelsebaserade provfrågor.   

I elevens process kan i aktiviteten: ”att studera” närvaro mätas som det görs idag (Mål 
& Krav). Man kan om man vill även lägga till indikatorer kring lärande, reflektion och 
aspekter  som har påverkan på  lärmiljön  (Utveckling, Kund). Elevernas möjlighet  till 
påverkan  under  utbildningens  gång  kan  även  relateras  till  detta. Detsamma  gäller 
användning av utvecklingsplaner och uppföljning av dessa, och även hur de följs upp 
på arbetsplatsen.  

                                                 
27  Detta  gäller  bara  en  enskild  kurs  så  lärande  på  arbetsplatsen  för  den  f.d.  eleven  saknas,  samt  det 
handledarstöd  som  detta  innebär  för  utbildare. Därtill  saknas  självklart  den  senare  effektutvärderingen. 
Sammanställning  av  kursvärderingar  och  rapportskrivning  saknas  också  eftersom  det  oftast  ligger  på 
uppdragsledaren.  
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”Att  tentera”  är  idag  relaterat  till  perspektivet Mål  &  Krav  men  kan  i  framtiden 
komma att  relateras  till andra perspektiv,  t.ex. Utveckling och Kund om man vågar 
prova  andra  examinationsformer,  t.ex.  ett  ”IAS;  Integrated Assessment  System” där 
man  har  en  kontinuerlig  prövning  för  lärande  istället  för  av  lärande,  något  som 
underlättas  av  t.ex.  databaserade  instuderingsfrågor  och  prov  (Birenbaum  et  al. 
(2006)).   

”Att  tentera”  är  idag  relaterat  till  perspektivet Mål  &  Krav  men  kan  i  framtiden 
komma att  relateras  till andra perspektiv,  t.ex. Utveckling och Kund om man vågar 
prova  andra  examinationsformer,  t.ex.  ett  ”IAS;  Integrated Assessment  System” där 
man  har  en  kontinuerlig  prövning  för  lärande  istället  för  av  lärande,  något  som 
underlättas  av  t.ex.  databaserade  instuderingsfrågor  och  prov  (Birenbaum  et  al. 
(2006)).   

”Att värdera kurs” kan  idag relateras  till processperspektivet och  indikatorer är  t.ex. 
andel  kommenterade  svar  samt  självklart  indikatorer  relaterade  till  svaren  som  fås. 
Svar på kursvärderingar och utvärderingar  i samband med detta kan ge  indikatorer 
inom alla perspektiv.  

”Att värdera kurs” kan  idag relateras  till processperspektivet och  indikatorer är  t.ex. 
andel  kommenterade  svar  samt  självklart  indikatorer  relaterade  till  svaren  som  fås. 
Svar på kursvärderingar och utvärderingar  i samband med detta kan ge  indikatorer 
inom alla perspektiv.  

Att göra  en övning  för att  ta  fram  indikatorer baserad på  ett processtänk  som ovan 
istället för att direkt försöka producera indikatorer anpassade till modellens perspek‐
tiv avser att se  till att man med säkerhet  får mått som är relaterade  till den verkliga 
genomförandeprocessen.  Att  ändå  ha  med  modellens  perspektiv  i  tankarna  ger 
samtidigt  att man  försöker  täcka  in perspektiven  i  varje processteg,  vilket  förhopp‐
ningsvis  i  framtiden  kan  leda  till  att  inget  av  perspektiven  får  ”övervikt”  i  något 
processteg, utan att de fortsätter vara ett balanserat mätsystem för de olika processte‐
gen. Vill man kan man utöka modellen till att vara ett matrissystem på ovan beskrivet 
sätt  (se  även  skiss  i Tabell  8.1) där varje processteg bör  innehålla någon  indikator  i 
varje perspektiv.   

Att göra  en övning  för att  ta  fram  indikatorer baserad på  ett processtänk  som ovan 
istället för att direkt försöka producera indikatorer anpassade till modellens perspek‐
tiv avser att se  till att man med säkerhet  får mått som är relaterade  till den verkliga 
genomförandeprocessen.  Att  ändå  ha  med  modellens  perspektiv  i  tankarna  ger 
samtidigt  att man  försöker  täcka  in perspektiven  i  varje processteg,  vilket  förhopp‐
ningsvis  i  framtiden  kan  leda  till  att  inget  av  perspektiven  får  ”övervikt”  i  något 
processteg, utan att de fortsätter vara ett balanserat mätsystem för de olika processte‐
gen. Vill man kan man utöka modellen till att vara ett matrissystem på ovan beskrivet 
sätt  (se  även  skiss  i Tabell  8.1) där varje processteg bör  innehålla någon  indikator  i 
varje perspektiv.   

   Perspektiv 

Processteg 

Process  Mål & Krav  Kund  Utveckling 

Att förbereda  Tid för 
förberedelser 

”Bra” material?  Tagit reda på 
elevers behov & 
förkunskaper 

Handlingsut‐
rymme i ex. 
lärar‐
handledning 

Att undervisa 

Att studera 

Andel tid i 
undervisning 
Andel klass‐
rums‐ / 
självstudietid 

Teknisk 
kompetens 
Andel avklarade 
delmål 

Olika pedago‐
giska metoder, 
elevaktivitet 
Uppföljning, 
återkoppling 

Pedagogisk 
kompetens 
Kontinuerlig 
uppföljning 

Att bedöma 

Att tentera 

Resultat 
återkopplas  

Målkontroll  Förståelsebase‐
rade provfrågor 
Examination för 
lärande28

Förståelsebase‐
rade provfrågor 
Examination för 
lärande 

Att värdera kurs  Andel ”seriösa” 
svar  

Andel godkända 
elever  

Återkoppling  Bedömning av 
utvärderingssy‐
stemet 

Tabell 8.1 En möjlig matrismodell baserad på genomförandeprocessen (både utbildarens och 
elevens perspektiv) samt den balanserade mätmodellens fyra perspektiv. Endast några 
exempel på indikatorer visas, fler finns redovisade i avsnitt 5.2.2. 

   

                                                
28 Birenbaum et al.(2006) 
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