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Abstract 
 

Adult education has a long history in Sweden and begins in the late 1800s when the first high schools 

were introduced. With industrialization came new educational needs which led to growth and 

developement of the adult education during the 1900s. In conjunction with the decentralization of the 

Swedish school in the early 90s independent school was introduced and the ability to outsource 

education to independent educational companies. This, in conjunction with the technical development 

would lead to the growth of distance-based adult education. 

In a study from 2014 the National Agency for Education shows that 46% of students in today's adult 

education is gaining their education from an outsourced educational company. What education the 

student is referred to is not free for the student  to choose, but governed by public procurement where 

the Public Procurement Act (Lagen om offentlig upphandling, LOU) is the most commonly applied 

method. Within LOU there are two different evaluation procedures where one procedure allows the 

quality of education to be essential, while the second method, let the price decide which educational 

providers to whom the contract will be biven. 

In this study, I have examined the difference in the Swedish municipalities' view on the quality factors 

that affect them to the greatest extent when it comes to procurement of distance-based adult education. 

My study is based on a social constructivist ontological approach and on a previous study conducted 

by four researchers at Encell (2014) where the study explored the perception of quality in adult 

education and from this created a typology where the quality concept has been broken down into three 

sub-aspects: administrative quality, educational quality and democratic quality. In my study, I have 

examined whether it is possible to find any difference in how municipalities estimatet that different 

quality aspects influences them in the choice of distance-based adult education, depending on which of 

LOUs evaluation methods they use. I have also examined whether it is possible to find any difference 

in reasoning that can be connected to the municipal geographic location 

 

My study is quantitative and based on a survey in which 101 municipalities, of Sweden's totaly 290, 

were randomly selected and invited to participate in the study. 50 municipalities announced their 

interest and of those 35 municipalities chosed to answer the questionnaire. My studies show that when 

you break down the concept of quality in the various sub-aspects demonstrated a difference in 

reasoning is detected that can be connected to which of the two evaluation methods local authorities 

applied of the Public Procurement Act. The differences are in the areas of administrative quality and 

educational quality where municipalities representing quality agreements estimate that a number of 

these aspects influence the choice of distance-based adult education to a greater extent than 

municipalities representing price agreement. The conclusions I drew from my study is that an 

increased joint work on what quality stands for in local distance-based adult education is required if 

we are to ensure the equivalence of education and for all educational companies to be able to meet the 

individual based needs and offer the best possible conditions. 

Keywords; 

Quality, distance-based adult education, public procurement, equivalence  
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Sammanfattning 
 

Vuxenutbildningen har en lång historia i Sverige och tar sin början i slutet av 1800-talet då de första 

folkhögskolorna infördes. I takt med industrialiseringen och de förändrade utbildningsbehov som 

denna förde med kom vuxenutbildningen att växa och utvecklas under 1900-talet. I samband med att 

den svenska skolan kommunaliserades under början av 90-talet infördes friskolan och möjligheten att 

lägga utbildning på entreprenad. Detta i samband med den tekniska utvecklingen kom att leda till att 

allt fler utbildningsverksamheter som erbjöd kommunal vuxenutbildning på distans växte fram.  

I en studie från 2014 visar Skolverket att 46 % av eleverna inom dagens vuxenutbildningen läser hos 

en annan utbildningsanordnare än den egna hemkommunen. Vilken utbildningsanordnare som eleven 

hänvisas till står dock inte eleven fritt att själv välja utan styrs genom kommunal upphandling där 

lagen om offentlig upphandling (LOU) är den vanligast tillämpade metoden. Inom LOU finns två 

olika utvärderingsförfaranden där det ena förfarandet låter utbildningskvaliteten vara avgörande 

medan det andra förfarandet låter priset avgöra vilken utbildningsanordnare som tilldelas kontraktet.  

I den här studien har jag undersökt differensen i svenska kommuners syn på vilka kvalitetsfaktorer 

som påverkar dem i störst utsträckning när det gäller upphandling av distansbaserad vuxenutbildning. 

Min studie bygger på en socialkonstruktivistisk ontologisk ansats och baserar sig på en tidigare studie 

genomförd av fyra forskare vid Encell (2014) där de undersökt synen på kvalitet inom 

vuxenutbildningen och utifrån detta skapat en kvalitetstypologi där kvalitetsbegreppet brutits ned till 

tre delaspekter: administrativ kvalitet, pedagogisk kvalitet och demokratisk kvalitet. I min studie har 

jag undersökt om det går att finna någon skillnad i hur kommuner som vid upphandling utgår ifrån 

LOU och företräder prisavtal jämfört med kommuner som företräder kvalitetsavtal skattar de olika 

kvalitetsaspekterna som påverkande för valet av distansbaserad vuxenutbildningsanordnare.  Jag har 

också undersökt om det går att finna någon skillnad i resonemang som kan kopplas till kommunernas 

geografiska läge 

Min studie är kvantitativ och bygger på en enkätundersökning där 101 kommuner, av Sveriges 

samtliga 290, slumpades fram och inbjöds delta i studien. 50 kommuner meddelade sitt intresse och av 

dessa valde slutligen 35 kommuner att besvara enkäten. Sammanfattningsvis visar studier att när man 

bryter ned kvalitetsbegreppet i olika delaspekter påvisas en skillnad i resonemang som kan kopplas till 

vilket utvärderingsförfarande kommunerna tillämpar inom LOU. Skillnaderna återfinns inom 

områdena administrativ kvalitet och pedagogiskt kvalitet där kommuner som företräder kvalitetsavtal 

skattar att ett antal av dessa aspekter påverkar valet av distansbaserad vuxenutbildningsanordnare i 

större utsträckning än kommuner som företräder prisavtal. De slutsatser som jag dragit utifrån min 

studie är att ett ökat gemensamt arbete kring vad kvalitet står för inom kommunal distansbaserad 

vuxenutbildning krävs för att vi ska kunna garantera likvärdighet i utbildningen och för att all 

utbildning ska kunna möta individen utifrån dennes behov och erbjuda bästa möjliga förutsättningar. 

Nyckelord: 

Kvalitet, distansbaserad vuxenutbildning, kommunal upphandling, likvärdighet 
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1. Inledning 
 

När det gäller dagens vuxenutbildning omfattar Skollagen skolformerna; kommunal 

vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. 

Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara elevens behov och förutsättningar 2 § 20 kap. 

2 st. Skollagen. 

Inom den kommunal vuxenutbildning erbjuds studier för vuxna som saknar kunskaper 

motsvarande grund- eller gymnasieskola. Antalet elever har varierat kraftigt över de senaste 

tjugo åren bland annat till följd av olika statliga satsningar.  

Det är kommun eller landsting som är huvudman för den kommunala vuxenutbildningen, men 

huvudmannen kan uppdra åt andra att anordna utbildningen. Huvudmannaskapet ligger då 

fortfarande kvar på kommunen men huvudmannen har slutit avtal med en enskild fysisk eller 

juridisk person om att utföra undervisningen/utbildningen. 2014 studerade 46 % av 

kursdeltagarna hos en annan anordnare. Många kommuner och landsting runt om i riket 

lägger ut anbudsförfrågningar i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) eller 

lagen om valfrihetssystem (LOV) och såväl kommunala som privata utbildningsanordnare 

konkurrerar om avtalen. Utvärderingsförfarandet kan enligt LOU ske utifrån två olika 

metoder; Det ekonomiskt mest fördelaktiga, vilket innebär att den upphandlande 

myndigheten analyserar vilken av anbudsgivarna som kan uppbringa bäst kvalitet i 

förhållande till pris, eller genom Lägsta pris, vilket innebär att den leverantör som uppfyllt 

samtliga krav och dessutom uppvisar det lägsta priset vinner upphandlingen (1§ 12 kap. 

LOU). 

I takt med att antalet vuxenutbildningsanordnare ökat de senaste åren har också konkurrensen 

om kursdeltagarna ökat med en enorm prispress som följd. Prispressens konsekvenser blir att 

utbildningsanordnarna tvingas handskas med en allt sämre ekonomi trots att elevantalen i stort 

ökar. En allt sämre ekonomi bereder också en potentiell risk för en försämrad 

utbildningskvalitet som därmed får prispressen att också drabba eleverna (Skolverket, 2014). 

Som konsument/brukare förväntas vi anta att samtliga kommunala upphandlare arbetar utifrån 

rättslig och juridisk praxis samt är intresserade av utbildning av så god kvalitet som möjligt 

och att detta gäller trots att olika ekonomiska förutsättningar råder.  
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Vi får även utgå ifrån att samtliga utbildningsanordnare arbetar utifrån målsättningen att 

uppnå så god kvalitet som möjligt i sina utbildningar. Ändå är valet av utbildningsanordnare 

samt utbildningsanordnarens arbetsmetoder vitt skilda och jag ställer mig frågan vad denna 

variation beror på? Kan det vara så att begreppet ”kvalitet” är så mångfacetterat att det ger 

upphov till en olikartad syn? Kan det vara så att det råder en stor spridning i vad som kan 

anses vara goda kvalitetsindikatorer och att spridningen rör sig alltifrån mer teoretiska 

resonemang kring kvalitet till specifika mått och metoder? Och om det är så att synen på 

begreppet skiljer sig vida åt vilka konsekvenser får det för vad kommuner och landsting söker 

efter när det lägger utbildning på entreprenad? Om synen på vad som utgör god kvalitet skiljer 

sig vida åt - hur ska vi då kunna verka för en likvärdig utbildning? 

I min studie vill jag undersöka kommunala upphandlares inställning till begreppet kvalitet i 

syfte att undersöka om det råder någon skillnad mellan vilka kvalitetsaspekter som påverkar 

valet av utbildningsanordnare beroende på vilket utvärderingsförfarande kommunen tillämpar 

enligt LOU. Slutsatser kommer därefter dras kring hur vuxenutbildningen kan dra nytta av 

denna information vid utvecklandet av skolutvecklingsinsatser. För att begränsa mig och 

möjliggöra min studie kommer jag endast utgå ifrån kommuner som tillämpar avtal enligt 

LOU. 

1.1 Syfte: 
Syftet med denna studie är att undersöka om det går att identifiera skillnader mellan 

kommuners syn på vilka kvalitetsaspekter som påverkar deras val av distansbaserad 

utbildningsanordnare. 

1.1.1  Hypoteser: 

Genom min studie ämnar jag undersöka om följande hypoteser kan verifieras: 

H1: De kommuner som företräder prisavtal betonar att administrativa kvalitetsaspekter 

påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning än kommuner som företräder 

kvalitetsavtal. 

H2: De kommuner som företräder kvalitetsavtal betonar att pedagogiska kvalitetsaspekter 

påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning än kommuner som företräder 

prisaavtal. 
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H3: De kommuner som företräder kvalitetsavtal betonar att demokratiska kvalitetsaspekter 

påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning än kommuner som företräder 

prisavtal. 

1.1.2  Frågeställning 

Genom min studie ämnar jag även undersöka följande frågeställning;  

 

F1: Finns det någon skillnad gällande hur de olika kommunerna skattat de olika 

kvalitetsaspekterna som kan kopplas till respondenternas geografiska läge? 

 

Frågeställningen gör det möjligt för mig att undersöka området mer explorativ för att se om 

det går att identifiera andra påverkansfaktorer som kan relateras till vart i landet kommunen är 

belägen, snarare än till vilken utvärderingmetod enligt LOU som kommunen använder. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1  Vuxenutbildningens historik 

Vuxenutbildningen har en lång historia i Sverige. De första folkhögskolorna infördes i slutet 

av 1800-talet och ungefär samtidigt startade de första distansutbildningarna som gavs av 

korrespondensinstitut i form av brevskolor. Under sekelskiftet och bra bit in på förra seklet 

var korrespondensinstitutens utbildningar den enda möjlighet många vuxna hade att skaffa sig 

en formell utbildning på. Men med industrialiseringsvågen följde omfattande 

samhällsförändringar som i sin tur ställde krav på ny kompetens. Nya yrken växte fram och 

med dem uppstod behovet av nya utbildningar (Salin, 2010). 

  I takt med industrialisering kom också en ny form av internationalisering av samhället. 

Industrialiseringen medför en ökad konkurrens som i sin tur medför att man börjar göra såväl 

nationella som internationella jämförelser. Ländernas olika utbildningssystem börjar jämföras 

och ett behov av en mer utvecklad grundutbildning för hela befolkningen växer fram.  Under 

1960-talet genomgår den svenska skolan en omfattande reformation då den nioåriga 

grundskolan infördes för att trygga framtida kompetensbehov och höja landets generella 

utbildningsnivå (Salin, 2010). 

1968 bildades den nya gymnasieskolan och samma år blev också kommunerna huvudmän för 

den formella vuxenutbildningen – Komvux - som skulle tillhandahålla avgiftsfri undervisning 

för vuxna. Undervisningen inom vuxenutbildningen skulle följa ungdomsskolans läroplaner 
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och kursplaner, och ungdomsskolans lärare, lokaler och utrustning skulle också användas i 

koncentrerat tidsformat på kvällstid för att minimera och effektivisera de kostnader som 

vuxenutbildningen gav upphov till (Salin, 2010). 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet fattades flera viktiga beslut som kom att 

förändra styrningen av skolan och förhållandet mellan staten och kommunerna. Man övergick 

från denna tid från en statligt regelstyrd till en målstyrd skola.  Staten fick det övergripande 

ansvaret för att utforma en likvärdig utbildning genom skapandet av målformuleringar i 

läroplaner och kursplaner medan kommunerna fick överta huvudmannaskapet för samtliga 

skolformer och organisera och genomföra verksamheten utifrån övergripande mål (Salin, 

2010). 

I början av 1990-talet präglades dock den svenska ekonomin av stagnation och hög 

arbetslöshet.  Som ett led i de besparingsåtgärder som genomfördes som konsekvens av detta 

ökades samordningen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Vid denna tid tillkom också 

friskolan, genom lagstiftning. Det fanns en bärande tanke om att ökad konkurrens och 

möjlighet att lägga ut utbildning på entreprenad skulle leda till bättre utbildning och minskade 

kostnader. Kommuner och landsting kunde från och med nu uppdra åt andra att anordna 

utbildning och detta kom att bli startskottet för den kommunala distansutbildningen (Salin, 

2010). 

1.2.2  Distansutbildningens framväxt 

Den datatekniska utvecklingen har länge varit föremål för ett starkt intresse hos verksamma 

inom utbildningsområdet. Ur ett såväl nationellt som internationellt perspektiv har det varit 

viktigt att förse skola och universitet med goda tekniska lösningar som kan bidra till positiva 

resultat. När datorn introducerades fanns det en stark tilltro till dess förmåga att täcka olika 

utbildningsbehov (Hrastinski, 2013). 

Det var dock först med persondatorns intåg som datorerna kom att bli ett mer omfattande 

inslag i skolmiljöerna. Inledningsvis använde man datorer främst för att lära elever inom vissa 

utbildningar programmering. Men under de dryga 30 år som datorn funnits i skolans tjänst har 

denna fått en allt ökad betydelse för elever inom alla utbildningar. I dagens samhälle och 

skola har datatekniken en naturlig och självklar plats i varje elevs dagliga lärande (Hrastinski, 

2013). 
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Datorn och de möjligheter som tekniken förde med sig ansågs till en början som en 

påverkansfaktor med en generell kunskapshöjande effekt och under 90-talet kom såväl 

önskemål som krav på tillgång till datorteknisk utrustning i skolorna att öka. Studier under 

sent 90-tal talet skulle dock visa att de positiva effekterna inte var sprungna utifrån tekniken i 

sig självt utan i hur den lärmiljö som eleven vistades i såg ut och hur samarbetet mellan 

lärare-, elev- och teknik i största allmänhet fungerade. Endast i de fall detta samarbete flöt på 

ett fint sätt kunde positiva effekter av användandet av tekniska hjälpmedel utläsas. 

Framgångsfaktorerna som avgjorde i vilka fall tekniken blev en tillgång ansågs vara lärarens 

tekniska kunskaper, pedagogiska förmåga och samarbetsmöjligheterna mellan elev och lärare 

(Hrastinski, 2013). 

När beslut fattades om att kommuner kunde lägga ut vuxenutbildning på entreprenad såg 

bland annat korrespondensinstituten sin möjlighet att utveckla sina verksamheter genom den 

nya datatekniken. Under en tid fick ett fåtal företag/institut relativt stora marknadsandelar. 

Med åren har konkurrensens bland utbildningsanordnarna kraftigt ökat till följd av ett ökande 

antal utbildningsanordnare (Hrastinski, 2013). 

I takt med samhällsutvecklingen ökar behovet av utbildning för att kunna svara upp mot 

marknadens förändrade behov. Detta har fått som konsekvens att allt fler utbildar sig på högre 

nivå, att allt fler behöver omutbilda sig under sitt arbetsliv och att människor fortsätter utbilda 

sig högre upp i åldrarna. Utbildningsbehovet inom vuxenutbildningen är därför stort. De 

studerandes behov och förutsättningar ser också något annorlunda ut jämfört med tidigare. 

Det är idag exempelvis inte ovanligt att man väljer att studera samtidigt som man arbetar och 

har en familj att ta hand om. Det medför att behovet av flexibilitet inom utbildningen ökat. 

Genom detta har distansutbildningarna fått ett stort uppsving då de i många fall kan erbjuda 

en lösning på en i övrigt omöjlig ekvation (Hrastinski, 2013). 

1.2.3 Målsättningen med dagens vuxenutbildning 

De styrdokument och regelverk som reglerar dagens vuxenutbildningen är skollagen 

(SKOLFS 2010:800), Förordning om vuxenutbildning (SFS 2011:1108), kursplaner som 

tillämpas från och med den 1 juli 2012 samt också läroplanen för vuxenutbildningen 

(SKOLFS 2012:101).  

Utgångspunkten för vuxenutbildningen är de mål och strategier som beslutades av riskdagen i 

propositionen 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen.   
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I Skollagens 20 kap 2 § finner vi de övergripande målen för vuxenutbildningen: 

Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska 

ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och 

samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den 

enskildes behov och förutsättningar. När det gäller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska de 

som fått minst utbildning prioriteras.  

I läroplanen förs fram att vuxenutbildningen ska hitta flexibla lösningar när det gäller 

organisering, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i deltagarnas förutsättningar och 

behov. Deltagaren ska kunna kombinera studier i flera skolformer inom vuxenutbildningen 

samt kunna kombinera studier med arbete (SKOLFS 2012:101). 

1.2.4 Systematiskt Kvalitetsarbete 

För att kunna garantera att utbildning, oavsett skolform, håller en god kvalitet innehåller 

skollagen ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. ”Varje huvudman inom skolväsendet 

ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla 

utbildningen” (3 § 4 kap. Skollagen.). ”Sådan planering, uppföljning och utveckling av 

utbildningen som anges i 3 § ska genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förkollärare, övrig 

personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska 

ges möjlighet att delta i arbetet.  Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet 

vid enheten genomförs enligt första och andra styckena.” 4 § 4 kap. Skollagen. 

1.2.4.1 Historik 

Tanken om det systematiska kvalitetsarbetet har sitt ursprung i 1920-talets USA. Efter andra 

världskriget skedde ett stort utvecklingsarbete i Japan där de stora företagsledarna insåg 

betydelsen av ett systematiskt förbättringsarbete för att kunna utveckla produktionen.  Många 

av de metoder som kom att växa fram under denna tid nyttjas än idag, däribland kan nämnas 

kvalitetsutvecklingsmetoden LEAN som företaget Toyota utvecklade. I takt med 

samhällsutveckling och internationaliseringen av marknaden med den allt ökande konkurrens 

som detta medförde kom en ökad insikt om hur viktigt kvalitetsarbetet är på ledningsnivåer 

inom alla slags företag och organisationer (Petersson et al. 2015). 

Lean är en kvalitetsutvecklingsmodell som bygger på att driva på kvalitetsarbetet genom att 

identifiera specifika problemområden och utveckla ett system för hur man finner rätt på och 

prövar effekten av olika förbättringsåtgärder baserat på ett system av självutvärdering. 
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Numera finns motsvarande kvalitetsutvecklingssystem i ett stort antal länder i världen, 

Sverige inkluderat (Petersson et al. 2015).   

Ett exempel på ett internationellt kvalitetsutvecklingssystem är ISO9000-serien som utgör en 

internationell standard för kvalitetssystem och utkom för första gången 1987 från 

Internationella kvalitetsorganisationen. Syftet med standarden är att tillhandahålla ett 

hjälpmedel för hur man kan säkra kvaliteten inom en organisation bland annat genom att låta 

en ISO9000-certifierad tredjepart granska hur arbetet fortskrider. Standarden används idag 

inom ett hundratal länder och har spritt sig till att omfatta de flesta branscher. I nyare 

versioner av ISO-serien har man lagt till en ökad processinriktning, förståelse för hur de olika 

arbetsmomenten påverkar varandra, samt ett ökat kundfokus (Tonnquist, 2014). 

Nya studier genomförda av Kungliga vetenskapsakademien visar på hur viktigt det är att 

ledningen prioriterar kvalitetsarbete: 

På 90‐talet fanns ett stort intresse för att ta upp kvalitetsfrågorna i den högsta ledningen i företag och 

myndigheter. Intensiteten i detta tycks ha avtagit. Inte så att kvalitetsfrågorna anses mindre viktiga, men 

de får inte längre samma tydliga plats på högsta ledningens dagordning. Erfarenheterna visar dock att 

detta sprider sig snabbt i organisationen. Det inte ledningen prioriterar är inte viktigt.  (Lindström, 2009. 

S. 2) 

1.2.4.2 Kvalitetsarbete i dagens skola 

I skollagen kan vi läsa om att varje skolhuvudman och skolenhet ska bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete i syfte att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten och analysera 

de resultat som denna ger upphov till i förhållande till de nationella mål som är ställda för 

utbildningsformen (4 kap. 3-4 §§ Skollagen 2010:800). Analysen ska leda fram till en 

planering och utveckling av verksamheten. Kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete är ett sätt 

för staten att ställa krav på utbildningsanordnare att upprätthålla såg god kvalitet inom sina 

utbildningar som möjligt. Kravet på det systematiska kvalitetsarbetet blir därför också ett sätt 

att utvärdera verksamheterna. Lagen ställer också krav på utbildningsanordnaren att åtgärda 

de brister som framkommer vid uppföljning av verksamheten, genom klagomål eller på annat 

sätt (4 kap. 7 § Skollagen 2010:800). 

1.2.5  Systematiskt kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen 

Att bedriva systematiskt kvalitetsarbete är en nyckelfråga inom all utbildning och däribland 

vuxenutbildningen. Men är det möjligt att uppfylla nationella mål om likvärdig kvalitet och 

samtidigt ta hänsyn till krav på individualisering och flexibilitet? Detta har forskare vid Encell 
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undersökt i en studie. Rapporten ”Kvalitetsarbete i vuxenutbildning” (2015) bygger på en 

studie genomförd av fyra forskare vid Encell – Nationellt centrum för livslångt lärande – och 

ger en inblick i hur verksamhetschefer och rektorer ser på kvalitet och arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet i sin verksamhet. Ett mål med kvalitetsarbetet är att kunna 

erbjuda en likvärdig utbildning, vilket innebär att faktorer som bostadsort, kön och social- 

eller ekonomisk bakgrund inte ska påverka utbildningens kvalitet.  Samtidigt är 

individualisering och flexibilitet nyckelord från skollagen.  

I rapporten lyfts två huvudsakliga slutsatser fram som har betydelse för det systematiska 

kvalitetsarbetet: 

1) Den ena handlar om att utbildning har en särart och inte enbart kan betraktas som en 

produkt eller tjänst. Sedan kund-begreppet vunnit mark inom vuxenutbildningsvärlden 

är det viktigt att diskutera skillnaden mellan en kund och en studerande. 

2) Kvalitet i vuxenutbildning utgår från målområden med olika karaktär och man 

behöver därför tydliggöra de olika dimensionerna i begreppet kvalitet. Utifrån sin 

studie har Encells forskarteam tagit fram en typologi innehållandes tre begrepp som 

återspeglar kvalitetsbegreppets olika dimensioner. Dessa begrepp är: demokratisk 

kvalitet, pedagogisk kvalitet och administrativ kvalitet. Syftet bakom typologin är att 

den ska vara vägledande vid val av verktyg och arbetssätt, visioner och mål, praktiskt 

handling samt uppfölning av resultat. Här nedan ges en definition av begreppen; 

 

Demokratisk kvalitet handlar om att utbildningen uppfyller de samhällsmål som är satta för 

utbildningen, att utbildningen förbereder de studerande för ett deltagande i ett demokratiskt 

samhälle samt även att den studerande har rätt till inflytande över utbildningen (Encell, 2015).  

Pedagogisk kvalitet handlar om utbildningens innehåll, den studerades personliga utveckling 

genom utbildningen, i vilken utsträckning utbildningen erbjuder en variation av lärmiljöer, i 

vilken utsträckning utbildningen medför ett effektivt lärande, i vilken utsträckning den 

studerande erbjuds stöd och hjälp, vilken flexibilitet utbildningen innehåller och vilka betyg 

och prestationer som utbildningen ger upphov till (Encell, 2015).. 

Administrativ kvalitet handlar om verksamhetens stödprocesser och ekonomi. Det handlar om 

vilken budget utbildningen har, hur ärendehanteringen går till samt vilken 
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elevgenomströmning utbildningen har, även hur lokalyta och anställningsavtal ser ut (Encell 

2015). 

Enligt Encell är en finess med denna indelning är att lyfta ut den administrativa kvaliteten 

som en egen dimenson i förhållande till dimensionerna demokratiskt och pedagogisk kvalitet. 

Genom att göra så går administrativ kvalitet att hantera som en separat del och därmed tona 

ner betydelse av dessa specifika påverkansfaktorer i relation till de övriga två. Encell menar 

att övergripande mätningar utifrån administrativa mått i annat fall kan ge en känsla av 

trygghet och kontroll och en illusion av att man mäter allt/det väsentliga. Om allt mäts 

kvantitativt riskerar dock det omätbara att hamna i skuggan av det mätbara med konsekvensen 

att den pedagogiska kvaliteten inte ges det utrymme den förtjänar och behöver (Encell rapport 

1:2015). 

1.2.6 Skolinspektionens granskning av distansundervisning 

Under 2014 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning med inriktning mot 

skolhuvudmäns insatser för distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå. 18 olika skolhuvudmän blev granskade och utifrån denna granskning drogs ett antal 

slutsatser som visar på att det finns stora utvecklingsbehov inom distansutbildningen. 

Eftersom studien endast grundades på 18 kommuner kan slutsatserna inte ge en fullt 

representativ nationell bild av förhållandena. Slutsatserna kan dock ge viss fingervisning som 

kan vara både skolhuvudmän och utbildningsanordnare till hjälp i deras fortsatta utveckling. 

Resultaten visade att det finns en stor avvikelse mellan vilka elever som läser på distans i 

förhållande till vilka elever som kommunerna anser lämpade för att läsa på distans.  

Resultaten visade också att kommunernas syn på distansutbildning behöver förändras. Oavsett 

elevens studievana kan denne komma att behöva läsa på distans pga sin livssituation. 

Kommunens ansvar är att erbjud utbildning utifrån elevens behov och förutsättningar. 

Eleverna får inte i tillräcklig utsträckning tillgång till lärares stöd och handledning och den 

interaktion med andra elever som de skulle behöva för att nå ett djupare lärande är i stort sett 

obefintlig. Detta trots att det finns beprövade sätt att förstärka tillgången till lärare och 

interaktion med andra elever. Arbetssätten behöver därför utvecklas och lärarens ledning av 

undervisningen behöver stärkas för att motverka en för hög grad av självstudier och för att 

öka det gemensamma lärandet. 
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Detta medför också att läraren behöver hålla sig à jour med teknikutvecklingen och 

kontinuerligt förändra distansundervisningen utifrån den. En förutsättning för det är att lärarna 

erbjuds kompetensutveckling utifrån distansutbildningens specifika förutsättningar. 

Eleverna behöver också erbjudas stöd och handledning på sätt och tider som gör att de kan ta 

del av det samt att stöd och handledning i större utsträckning erbjuds via internet. 

Utöver ovanstående visar granskningen också att huvudmännen behöver ställa betydligt högre 

och tydligare krav när de sluter avtal om utbildning på entreprenad utifrån elevernas behov 

och distanasutbildningens specifika förutsättningar. Huvudmännens uppföljning av 

distansutbildning behöver också utvecklas (Skolinspektionen, 2014). 

1.4.7. Ett kritiskt perspektiv på kvalitetsmätning 

Synen på kvalitetsmätningarnas för- och nackdelar skiljer sig dock vida. Det är inte alla som 

aktivt förespråkar kvalitetsmätningar av olika slag som ett gott utvecklingsinstrument. I sin 

bok ”Nya utvärderingsmonstret om kvalitetsmätning i den offentliga sektorn” för författaren 

Lena Lindgren ett kritiskt resonemang kring effekterna av olika kvalitetsmätningar. Lena 

menar att för att en kvalitetsmätning ska fylla sitt syfte och ge god information som den 

aktuella verksamheten kan använda sig utav vid ett utvecklingsarbete så måste den ske i sex 

steg vilka omfattar; 

1) Beskriva verksamheten i programteoriformat. 

För att överhuvudtaget kunna utvärdera en verksamhet måste det klargöras vad 

verksamheten syftar till, vilken den är och vilka egenskaper denna har som är viktiga 

att mäta. Man måste börja med att skapa sig en förståelse för hur verksamheten är 

tänkt att fungera. 

2) Tolka mål och avgränsa vad som ska mätas. 

Verksamheten måste därefter granskas när det gäller vilka mål den har att uppnå så att 

man tydligt kan avgränska vad det är som ska mätas? 

3) Konstruera indikatorer med teoretisk definition 

Därefter måste tydliga indikatorer skapas som vi kan använda oss utav vid en mätning 

för att få en tillförlitlig nulägesbeskrivning av verksamheten. Indikatorerna ska skapas 

utifrån en teoretisk definition som förklarar det bakomliggande resonemang som 

ligger till grund för skapandet av dem. 

4) Samla in, bearbeta och analysera måtten 
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Utifrån dessa indikatorer skapas sedan ett instrument vilket kan användas för att samla 

in, bearbeta och analysera indikatormåtten. Här blir det viktigt att fundera över hur 

indikationsfaktorer avkodas så att vi får ut mesta möjliga information ifrån dem och så 

att vi kan förstå vad dessa resultat betyder. 

5) Använda mätresultat 

När mätningen väl är gjord måste dess resultat i någon utsträckning kunna tillämpas i 

en yrkespraktisk verksamhet. Ska kvaliteten förbättras genom mätningar måste 

mätningarnas resultat var direkt tillämpliga i verksamheten. 

6) Verksamhetens kvalitet ökar; insyn, jämförelser, kontroll och ansvarsutkrävande 

underlättas. 

Den bärande tanken är att genom att noga ha studerat syfte och målsättning med 

verksamheten, genom att noga ha brutit ned målen till delmål utifrån vilka vi skapat 

kvalitetsindikatorer som vi kan basera en mätning på och genom att ha genomfört 

denna mätning och tagit del av resultatet så kan vi utifrån de utveckla och förändra 

verksamheten mot bättre resultat. Det är den grundläggande och bärande tanken. I sin 

bok visar dock Lena Lindgren på att det inte riktigt är så enkelt. 

Det finns en övergripande risk att endast det som är mätbart mäts. Att endast indikatorer som 

vi vet hur vi ska tyda tillåts ingå i mätningen vilket kan ge en felaktig bild över verkligheten. 

Det finns också en överhängande risk att de effektmått som vi baserar mätningarna på samt de 

samband som vi utifrån dessa mått finner blir osäkra och i allt för stor utsträckning baserar sig 

på vår egen förståelse för den teoretiska bakgrunden. Mått är i någon utsträckning också alltid 

politiska konstruktioner som vi måste se ur ljuset av dess omständigheter. Som enskilda mått 

kan de ge en felaktig bild över den verklighet som vi med mätningen önskar beskriva. 

En allt för överdriven tro på kvalitetsmätningarnas förmåga att bistå i utvecklingen av 

verksamheten riskerar vi också utsätta oss för en avprofessionalisering då vi begränsar vårt 

eget handlingsutrymme pga övergeneralisering och skapandet av generell kunskap utifrån 

specifika fall. Problem kan då även uppstå när det generella kunskapen ska tillämpas på 

enskilda fall. 

Genom kvalitetsmätningar av olika slags tenderar vi också drabbas av något närmast liknande 

en indikatorfixering då ett fåtal indikatorer tillskrivs för stort förklaringsvärde. Ett exempel på 

detta skulle kunna vara då den generella måluppfyllelsen för en verksamhet (andelen elever 

som färdigställt sina utbildningar med godkänt resultat) ses som en isolerad förklaringsfaktor 
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bakom verksamhetens generella kvalitet då långt många fler påverkansfaktorer kan ligga 

bakom ett sådant resultat. 

Lena visar också på att kvalitetsmätningar av olika slag riskerar ge upphov till tröskelvärden 

där en viss standard är satt för vad en viss verksamhet rimligen bör kunna prestera. En 

standardisering som riskerar leda till att verksamheter, i den allmänna konkurransen, ser detta 

tröselvärde som ett normvärde över vilket man inte behöver driva verksamhetens resultat. 

1.4.8  Grundprinciper inom LOU 

För att få en bättre förståelse för syftet och de bärande tankarna bakom hur offentlig 

upphandling går till och vilka lagar som reglerar detta ska vi titta något på dess grundläggande 

principer. Med offentlig upphandling avses de åtgärder som görs av en upphandlande 

myndighet i syfte att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal avseende, varor, tjänster eller 

byggentreprenader, 2 kap. 13 § Lagen om offentlig upphandling (LOU). En offentlig 

upphandling är med andra ord en metod där en myndighet önskar ingå ett avtal och skriva 

kontrakt med en eller flera leverantörer. Ex på upphandlande myndighet kan enligt 2 kap. 19 § 

LOU vara: 

- Statliga och kommunala myndigheter 

- Beslutande församlingar i kommuner och landsting 

- Offentligstyrda organ 

- Sammanslutningar av en eller flera myndigheter enligt punkterna ovan 

Allt inom upphandling ska genomsyras av fem grundläggande EU-rättsliga principer och 

dessa ska beaktas i upphandlingens alla faser. De grundläggande principerna återfinns i 1 kap. 

9 § LOU och är: 

Principen om likabehandling, som innebär att alla leverantörer ska behandlas lika i alla 

skeden av en upphandling och alltid få så lika förutsättningar som möjligt. 9 § 1 kap. LOU. 

Principen om icke-diskriminering, som innebär att anbudsgivare ska behandlas lika oavsett 

nationalitet eller etablering i medlemsstat eller område. 9 § 1 kap. LOU. 

Öppenhetsprincipen, som innebär att upphandling ska ske öppet och tydligt. Uppgifter om 

upphandlingens tillvägagångssätt får inte hemlighållas, upphandlingar ska annonseras 

offentligt, de som deltagit i upphandling ska meddelas om resultatet av den och upphandlingar 

i princip ska vara offentliga. 9 § 1 kap. LOU. 
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Ömsesidigt erkännande innebär att t.ex. intyg, examensbevis eller certifikat som utfärdats av 

en behörig myndighet i en medlemsstat inom EU, ska anses som giltig även i andra 

medlemsstater. 9 § 1 kap. LOU. 

Proportionalitet innebär att kraven i ett upphandlingsförfarande ska stå i rimlig proportion till 

de mål som eftersträvas. En upphandlande myndighet får inte ställa högre krav på leverantör 

eller leverans än vad som behövs och är ändamålsenligt i den aktuella upphandlingen. Kraven 

ska ha ett naturligt samband med och stå i proportion till det som ska anskaffas. 9 § 1 kap. 

LOU. 

1.4.8.1 Upphandlingsförfarandet  

Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden vid offentliga upphandlingar. När det gäller 

upphandling av utbildning på entreprenad finns framförallt två olika förfaranden inom LOU 

som vi skiljer mellan, öppet förfarande och selektivt förfarande. 1 § 4 kap. LOU. 

Öppen upphandling 

Vid ett öppet förfarande får alla leverantörer lämna anbud enligt 2 kap. 22 § LOU. 

Anbudsgivaren analyserar behovet av utbildning noggrant innan förfrågan lämnas ut och 

skapar ett kravställande i vilket den kravprofil som anbudsgivarna kommer utvärderas utifrån 

ingår. Genom en annons visar anbudsgivaren vilken slags utbildning man söker och samtliga 

leverantörer inom området är fria att lämna ett anbud. Anbudsgivaren analyserar därefter 

inkomna anbud och väljer ut den eller de anbudsgivare som de önskar skapa ett avtal med. 

Förfarandet kan illustreras på följande sätt: 

Analysfas > kravställande > annons > inkomna anbud > analys av anbud > urval > avtal 

Selektiv upphandling 

Vid ett selektivt förfarande kan alla leverantörer ansöka om att få lämna anbud men endast de 

som genom urval väljs ut får därefter lämna ett anbud. Anbudsansökande skickar in en 

anbudsansökan genom att besvara anbudsgivarens annons. Anbudsgivaren besvarar därefter 

anbudsansökningarna genom att välja ut ett antal leverantörer som de skickar en inbjudan att 

lämna in anbud till. Inkomna anbud analyseras därefter och ett avtal skapas med den eller de 

leverantörer som bäst uppfyller kravprofilen. Förfarandet kan illustreras på följande sätt 
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Analysfas > kravställande > annons > inkomna anbudsansökningar > analys av 

anbudsansökningar > urval > inbjudan att lämna anbud > inkomna anbud > analys av anbud > 

urval > avtal 

1.4.8.2 Kravställande/Förfrågningsunderlag 

Ett förfrågningsunderlag är ett underlag för anbud, som en upphandlande myndighet 

tillhandahåller en leverantör, 2 kap. 8 § LOU. I förfrågningsunderlaget formulerar den 

upphandlande myndigheten sina behov och krav. 

Det finns viss skillnad mellan förfrågningsunderlagens disposition i en selektiv jämfört med 

en öppen upphandling. Gemensamt är dock att samtliga upphandlingar innehåller ett antal 

krav oavsett vad de kallas eller var i dokumentet de finns. Dessa är: 

- Kvalificeringskrav (krav på leverantör) 

- Krav på vara/tjänst (tekniska specifikationer) 

- Utvärderingsmodell 

- Utkast till kontrakt eller ramavtal (kommersiella villkor) 

- Administrativa krav (eller formella krav) 

1.4.8.3 Utvärdering 

Utvärderingen syftar till att avgöra vilken anbudsgivare som uppfyllt alla kraven i 

förfrågningsunderlaget och som därefter vinner upphandlingen. I enlighet med 12 kap. 1 §  

LOU finns det två sätt att utvärdera en upphandling: 

1) Det ekonomiskt mest fördelaktiga, vilket innebär att den upphandlande myndigheten 

utifrån en viss utvärderingsmetod analyserar vilken av anbudsgivarna som kan 

uppbringa bäst kvalitet i förhållande till pris och därigenom bäst kan tillgodose 

myndighetens behov. De avtal som dessa upphandlingar leder fram till kallas 

hädanefter för ”kvalitetsavtal”. 

 

2) Det anbud som har lägst pris, vilket innebär att den leverantör som uppfyllt samtliga 

krav och dessutom uppvisar det lägsta prisen vinner upphandlingen. Med denna metod 

menar man inte att kvalitet inte är så viktigt, man har istället i sin kravprofil visat på 

vilka kvalitetsaspekter som ger konkurrensfördelar. De avtal som dessa upphandlingar 

leder fram till kallas hädanefter för ”prisavtal”. 
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1.4.9 LOV 

Lagen om valfrihetssystem, LOV, sätter ett ramverk för de kommuner och landsting som vill 

konkurrenspröva verksamheter genom att låta brukaren eller patienten överta valet av utförare 

av välfärdstjänster såsom exempelvis stöd, vård- och omsorg eller utbildning. 

Lagen om valfrihetssytem är ett alternativ till upphandling enligt Lagen om offentlig 

upphandling. Lagen om valfrihetssystem  bygger även den på grundläggande EG-rättsliga 

principer om konkurrens, icke-diskriminering, öppenhet och proportionalitet. 

För att begränsa min studie har jag valt att inte vidare undersöka kommuner som gör 

upphandlingar enligt LOV. 
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2. Forskningsöversikt: 

 

När det gäller distansbaserad vuxenutbildning finns det idag mycket forskning inom området 

såväl nationellt som internationellt. Forskningen omfamnar dock till stora delar metodiska 

resonemang och studier kring vilka faktorer som ur ett utbildningsperspektiv anses bidra till 

kvalitéen inom utbildningen. Det saknas dock forskning som belyser vilka av dessa 

kvalitetsaspekter som påverkar kommunala upphandlare i störst grad vid upphandling av 

kommunal distansbaserad vuxenutbildning. Här blir min studie ett tillskott som ger en första 

överblick över området.  

Men på grund av avsaknaden av tidigare studier som berör mitt område blir 

forskningsöversikten något kort. Jag har valt att i följande avsnitt därför delge ett par studier 

som belyser kvalitet inom distansbaserad utbildning sett utifrån ett utbildningsperspektiv. 

Dessa källor kan ge en förståelse för vilka faktorer som är viktiga utifrån ett 

studerandeperspektiv och kommer sedan användas för att föra ett resonemang kring mina 

resultat. 

2.1 Studier om kvalitet inom distansutbildning 

2.1.1 Quality in Distance Education: Exploring the Issues and Concerns 

I sin artikel ”Quality in Distance Education: Exploring the Issues and Concerns” som bygger 

på en forskningsöversikt av Edna Q. Claus från Texas A&M University (2006) beskriver 

författaren Claus hur saknaden av en internationell definition och standardisering kring vad 

”distansutbildning” innebär medfört en allmän och bredskalig skepticism mot 

distansutbildningsanordnare, vars undervisning länge ansetts ha lägre status än traditionell 

klassrumsundervisning.  Ett resonemang som även Russel (2011) visat på. Claus argumenterar 

för att en bidragande faktor till denna skepticism är att det på senare tid i takt med 

itutvecklingen uppstått allt fler utbildningsanordnare på nätet som säljer in utbildning av olika 

slag. I relationen mellan dessa olika utbildningsanordnare menar Claus att det dock saknas en 

tydlig begreppslig skillnad mellan de distansutbildningar som är ackrediterande, som 

genererar betyg eller på annat sätt är meriterande, och distansutbildning som endast genererar 

olika former av intyg och som den studerande läser för sitt eget intresses skull. 

Claus menar vidare att det när det gäller kvalitet inom distansutbildning främst finns tre 

områden som debatteras: 
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1. Interaktion och kommunikation 

Sedan lång tid tillbaka anses utbildning innehålla ett stort mått av interaktion och 

kommunikation. Utifrån Hrastinski (2013) skulle vi kunna hävda att detta bygger på en 

interaktionistisk kunskapssyn där kunskap ses som något som skapas mellan människor. Har 

man denna kunskapssyn kommer debatten gällande distansutbildning främst handla om 

huruvida man kan överbygga frånvaron av lärar-elev interaktion. Claus ställer sig dock frågan 

om inte distansutbildning istället bör vila på en annan kunskapssyn?  

2. Likvärdighet 

Författaren visar på att likvärdighet inom utbildning är viktigt. Likvärdighet kan dock tolkas 

på många olika sätt och behöver inte nödvändigtvis innebära att man använder samma 

metoder. Men inom distansutbildning  menar Claus att ”the learning experiences should be of 

equal value, hence equal in the quality of instruction through distance education” (Claus, 

2006, p. 427). Det måste med andra ord finnas någon form av riktmärke/mått för hur man 

mäter god kvalitet inom distansutbildning så att vi kan försäkra oss att utkomsten av olika 

slags utbildningar är av likartad kvalitet. 

3. Elevens studiekapacitet 

Claus visar på att huruvida distansutbildning är något som passar alla är ett omdebatterat 

ämne. Enligt Victor Vrooms förväntansteori (Hedegaard Hein, 2012) så ligger en persons 

motivation att uppnå ett visst mål i tron på att de handlingar som denne utför i sin strävan mot 

detta mål också kommer leda till ett positivt resultat. Elevens kapacitet till sina studier och 

förmåga att nå sina mål ökar därför i takt med att elevens motivation och positiva förväntan 

på sina handlingar ökar. Karin Kirtleys (Kirtley, 2002, p.112) har forskat kring vilka 

karaktärsdrag som till störst utsträckning påverkan studentens upplevda nöjdhet med sin 

utbildning och genom sin studie fann Kirtley en korrelation mellan studentens grad av 

motivation och dess upplevda nöjdhet med nätbaserad utbildning. Kirtley fann, precis som 

Vroom genom sin teori påvisat, att en students grad av motivation är en avgörande faktor för 

elevens akademiska förmåga inom distansbaserad utbildning men också påverkar den 

studerandes upplevda tillfredställelse med den flexibilitet som en distansutbildning genererar. 

Kirtley visar därför på att det är avgörande att utbildningsanordnare fokuserar på kvalitet i 

utbildningen i form av kvalitativa uppgifter och instruktioner som ökar elevens motivation 

och skapar en tro på att denne kan lyckas väl. Kirtley påvisar vikten av en såväl nationell som 



23 
 

internationell standard kring vad som utgör viktiga kvalitetsaspekter inom den 

distansbaserade utbildningen och enligt Claus kan tydliga resonemang kring detta minska de 

negativa aspekterna i debatterna om distansutbildningen. Genom att fastställa vad god kvalitet 

är, genom att se till att denna medför en ökad studiemotivation hos den enskilda eleven bör 

detta leda till att en mer bredskalig population tilltalas av och har nytta utav distansutbildning. 

2.1.2 Quality in Distance Education: Fokus on On-line learning 

I sin studie ”Quality in Distance Education: Fokus on On-line learning” genomförde Katarina 

A. Maeyer (2002) en litteraturundersökning i vilken hon sökte igenom elektroniska databaser, 

vetenskapliga tidsskrifter, böcker och internetsidor för att finna relevant information om hur 

kvalitet inom distansundervisning  utvärderats mellan åren 1986-2003. 

Resultatet av studien visar att de områden som till störst utsträckning utvärderas ligger på 

institutionsnivå, kursnivå, instruktionsnivå och studentnivå. 

När det gäller institutionsnivån är de utvärderingsmetoder som används ofta av ackrediterande 

slag. Man gör en kompetensprövning och utvärderar huruvida institutionen uppfyller de krav 

som som ställs. Ett negativt utslag av denna typ av utvärdering medför ofta statliga sanktioner 

eller att man fråntas rätten att bedriva undervisning. 

 

När det gäller kurs- och programutvärdering handlar dessa oftare om hur man kan utveckla 

design, lärmiljö, instruktioner och feedback i syfte att förbättra tillgänglighet och 

användbarhet.  

 

När det gäller de studerandes egna utvärderingsmetoder bygger dessa ofta till stor del på 

traditionella utvärderingsmetoder som används på samma sätt som vid 

klassrumsundervisning, med försök att anpassa dessa metoder till distansundervisningens on-

line instruktioner.  

 

Studien visar på att definitionen av vad som utgör kvalitet beror på vem det är som utvärderar 

och hur utvärderingsmetoden ser ut till sin natur. Studien visar tydligt på behovet av att skapa 

en standardiserad modell för hur kvalitet ska utvärderas och bedömas. En sådan modell bör 

innehålla tydliga kriterier som bestämmer kvalitetsnivån. Tillsammans med en sådan modell 

bör också ett mer utvecklat samarbete mellan företag och myndigheter för att säkerställa 

kvalitativa utbildningar som tryggar framtidens behov av arbetskraft (Meyer, 2002). 
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2.1.3 Upplevda kvalitetsdimensioner inom distansutbildning 

I sin rapport ”Percived quality dimensions in distance education: Excerpts form Student 

Experiences” visar Upasna Thapliyal (2014) på att distansutbildning skiljer sig till sin natur 

från andra former av högre utbildning. Den flexibilitet som distansutbildning har möjliggör 

högre utbildning för de studenter som inte har möjlighet eller tillgång till mer traditionell 

campusutbildning. Men som ett alternativ till den mer traditionella campusutbildningen ses 

också ofta distansutbildningen som en sekundär utbildningsform vars olika program, 

lärmaterial och studentsupport inte anses hålla lika hög kvalitet.  

Thapliyal menar dock att utvärderingen av effektiviteten hos distansutbildning i huvudsak 

borde fokusera på de studerandes studieresultat samt deras upplevelse av utbildningen. I sin 

studie undersökte Thapliyal därför distanselevernas egna upplevda kvalitetsaspekter. 

Deltagande i studien var ett 100 tal studenter som läste ”Master of Education” vid University 

School of Open Learning, Panjab University. 

Studenterna ombads ge sina synpunkter på områden som kan associeras till kvalitet såsom  

kursens målsättning,  undervisning av kursinnehållet, presentation av kursplan, lärmaterial, 

studentsupport, utvärderingsmetoder, infrastruktur och generell upplevelse av lärmiljön som 

helhet.  

För att studera kvalitetsdimensionerna såsom de upplevdes av studenterna gjordes en 

innehållsanalys över deras svar. Resultatet visar att distanseleverna som generell grund var 

nöjda med den generella kvaliteten hos utbildningen. De områden som framkom som mer 

problematiska i studien var studenternas upplevelse av den studiesupport som erbjuds samt 

utbildningsanordnares infrastruktur. 

Utifrån studien kunde följande slutsatser dras kring elevens upplevelse av kvalitet: 

- Distanskurser ska noga planeras och designas innan undervisningen drar igång. 

- Innehållet i utbildningen och de lärinstruktioner som eleven ges ska skapas med 

hänsyn tagen till den tidsbegränsning eleven har vid respektive moment. 

- Adekvat supportsystem måste finnas som ger den studerande tillgång till de lärresurser 

som denna är i behov av för att kunna genomföra utbildningen såsom exempelvis 

textböcker och annat lärmaterial. 

- Interaktion mellan lärare och elev samt även mellan distanselever ska praktiseras och 

flitigt uppmuntras. 
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- Uppgifter och prov ska skapas med tydliga syften och mål som står i klar relation till 

de specifika lärandemål som utbildningen har för att skapa relevans. 

Thapliyal konstaterar att elevens möjlighet att påverka utbildningen samt till att få den hjälp 

som denne behöver för att kunna genomföra utbildningen är viktigt. Men viktigast är ändå att 

det finns en tydlig genomtänkt plan för hur utbildningen ska ske som löper som en röd tråd 

genom alltifrån infrastrukturen och hur systemet är skapat till hur eleven ges tillgång till 

lärmaterial och hur uppgifter och instruktioner är skapade i relation till målen för 

utbildningen. 

2.2 Sammanfattning 
Som vi nu kunnat se finns det många intressenter som på ett konkret sätt vill visa på vilka 

olika faktorer som är kvalitetsgivande inom distansbaserad utbildning. Svensk 

vuxenutbildning är unik på många sätt, varför internationella jämförelser inte så lätt låter sig 

göras. Varje land har sitt eget värdesystem som utbildning byggs utifrån vilket också försvårar 

internationella kvalitetsjämförelser, om än naturligtvis inte omöjliggör.  

Eftersom begreppet ”kvalitet” kan definieras på så många olika sätt finns det också en 

överhängande risk att inte bara internationella jämförelser blir svåra att utföra, utan även 

nationella. Var kommun är själv huvudman för den vuxenutbildningen som bedrivs inom 

kommunen och kan på ett påtagligt sätt sätta en prägel på vad som ska anses utgöra ”god 

kvalitet” inom utbildning. Det finns en risk i att avsaknaden av en tydlig definition skapar en 

differentierad syn som i sin tur påverkar likvärdigheten inom utbildningssektorn. Med min 

studie vill jag belysa detta område. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Kunskaps- och vetenskapsteoretiska ståndpunkter 

Min studie bygger på ett konstruktivistiskt kunskapsteoretiskt perspektiv. Då det finns många 

olika inriktningar inom konstruktivismen kräver perspektivet sitt förtydligande. Inom den 

radikala konstruktivismen är den bärande tanken att den” verklighet” som vi kan observera 

står i relation till den människa som iakttar. Konsekvensen av detta resonemang blir att varje 

människa konstruerar sin egen verklighet och att den uppfattning som vi får om vår omvärld 

är subjektivt orienterad. Genom strömningen ”social konstruktivism” går konstruktivismen 

från ett filosofiskt plan till sociologin där kunskapsteorin visar på att våra allmänbegrepp och 

vår värld i grunden bygger på sociala konstruktioner, gemensamt utförda av människor, som 

egentligen saknar reell betydelse. Vad det innebär att vara en kvinna eller man, ha rätt eller fel 

eller hålla ”god kvalitet” kan enligt denna kunskapsinriktning inte förstås på annat sätt än som 

sociala konstruktioner, en slags sociala överenskommelser om hur världen är beskaffad och 

hur vi ska tolka det som sker i den (Hacking, 2005).  

Synen på vad som utgör kvalitet inom vuxenutbildning kan utifrån inledning samt 

forskningsöversikt inte anses vara något i världen självklart förekommande som uppfattas på 

samma sätt av alla. Tanken om vad som utgör kvalitet bygger snarare på en social 

konstruktion skapad utifrån en gemensamt beslutad värdegrund och förståelse för vad 

utbildningen syftar till. Åtminstone är det så jag önskar det skulle vara. Utifrån detta 

konstruktivitiska perspektiv på kvalitetsbegreppet ämnar jag dock undersöka i vilken 

utsträckning en gemensam syn faktiskt förekommer. Som utgångspunkt för min studie har jag 

Encells (2015) tidigare genomförda studie kring kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen som 

mynnade ut i en strukturell indelning av kvalitetsbegreppet som blottlägger vilka olika delar 

kvalitetsbegreppet är uppbyggt kring. Encells typologi innehåller följande 

kvalitetsdimensioner: 

 Administrativ kvalitet, där kvalitet ses som något som handlar om verksamhetens 

praktiska uppbyggnad och kommunikation till dem som nyttjar verksamheten (Encell, 

2015). 

 Pedagogisk kvalitet, där kvalitet ses som något som handlar om verksamhetens 

organisation och hur verksamheten bedrivs. Hur man inom verksamheter hjälper, 
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stöttar och stödjer dem som nyttjar verksamheten att nå sina målsättningar (Encell, 

2015).  

 Demokratisk kvalitet, där kvalitet kan ses som något som handlar om hur 

verksamheten formar de individer som nyttjar denna och förbereder dem inför ett 

aktivt deltagande i ett demokratiskt samhälle (Encell, 2015). 

Ett konstruktivistiskt perspektiv antyder dock att det finns en möjlighet till att inte endast de 

överenskomna definitionerna blir gällande utan även de egna skapade. I mina slutsatser 

kommer jag därför ta hänsyn till den spridning som detta perspektiv antyder att svaren 

kommer ha. Konstruktivismen kan på ett bra sätt förklara orsaken bakom den variation som 

bör kunna utläsas i svaren.  

3.2 Vetenskapliga teori- och begreppsbildningar 

Min ansats bygger på en kvantitativ metod och i min studie använder jag mig dels utav en 

explorativ undersökningsmetod utifrån vilken jag ämnar kartlägga respondentsvaren för att 

finna ev. mönster. Jag kommer också använda mig utav en hypotetisk-deduktiv 

undersökningsmetod som handlar om att pröva ett antagande, en hypotes, mot en teoretisk 

eller erfarenhetsbaserad bakgrund. Hypotesen är av sådant slag att man kan härleda 

konsekvenser som logiskt följer av den. Utifrån min studie kommer jag testa om dessa 

konsekvenser stämmer överens med verkligheten. I enlighet med falsifikationsprincipen ska 

hypotesen vara falsifierbar och om det visar sig att konsekvenserna inte stämmer överens med 

verkligheten så förkastas hypotesen (Körner & Wahlgren, 2013). 

Här bör dock ett par ord sägas om ”verkligheten”. Den deduktiva metoden kan härledas från 

ett positivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv som bygger på tanken om att det finns en 

verklighet som är mätbar. Enligt den socialkonstruktivistiska teorin kan verkligheten inte 

anses vara något objektivt förekommande vilket medför ett visst mätproblem vid en 

hypotetisk-deduktiv metod. För vilken är den verklighet som vi avser beskriva och mäta mot? 

Att mäta upplevelser kvantitativt strider också mot den traditionella positivistiska 

forskningsmetoden, då en positivist starkt motsätter sig att ordet ”upplevelse” går att 

undersöka, än mindre vetenskapligt mäta.  

Min undersökningsmetod bygger till stor del på en mer traditionell hermeneutisk, 

tolkningsbaserad, undersökningsmetoden som stämmer väl överens med den 

socialkonstruktivistiska kunskapsteoretiska synen. Att jag ändå genomför en kvantitativ studie 

stödjer jag genom Westerman (2006) som lyfter fram att kvantitativ forskning i någon 
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utsträckning ändå alltid är tolkande. Detsamma visar Bryman (2012)  som ifrågasätter 

motsatsförhållandet mellan tolkningsperspektivet och den positivistiska traditionen och menar 

på att ett förståelsebaserat synsätt är centralt även inom den kvantitativa forskningen. 

Den positivistiska kunskapssynen menar att det finns en verklighet som går att objektivt mäta 

och beskriva (Hartman, 2004). Den socialkonstruktivistiska kunskapssynen menar att 

verkligheten, såsom vi uppfattar den, bygger på en social konstruktion, skapad utifrån en 

gemensamt beslutad värdegrund och därmed inte är något objektivt förekommande utan i 

teorin skapat (Hacking, 2005). Samtidigt visar socialkonstruktivismen på att vår 

verklighetsuppfattning bygger på gemensamma konstruktioner och inte helt subjektiva 

upplevelser. Bengt Kristensson Ugglas (2012) menar på att den samtid som vi lever i kräver 

ett hermeneutiskt förhållningssätt till vår omvärld. Samhällsutvecklingen går i allt snabbare 

takt och för att skapa sig en förståelse för hur verkligheten såg och ser ut igår, idag och i 

morgon kräver det en djupare förståelse för samtiden som vi inte kan få genom att endast 

observera den. Genom objektiva mätningar kan vi endast se tendenser men för att förstå vad 

dessa betyder och innebär måste vi göra tolkningar. Hermeneutik och positivism står därför 

inte i samma konflikt mot varandra utan kan snarare ses som olika kunskapsteoretiska fält 

med sina respektive redskap som på olika sätt kan hjälpa oss att få ett grepp om en 

komplicerad verklighet. Genom att identifiera en befintlig värdegrund och antaganden om vad 

som utgör god kvalitet kan vi därefter undersöka hur kommuner förhåller sig till detta och 

därmed skapa oss kunskap om vilka kvalitetsfaktorer som är mest centrala vid upphandling av 

kommunal distansbaserad vuxenutbildning.  

När det gäller vad utbildning ska syfta till och vilka krav som ställs på kvalitet finns ett väl 

utvecklat ramverk i skollag och förordningar som vi alla har att förhålla oss till. I min studie 

har jag utgå ifrån Encells (2015) kvalitetstypologi som bygger på ett kartläggande av synen på 

kvalitet inom vuxenutbildningen och som belyser hur olika aspekter av kvalitet svarar mot 

olika mål på både nationell, kommun- och verksamhetsnivå. Kvalitetsbegreppet har utifrån 

denna studie brutits ned till de tre aspekterna; administrativ kvalitet, pedagogisk kvalitet och 

demokratisk kvalitet som tillsammans kan anses utgöra den gemensamma synen på vad 

kvalitet står för. 

Utifrån denna gemensamma syn på vad kvalitet står för ämnar jag undersöka i vilken 

utsträckning de olika kvalitetsaspekterna påverkar kommunala upphandlare i deras val av 
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utbildningsanordnare för att se om någon skillnad råder i resonemang beroende på vilken av 

LOUs två utvärderingmetoder som kommunen använder sig utav. 

Samtliga tre kvalitetsbegrepp är definierade nominellt. Med en nominaldefinition menas att de 

klasser som vi avser undersöka inte finns färdigkonstruerade i världen utan är skapade utifrån 

de teorier som människor fört fram om världens beskaffenhet, något som ligger väl i linje med 

det socialkonstruktivistiska synsättet. Operationaliseringen av termerna kommer därför handla 

om hur jag fastställer dess förekomst, hur jag kan undersöka dem och undersöka dess 

variation (Hartman, 2004). 
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4. Metod 

4.1 Urval 

Vid en studie av detta slag är det viktigt att tänka noga kring urvalet. Ett urval kan göras på 

många olika sätt enligt Hartman (Hartman, 2004). Om jag haft en liten begränsad grupp vars 

uppfattningar jag avsett undersöka hade jag kunnat göra en totalundersökning. Jag hade då 

genomfört undersökningen på den totala populationen för vilken jag avsåg testa hypotesen. 

Ofta är dock populationen väldigt stor, kanske till och med oräknelig, och då måste man göra 

en urvalsundersökning. En urvalsundersökning innebär att man undersöker en del av den 

totala populationen i syfte att komma fram till något som kan anses vara gällande för hela 

populationen. Hur man gör urvalet blir här en avgörande fråga för generaliserbarheten i 

studien. 

För att kunna dra en slutsats måste man se till så att urvalet blir representativt för den totala 

populationen. Här finns ett antal olika principer att utgå ifrån men man brukar skilja på 

sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval är urvalsprinciper som 

medför att alla individer i populationen har samma sannolikhet att ingå i studien. Metoden för 

hur urvalet görs kan dock skilja sig åt. En variant av ett sannolikhetsurval är ett stratifierat 

urval där populationens enheter först delas in i mindre grupper och där man sedan ur varje 

grupp drar ett slumpmässigt urval av enheter. I icke sannolikhetsurval gör man istället en 

begränsning i populationen som medför att alla individer inte har lika hög sannolikhet att ingå 

i studien. En studie av detta slag kan vara motiverat av andra aspekter såsom exempelvis av 

effektivitets- och tidsbesparande skäl samt även ekonomiska skäl. 

I inledande skede fanns intentionen att göra detta till en totalundersökning i vilken landets 

samtliga 290 kommuner gavs möjlighet att delta. Men för att göra denna studie möjlig att 

genomföra har dess omfång tvingats minska. Eftersom jag ändå i någon utsträckning vill 

kunna dra slutsats för populationen i sin helhet valde jag att göra ett stratifierat slumpmässigt 

urval. Jag har utgått ifrån Sveriges 21 olika län och har därefter genom tärningsmetod slumpat 

fram 5 kommuner från samtliga län, med undantag från Gotlands län som endast består utav 1 

kommun, vilket totalt genererar 101st kommuner. Kontakt togs därefter med samtliga 101 

kommuner där de inbjöds delta i studien. 50-talet av dessa kommuner gav positiva svar och 

enkäten skickades ut till dessa. Av dessa 50 kommuner var det totalt 35 st som i slutänden 

besvarade enkäten. För en redovisning över antalet respondentkommuner från varje län som 

valde att delta i studien se resultatavsnittet. 
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4.2 Enkätkonstruktion & Datainsamling 

Enligt Hartman (Hartman, 2004) bestäms valet av undersökningsmetod av två faktorer: vilken 

undersökning man har möjlighet att genomföra samt hur hypotesen ser ut som 

undersökningen ska bekräfta alternativt vilka frågeställningar man ämnar besvara.  

I min studie utgår jag ifrån en icke experimentell undersökning i vilken man observerar 

relationen mellan olika variabler utan att påverka dessa. Jag ämnar observera relationen 

mellan kommunernas olika skattningar av vilka kvalitetsaspekter som har störst inflytande i 

valet av utbildningsanordnare i relation till vilket urvärderingsförfarande kommunen tillämpar 

enligt LOU samt deras geografiska läge. 

Undersökningen bestod av en webbaserad enkät där jag använder mig av programvaran 

Survey & report. Denna ger mig möjlighet att på ett enkelt sätt distribuera enkäten till 

respondenterna samt samla in deras svar.  Programvaran SPSS användes därefter för analys. 

 

4.3 Operationalisering 

Operationaliseringen av begreppen till konkreta frågeställningar med i förhand bestämda svar 

är enligt Djurfeldt m.fl. (2010, s. 104) ett av de svåraste momenten i alla undersökningar. 

Eftersom begreppet kvalitet kan tolkas på så många olika sätt blev det i min studie viktigt att 

göra en tydlig tolkning av vilka aspekter av begreppet som studien ska bygga på. Jag har här 

utgått ifrån Encells tidigare forskning kring kvalitetsarbete inom vuxenutbildningen som 

genererade en kvalitetstypologi beståendes av de tre begreppen: administrativ kvalitet, 

pedagogisk kvalitet och demokratiskt kvalitet.  

Dessa begrepp har jag sedan utvecklat och dela upp i så många delaspekter som möjligt dels 

kopplat till Encells egen studie men även till den kunskap om hur distansutbildning utvärderas 

som jag visat på i tidigare forskningsöversikt. För att ytterligare stärka relevans och validitet i 

frågeområdena har jag även tagit med aspekter som påtalas i skollag, förordningar och 

skolplaner.  

Nedan ges en översikt över vilka aspekter jag valt att ta med inom varje kategori. Utöver 

dessa aspekter gavs respondenterna också möjligheten att i fritext visa på ytterligare aspekter 

som de ansåg påverkade i hög utsträckning. 
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4.3.1 Aspekter av administrativ kvalitet 

När det gäller de administrativa kvalitetsaspekterna lyftes följande aspekter fram: 

 Verksamhetens generella organisation 

 Verksamhetens ledningsstruktur 

 Verksamhetens administrativa funktion 

 Rutiner kring ärendehantering inom verksamheten 

 Leveranstid av betyg 

 Verksamhetens förmåga att kunna arbeta i kommunens egna administrativa system 

 Tillgång till studievägledning 

 Verksamhetens generella genomströmning av elever 

 Företagets ekonomi 

 Anställningsformer inom verksamheten 

 Verksamhetens lokalyta och arbetsmiljö 

 Verksamhetens miljöarbete och arbete med ”hållbar utveckling” 

4.3.2 Aspekter av pedagogisk kvalitet 

När det gäller de administrativa kvalitetsaspekterna lyftes följande aspekter fram: 

 Utbildningens innehåll och upplägg 

 Utseende och funktion hos företagets lärplattform 

 Verksamhetens förmåga till individanpassning 

 Verksamhetens förmåga till flexibilitet 

 Hur man arbetar med och synliggör att verksamheten vilar på ”vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet”. 

 På vilket sätt man arbetar inom verksamheten för att skapa möjligheter för elevens 

personliga utveckling 

 Verksamhetens tillgång till undervisande lärare 

 Verksamhetens tillgång till specialpedagog 

 Hur man inom verksamheten arbetar med bedömning av elevens kunskapsutveckling 

 Verksamhetens generella responstid till insända uppgifter och prov 

 Hur man inom verksamheten arbetar med kontinuerlig utveckling av kurser 

 Hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs inom verksamheten 

 Företagets måluppfyllelse 
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 Lärarnas utbildning och erfarenhet 

 Interna samverkansformer inom verksamheten 

 Externa samverkansformer mellan verksamheten och andra aktörer 

 Verksamhetens lärares möjligheter till kompetensutveckling 

 Verksamhetens arbete med förstelärare 

4.3.3 Aspekter av demokratisk kvalitet 

När det gäller de demokratiska kvalitetsaspekterna lyftes följande aspekter fram: 

 Hur väl utbildningen förbereder eleven för ett deltagande i ett demokratiskt samhälle 

 Vilka möjligheter som finns för eleven att påverka utbildningen  

 I vilken utsträckning förekomsten av organiserad studerandepåverkan finns 

 I vilken utsträckning utbildningen förväntas leda eleven till arbete och 

kompetensförsörjning 

 Verksamhetens tillgång till Elevskyddsombud 

 Verksamhetens arbete med ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”. 

 Hur företaget arbetar med att fånga upp synpunkter gällande förbättringsåtgärder 

 Hur företaget arbetar med utveckling av kurser utifrån synpunkter gällande 

förbättringsåtgärder 

 Hur företaget arbetar med kontinuerlig uppföljning av elevernas upplevda nöjdhet 

Samtliga frågeställningar avsåg undersöka i vilken utsträckning respondenten ansåg att en viss 

kvalitetsaspekt inom de tre områdena; administrativ kvalitet, pedagogisk kvalitet samt 

demokratisk kvalitet påverkar dem i valet av utbildningsanordnare. Samtliga frågeställningar 

återföljs av en skattningsskala beståendes av 4 skalsteg där 1) står för ”I mycket liten 

utsträckning”, 2) står för ”I liten utsträckning”, 3) står för ”I stor utsträckning” och 4) står för 

”I mycket stor utsträckning”. 

4.4 Valda analyser och analysförfarande 

Vid statistiska undersökningar är det viktigt att veta vilken slags data vi har och på vilken 

skala/nivå denna befinner sig. Medan kvalitativa undersökningar ofta använder nominal- och 

ordinalskalor används för kvantitativa studier ofta intervall- och kvotskalor (Hair Jr, et al. 

1998). Nominalskalor beskriver endast en klassificering medan ordinalskalor även har en 

inbördes rangordning. Intervallskalor gör det möjligt att beräkna absoluta skillnader mellan 

olika värden men skalan har dock ingen nollpunkt vilket gör att det även finns negativa 
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värden. Kvotskalor, som är den högsta nivån, har dessutom en nollpunkt vilket gör att vi för 

data på denna nivå kan använda oss av alla fyra räknesätten. Med denna typ av data kan vi 

använda alla former av statistiska test med hög säkerhet.  

Min studie genererar data på ordinalnivå. I min undersökning undersöker jag uppfattningar 

och respondenterna får markera i vilken utsträckning de upplever att en viss kvalitetsaspekt 

påverkar dem i valet av utbildningsanordnare. Skalan de har att utgå ifrån består utav fyra 

skalsteg som utgörs av ”I mycket liten utsträckning”, ”I liten utsträckning”, ” I stor 

utsträckning” och ” I mycket stor utsträckning” där skalan getts mätvärdena 1) för ”I mycket 

liten utsträckning” och 4) för ”I mycket stor utsträckning”. Svaren är möjliga att rangordna 

men dock inte möjliga att beräkna ett medelvärde utifrån då vi inte kan avgöra om exakt lika 

skalsteg tillämpas. Underlaget bestod ursprungligen av totalt 35 st respondenter, där dock 5 

respondenter fick räknas bort. 

Analysen inleddes med deskriptiv statistik där en frekvensfördelning över hur de olika 

kommunerna skattat de olika kvalitetsaspekterna framgår. Denna gjordes separat för varje 

kvalitetsdimension. 

Analysen fortsatte därefter med hypotestestning med hjälp av ett icke-parametriskt test, 

Mann-Whitney, i vilket vi undersöker om skillnader finns mellan hur de två 

kommungrupperna, uppdelat i LOU:s två olika utvärderingsförfaranden, skattat att de olika 

kvalitetsaspekterna påverkar deras val av utbildningsanordnare. Mann-Whitneys U-test ger 

upphov till ett signifikansvärde (p-värde) som talar om för oss i vilken utsträckning slumpen 

förorsakat den skillnad som vi uppmätt mellan våra respondentgrupper och med vilken 

säkerhet vi kan förkasta nollhypotesen. Ett p-värde under 0,05 säger att vi med > 95% 

säkerhet kan förkasta vår nollhypotes och bekräfta mothypotesen. 

 

För att undersöka den frågeställning jag ställt gick analysen sedan vidare med en multivariat 

variansanalys där en ickeparametrisk motsvarighet till Anova, Kruskal-Wallis, användes. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning handlar om hur undersökningen genomförs (Hartman, 2004). 

För god reliabilitet ska en undersökning alltid genomföras på samma sätt med samma 

förutsättningar, Bjereld m. fl (2015). Förutsättningarna för en studie som denna är något mer 

problematiska då vår respondentgrupp är heterogen. Olika yrkeskategorier med olika 

förkunskaper är representerade och jag kan omöjligen kontrollera den miljö som samtliga 
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respondenter befunnit sig i när de besvarat enkäten. Men för att ändå få så reliabilitet som 

möjligt har jag gett samtliga respondenter samma information och försökt skapa så lika 

förutsättningar som möjligt för respondenterna att besvara frågorna.  

Validiteten i undersökningen handlar om i vilken utsträckning man verkligen undersöker det 

som man har för avsikt att undersöka.  Validitet är överordnat reliabilitet i den bemärkelsen 

att en undersökning kan ha hög reliabilitet, vara genomförd på ett korrekt sätt, men ändå 

sakna validitet. Validiteten berör förhållandet mellan teoretisk definition och den 

operationella definitionen men också relationen mellan teori och empiri, dvs elevens svar 

(Bjereld, 2015). Genom att operationalisera de underliggande begrepp som jag avsett studera 

med noggrannhet utifrån den tidigare presenterade teorin, samt utifrån lagtext som 

grundlägger allt arbete inom skola och vuxenutbildning samt genom att noggrant ha tänkt 

igenom kring valet av form och språk i varje frågeställning har jag försökt stärka validiteten i 

min studie. 

4.6  Externt och internt bortfall 

Med externt bortfall avses de antal individer som var tänkta att ingå i en undersökning men 

som av en eller annan orsak valt att inte delta i undersökningen. I detta fall var 101 av 

Sveriges kommuner inbjudna att delta i studien. Drygt hälften av dem hörde av sig och visade 

på intresse att delta. Av dessa hälften valde 35 st att besvara enkäten. Bortfallet får därför ses 

som relativt stort, men ska dock sättas i relation till att samtliga inbjudna möjligen inte 

upphandlar distansbaserad vuxenutbildning. Med tanke på att endast 18 kommuner ingick i 

Encells studie, som låg till grund för min egen, får mitt underlag ändå ses som relativt stort. 

Om än det inte är tillräckligt stort för att ge en representativ bild för hur Sveriges samtliga 

kommuner ser på saken, så ger det ändå en god överblick.  

Med internt bortfall menas de frågor som deltagande respondenter inte valt att besvara trots 

att de deltagit i undersökningen i stort. I detta fall var det totalt 5 st respondenter som valt att 

inte besvara stora delar av enkäten. För att dessa inte skulle tillåtas ha negativ påverkan på 

analysen togs dessa bort och de får därmed räknas till det externa bortfallet istället. 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Undersökningen vilar på vetenskapsrådets fyra principer som ska skydda den enskilda eller 

juridiska personen som deltar i forskningsundersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). De olika 

krav som ställts upp är informationskravet, samtycke till deltagande, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Samtliga respondenter har fritt fått välja att delta i studien, har inför sitt 
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deltagande fått information om studien syfte och vad deras svar kommer användas till. 

Samtliga respondenters svar behandlas konfidentiellt och kommer inte nyttjas på något annat 

sätt än för studiens syfte. Utöver detta har ett korrekt och lättillgängligt språk eftersträvas, i 

såväl enkätfrågor som tillhörande missivbrev. 
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5. Resultat 
  

5.1 Deskriptiv statistik 
Studien genererade svar från totalt 35 st respondenter. Då 5 st av dessa lämnade in enkäten 

efter att endast ha uppgett länstillhörighet och storlek på kommunen plockades deras svar bort 

för att inte snedfördela resultatet inför vidare analyser. Kvar återstår 30 st respondenter som 

tillsammans representerar 16 av Sveriges totalt 21 län. 

För att ge en god översiktlig bild av studien presenteras här inledningsvis deskriptiv, 

beskrivande, statistik över hur respondenternas svar fördelar sig gällande länstillhörighet, 

yrkestitel hos den som besvarat enkäten samt den avtalstyp som kommunen tillämpar.  

Respondenternas allmänna svar i fråga om i vilken utsträckning aspekter av administrativ-, 

pedagogiskt- och demokratisk kvalitet påverkar dem i valet av utbildningsanordnare 

presenteras också översiktligt. 

5.1.1 Länstillhörighet 

I tabell 5.1.1 ges en översikt över respondenternas härkomst. I senare skede ska vi titta mer på 

om någon skillnad går att finna i synen på vilka kvalitetsaspekter som väger tyngst i valet av 

utbildningsanordnare som går att kopplat till respondenternas geografiska läge uppdelat i 

större regioner. 
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Tabell 5.1.5-1 

Vilken län tillhör er kommun? 

                 Län Frekvens Procent 

 Blekinge län 2 6,7 

Dalarnas län 1 3,3 

Gävleborgs län 1 3,3 

Hallands län 1 3,3 

Jönköpings län 1 3,3 

Kalmar län 1 3,3 

Kronobergs län 1 3,3 

Norrbottens län 3 10,0 

Skåne län 4 13,3 

Stockholms län 2 6,7 

Södermanlands län 2 6,7 

Västerbottens län 2 6,7 

Västmanlands län 1 3,3 

Västra Götalands län 3 10,0 

Örebro län 2 6,7 

Östergötlands län 3 10,0 

Total 30 100,0 

 

5.1.2 Yrkestitel 

När det gäller vem som besvarat enkäten i de olika kommunerna så skiljer detta sig åt. I tabell 

5.1.2 ges en överblick över vilka olika yrkesgrupper som varit representerade och i vilken 

utsträckning dessa förekommit. 

 
Tabell 5.1.2 

Vilken yrkesroll har den som besvarat enkäten? 

Yrkesgrupp Frekvens Procent 

Rektor (även bitr.) 12 40 

Gymnasie-& vuxenutbildningschef 4 13,5 

Verksamhetschef 3 10 

Utbildningsstrateg 1 3 

Sakkunnig 5 17 

Studie- & yrkesvägledare 4 13,5 

Utbildningsledare 1 3 

Totalt 30 100 
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5.1.3 Avtalstyp enligt LOU 

När det gäller vilken typ av avtal de olika kommunerna tillämpar skiljer sig även detta åt. Som 

som nämnt in rapportens inledande avsnitt har jag valt att endast undersöka hur synen på vilka 

kvalitetsaspekter som påverkar valet av utbildningsanordnare skiljer sig åt mellan kommuner 

som tillämpar avtal enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling. Enligt denna lag finns det 

två olika upphandlingsförfaranden som i resultatpresentationen för tydlighet kommer 

benämnas som ”kvalitetshänsyn” samt ”lägsta pris”. I tabell 5.1.3ges en beskrivning över 

vilket avtal som tillämpas av de ingående kommunerna: 

 
Tabell 5.1.3 

Vilken av LOU:s två utvärderingsmetoder används vid upphandling av kommunal 

distansbaserad vuxenutbildning inom er kommun? 

 
Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga 

16 53,3 53,3 53,3 

Lägsta pris. 12 40,0 40,0 93,3 

Missing 2 6,7 6,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

 

5.1.4 Deskriptiv statistik gällande administrativ kvalitet 

När det gäller kommunernas syn på i vilken utsträckning olika aspekter av administrativ 

kvalitet påverkar dem i valet av utbildningsanordnare ges i tabell 5.1.4 en sammanställning 

över samtliga respondenters svar oberoende av geografiskt läge och avtalsform. 

Tabell 5.1.4 beskriver hur många respondenter som valt respektive svarsalternativ till varje 

frågeställning. Kolumnen längt till höger visar antalet saknade värden för respektive fråga. 
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Tabell 5.1.4 

 
När det gäller administrativ kvalitet, i vilken utsträckning anser du att 

följande faktorer påverkar er i valet av utbildningsanordnare? 

Frågeställning 

I mycket 
liten/liten 
utsträckni

ng 

I 
stor/myc
ket stor 
utsträck

ning 

Saknade 
svar 

 

Verksamhetens generella organisation 12 17 1 
 

Verksamhetens ledningsstruktur 19 10 1 
 

Verksamhetens administrativa funktion 6 24 0 
 

Rutiner kring ärendehantering inom 
verksamheten 

6 24 0 
 
 

Leveranstid av betyg 7 23 0 
 

Verksamhetens förmåga att kunna 
arbeta i kommunens egna 
administrativa system 

23 7 0 
 
 
 

Tillgång till studievägledning 25 5 0 
 

Verksamhetens generella 
genomströmning av elever 

11 19 0 
 
 

Företagets ekonomi 15 15 0 
 

Anställningsformer inom verksamheten 23 7 0 
 

Verksamhetens lokalyta och 
arbetsmiljö 

21 9 0 
 
 

Verksamhetens miljöarbete och arbete 
med ”hållbar utveckling” 

22 8 0 
 
 

 

I anslutning till dessa frågeställningar fanns i enkäten också en fristående fråga som möjliggav 

för respondenterna att i fritext visa på andra faktorer inom ramen för ”administrativ kvalitet” 

som de ansåg påverkade deras val av utbildningsanordnare. Av deras svar framkom följande 

faktorer: 

 Flexibilitet och uppföljning.  

 Möjligheten att organisera och administrera nationella prov samt att relevanta lagar 

och förordningar är styrande för verksamheten.  

 Kommunikation mellan företaget och vuxenutbildningen kring förändringar i elevens 

studieupplägg.  

 Möjligheter till flexibla och individuella avrop under hela året utan krav på ett visst 

antal elever är ett viktigt skallkrav.  
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 Kontinuerlig leverans av information och statistik utifrån givna parametrar som ligger 

till grund för uppföljning och kvalitetsutveckling.  

 Fakturering utifrån genomförda poäng.  

 Kunskap om vuxenutbildningens villkor och förutsättningar. 

 Flera utav frågorna ingår som skallkrav i vår upphandling. Uppfyller inte 

anbudsingivaren detta så kan vederbörande i värsta fall "diskas”. Eventuellt så går det 

att komplettera ingivet anbud. 

 Fusk och plagiatkontroll. 

 Introduktion på plats i XXX kommun. 

 Examination på plats i XXX kommun. 

5.1.5 Deskriptiv statistik gällande pedagogisk kvalitet 

När det gäller kommunernas syn på i vilken utsträckning olika aspekter av pedagogisk kvalitet 

påverkar dem i valet av utbildningsanordnare ges i tabell 5.1.5 en sammanställning över 

samtliga respondenters svar också här oberoende av geografiskt läge och avtalsform. 

Tabell 5.1.5 beskriver hur många respondenter som valt respektive svarsalternativ till varje 

frågeställning. Kolumnen längt till höger visar antalet saknade värden för respektive fråga. 
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Tabell 5.1.5 

 
När det gäller pedagogisk kvalitet, i vilken utsträckning anser du att 

följande faktorer påverkar er i valet av utbildningsanordnare? 

Frågeställning I liten 
utsträckni
ng 

I stor 
utsträckni
ng 

Saknade 
svar 
 

Utbildningens innehåll och upplägg 2 28 0 
Utseende och funktion hos företagets 
lärplattform 

7 23 0 

Verksamhetens förmåga till 
individanpassning 

3 27 0 

Verksamhetens förmåga till flexibilitet 2 28 0 
Hur man arbetar med att synliggöra att 
verksamheten vilar på ”vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet” 

6 24 0 

På vilket sätt man arbetar inom 
verksamheten för att skapa möjligheter 
för elevens personliga utveckling 

5 25 0 

Verksamhetens tillgång till 
undervisande lärare 

0 30 0 

Verksamhetens tillgång till 
specialpedagog 

5 24 0 

Hur man inom verksamheten arbetar 
med bedömning av elevens 
kunskapsutveckling 

3 26 1 

Verksamhetens generella responstid till 
insända uppgifter och prov 

4 26 0 

Hur man inom verksamheten arbetar 
med kontinuerlig utveckling av kurser 

6 24 0 

Hur det systematiska kvalitetsarbetet 
bedrivs inom verksamheten 

3 27 0 

Företagets måluppfyllelse 6 24 0 
Lärarnas utbildning och erfarenhet 0 30 0 
Interna samverkansformer inom 
verksamheten 

13 17 0 

Externa samverkansformer mellan 
verksamheten och andra aktörer 

13 17 0 

Verksamhetens lärares möjligheter till 
kompetensutveckling 

13 17 0 

Verksamhetens arbete med 
förstelärare 

20 10 0 

 

I anslutning till dessa frågeställningar fanns i enkäten även här en fristående fråga som 

möjliggav för respondenterna att i fritext visa på andra faktorer inom ramen för ”pedagogisk 

kvalitet” som de ansåg påverkade deras val av utbildningsanordnare. Av deras svar framkom 

följande faktorer: 

 Rättsäkerheten vid betygsättning. Anordnarens upplägg för att kontrollera att det är 

rätt person som betygsätts.  

 Vi ser att ibland kan bedömning av NP kan vara mindre bra överensstämmande med 

helheten.  

 Tillgång till lärare generellt t ex via lärarlag. 
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5.1.6 Deskriptiv statistik gällande demokratisk kvalitet 

När det gäller kommunernas syn på i vilken utsträckning olika aspekter av demokratisk 

kvalitet påverkar dem i valet av utbildningsanordnare ges i tabell 5.1.6 en sammanställning 

över samtliga respondenters svar, även i detta fall här oberoende av geografiskt läge och 

avtalsform. 

Tabell 5.1.6 beskriver hur många respondenter som valt respektive svarsalternativ till varje 

frågeställning. Kolumnen längt till höger visar antalet saknade värden för respektive fråga. 

Tabell 5.1.6 

 
När det gäller demokratisk kvalitet, i vilken utsträckning anser du att följande faktorer 

påverkar er i valet av utbildningsanordnare? 

 

Frågeställning I mycket 
liten/liten 
utsträckning 

I stor 
utsträckning 

Saknade 
svar 
 

Hur väl utbildningen förbereder eleven för ett 
deltagande i ett demokratiskt samhälle 

16 14 0 

Vilka möjligheter som finns för eleven att 
påverka utbildningen 

5 25 0 

I vilken utsträckning förekomsten av 
organiserad studerandepåverkan finns 

17 13 0 

I vilken utsträckning utbildningen förväntas leda 
eleven till arbete och kompetensförsörjning 

6 10 0 

Verksamhetens tillgång till Elevskyddsombud 9 3 0 
Verksamheten arbete med ”Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling” 

5 9 0 

Hur företaget arbetar med att fånga upp 
synpunkter gällande förbättringsåtgärder 

1 8 0 

Hur företaget arbetar med utveckling av kurser 
utifrån synpunkter gällande förbättringsåtgärder 

2 8 0 

Hur företaget arbetar med kontinuerlig 
uppföljning av elevernas upplevda nöjdhet 

1 11 0 

 

I anslutning till dessa frågeställningar fanns i enkäten också i detta fall en fristående fråga som 

möjliggav för respondenterna att i fritext visa på andra faktorer inom ramen för ”demokratisk 

kvalitet” som de ansåg påverkade deras val av utbildningsanordnare. Av deras svar framkom 

följande faktor: 

 Ledningsfunktionens kompetens 

5.2 Bivariat analys 

5.2.1 Test av H1 

Den första hypotes som jag ställde var; ”De kommuner som företräder prisavtal betonar att 

administrativa kvalitetsaspekter påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning 

än kommuner som företräder kvalitetsavtal.” 
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Hypotesen är ”two-tailed”, det finns en mätbar skillnad i vilken utsträckning de administrativa 

kvalitetsaspekterna påverkar valet av distansutbildningsanordnare utifrån vilket prisavtal som 

tillämpas. I detta fall testas två oberoende grupper mot varandra. Oberoendevariabeln utgörs 

av avtalstyp och beroendevariabler blir kommunernas skattningar avseende administrativa 

kvaliteter.  

För att testa om det finns någon skillnad mellan de två gruppernas skattningar, används ett 

Mann-Withney U-test, som tillåter icke parametrisk data. Testet genomfördes för samtliga 

variabler vilket gav signifikant gruppskillnad för variabeln; ”Verksamhetens generella 

organisation” (p=0.48); för variabeln ”Verksamhetens administrativa funktion” (p=0.25); för 

variabeln ”Verksamhetens förmåga att kunna arbeta i kommunens egna administrativa 

system” (p=0,020); för variabeln ”Tillgång till studievägledning” (p=0,024); samt för 

variabeln ”Anställningsformer inom verksamheten” (p=0,025). 

I tabell 5.2.1ges en översikt över de medelrangvärde som de båda grupperna fått för de 

frågeställningar som uppvisat signifikant skillnad. Medelrankvärdet visar vilken grupp som 

skattat respektive kvalitetsaspekt högre eller lägre och fås fram genom att summan av de två 

gruppernas skattningar har delats med antalet respondenter i vardera grupp 

 
Tabell 5.2.1 

Ranks 

 
Utvärderingsmetod inom LOU N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Verksamhetens generella 

organisation 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga 15 16,53 248,00 

Lägsta pris 12 10,83 130,00 

Total 27   

Verksamhetens administrativa 

funktion 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga 16 17,28 276,50 

Lägsta pris 12 10,79 129,50 

Total 28   

Verksamhetens förmåga att 

kunna arbeta i kommunens 

egna administrativa system 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga 16 17,44 279,00 

Lägsta pris 12 10,58 127,00 

Total 28   

Tillgång till studievägledning Det ekonomiskt mest fördelaktiga 16 17,25 276,00 

Lägsta pris 12 10,83 130,00 

Total 28   

Anställningsformer inom 

verksamheten 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga 16 17,25 276,00 

Lägsta pris 12 10,83 130,00 

Total 28   
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Genom tabell 5.2.1 kan vi konstatera att inte i något fall när det gäller administrativa 

kvaliteter så har de kommuner som företräder prisavtal (lägsta pris) skattat dessa 

kvalitetsaspekter högre och sammanfattningsvis gäller alltså att även om en signifikant 

skillnad noterades så indikerade denna snarare ett förhållande i direkt motsats till hypotes 1 

(rangmedelvärdena var högre för kommuner med avtalstyp ”det ekonomiskt mest 

fördelaktiga”) vilket gör att hypotesen måste förkastas. 

5.2.2 Test av H2 

Den andra hypotes jag ställde var; ”De kommuner som företräder kvalitetsavtal betonar att 

pedagogiska kvalitetsaspekter påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning än 

kommuner som företräder prisaavtal.” 

Även denna hypotes är ”two-tailed”: det finns en mätbar skillnad i vilken utsträckning de 

pedagogiska kvalitetsaspekterna påverkar valet av distansutbildningsanordnare utifrån vilket 

prisavtal som tillämpas. Även i detta fall testas två oberoende grupper mot varandra. 

Oberoendevariabeln utgörs av avtalstyp och beroendevariabler blir kommunernas skattningar 

avseende pedagogiska kvaliteter.  

För att testa om det finns någon skillnad mellan de två gruppernas skattningar, används även 

denna gång Mann-Withney U-test, som genomfördes för samtliga variabler. Testet gav 

signifikant gruppskillnad för variabeln; ”Utseende och funktion hos företagets lärplattform” 

(p=0.005); för variabeln ”Verksamhetens generella responstid till insända uppgifter och prov” 

(p=0.028); för variabeln ”Hur man inom verksamheten arbetar med kontinuerlig utveckling av 

kurser” (p=0,028); för variabeln ”Företagets måluppfyllelse” (p=0,017); för variabeln ”Interna 

samverkansformer inom verksamheten” (p=0,028); samt för variabeln ”Verksamhetens 

arbetet med förstelärare” (0,004). 

I tabell 5.2.2 ges en översikt över de medelrangvärde som de båda grupperna fått för de 

frågeställningar som uppvisat signifikant skillnad.  
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Tabell 5.2.2 

Ranks 

 
Utvärderingemetod 

inom LOU 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Utseende och funktion 

hos företagets lärplattform 

Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga 

16 17,94 287,00 

Lägsta pris 12 9,92 119,00 

Total 28 
  

Verksamhetens generella 

responstid till insända 

uppgifter och prov 

Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga 

16 17,13 274,00 

Lägsta pris 12 11,00 132,00 

Total 28 
  

Hur man inom 

verksamheten arbetar 

med kontinuerlig 

utveckling av kurser 

Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga 

16 17,25 276,00 

Lägsta pris 12 10,83 130,00 

Total 28 
  

Företagets måluppfyllelse  Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga 

16 17,50 280,00 

Lägsta pris 12 10,50 126,00 

Total 28 
  

Interna samverkansformer 

inom verksamheten  

Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga 

16 17,34 277,50 

Lägsta pris 12 10,71 128,50 

Total 28 
  

Verksamhetens arbete 

med förstelärare 

Det ekonomiskt mest 

fördelaktiga 

16 18,09 289,50 

Lägsta pris 12 9,71 116,50 

Total 28 
  

 

I det här fallet säger hypotesen att det finns en skillnad mellan grupperna och att denna 

skillnad medför att kommuner som förespråkar prisavtal skulle skatta att pedagogiska 

kvaliteter i lägre utsträckning påverkar deras val av utbildningsanordnare. Går vi tillbaka till 

tabell 5.2.2 och tittar på de medelrangvärden som de olika grupperna fått utifrån de olika 

frågeställningarna kan vi konstatera att i samtliga av dessa fall så har de kommuner som 

företräder prisavtal skattat dessa kvalitetsaspekter lägre. Det medför att för de 

kvalitetsaspekter som vi funnit god signifikans i tabell 5.2.2 så kan vi bekräfta mothypotesen 

och avfärda nollhypotesen. 
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5.2.3 Test av H3 

Den tredje hypotesen som jag ställde var: De kommuner som företräder kvalitetsavtal betonar 

att demokratiska kvalitetsaspekter påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning 

än kommuner som företräder prisavtal. 

Även i detta fall vill vi studera om det finns en mätbar skillnad i vilken utsträckning de 

pedagogiska kvalitetsaspekterna påverkar valet av distansutbildningsanordnare utifrån vilket 

prisavtal som tillämpas. Vi testar återigen två oberoende grupper mot varandra, där 

oberoendevariabeln utgörs av avtalstyp och beroendevariabler blir kommunernas skattningar 

avseende demokratiska kvaliteter. Vi använder precis som tidigare ett Mann-Whitney test för 

att testa hypotesen. 

Testet visar att ingen signifikant skillnad mellan gruppernas svar kan påvisas samt på en låg 

spridning på uträknad medelrankvärde bland respondenternas svar. Det behöver i sig inte 

betyda att skillnader inte finns, men att vi utifrån detta underlag och denna inledning inte 

kunnat påvisa skilda synsätt gällande de demokratiska kvalitetsaspekterna.  

 

5.3 Multivariat analys 

Parallellt med mina hypoteser ställde jag en frågeställning som löd; ”Finns det någon skillnad 

gällande hur de olika kommunerna skattat de olika kvalitetsaspekterna som kan kopplas till 

respondenternas geografiska läge?” 

 

För att skapa en förståelse för om kommunernas geografiska läge på något sätt påverkar deras 

skattningar av i vilken utsträckning de olika kvalitetsaspekterna påverkar valet av 

utbildningsanordnare behöver vi först dela in de olika länen i geografiska regioner. En 

lämplig indelning kan vara att utgå ifrån landets tre större landsdelar; Norrland, Svealand och 

Götaland. Utifrån en strukturell indelning av detta slag framkommer dock att Götaland är 

starkt överrepresenterat. För att få en bättre analys delar vi därför upp Götaland i två delar. I 

grupp 3 ingår då totalt 9 st kommuner från Hallands-, Jönköpings-, Skånes- samt Västra 

Götalands län. I grupp 4 ingår totalt 7 st kommuner från Blekinges-, Kalmars-, Kronobergs- 

och Östergötlands län. Tabell 5.3ger en översikt. 
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Tabell 5.3 

Vilket län tillhör er kommun? 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Vali

d 

Norrland 6 20,0 20,0 20,0 

Svealand 8 26,7 26,7 46,7 

Götaland 

A* 

9 30,0 30,0 76,7 

Götaland 

B** 

7 23,3 23,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0  

* Hit räknas Hallands-, Jönköpings-, Skånes- samt Västra Götalands län. 
*** Hit räknas Blekinges-, Kalmars-, Kronobergs- och Östergötlands län 

 

I ett vanligt t-test kan vi undersöka om det finns en skillnad mellan två olika gruppers 

skattningar. Men när vi vill undersöka fler än två olika grupper är t-testet inte längre lika 

tillförlitligt. Vi kan då istället använda oss utav en variansanalys som undersöker 

medelvärdesskillnader mellan tre eller fler grupper. Genom en variansanalys testar vi 

hypotesen ”att medelvärdet är densamma mellan våra olika grupper” och ett högt p-värde 

stärker hypotesen. Ju lägre p-värde som testet genererar desto större är dock sannolikheten att 

det finns en skillnad mellan grupperna som inte beror på slumpen. Om vi utifrån testet får ett 

p-värde < 0,05 kan vi med 95% säkerhet konstatera att det finns en skillnad mellan grupperna 

som inte kan förklaras av slumpen och vi kan då avfärda hypotesen. 

Eftersom vi arbetar med data på ordinalnivå använder vi en icke-parametrisk 

variansanalysmetod och utför därför ett Kruskal-Wallis. Detta test kommer vi utföra separat 

för de olika kvalitetsområdena med en början med administrativ kvalitet. 

5.3.1 Administrativ kvalitet 

När det gäller synen på den administrativa kvaliteten visar ett Kruskal-Wallis test att ingen 

signifikant skillnad kunde uppmätas mellan grupperna. 

I tabellen i bilaga 3 kan du se hur de medelrankvärden som de olika landsdelarna fått för varje 

enskild variabel förhåller sig till varandra. Dessa medelrankvärden är intressanta att studera då 

de visar i vilken landsända de högsta respektive lägsta värdena gått att finna.  
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Intressant att notera är att region Norrland har de lägsta uppmätta medelrankvärdet i samtliga 

fall förutom när det gäller aspekten ”Verksamhetens generella genomströmning av elever”, 

där regionen istället innehar det högsta värdet. 

5.3.2 Pedagogisk kvalitet 

När det gäller synen på den pedagogiska kvaliteten visar ett Kruskal-Wallis test att vi inte 

heller i detta fall kan finna någon signifikant skillnad mellan grupperna.  

 

I tabellen i bilaga 4 kan du se de medelrankvärden som de olika landsdelarna fått och vi kan 

konstatera att spridningen mellan vilken region som innehar högst respektive lägst värden är 

betydligt större i detta fall. 

5.3.3 Demokratisk kvalitet 

När det gäller synen på den demokratiska kvaliteten visar ett Kruskal-Wallis test att vi inte 

heller i detta fall kan finna någon signifikant skillnad mellan grupperna.  

I tabellen i bilaga 5 kan du se hur de medelrankvärden som de olika landsdelarna fått och 

intressant att notera är att Götaland B innehar de högsta medelrankvärdena generellt sätt när 

det gäller demokratiska kvalitetsaspekterna. Större spridning observeras dock när det gäller de 

lägsta uppmätta medelrankvärdena.  

Sammanfattning av resultat 

I min studie har jag undersökt följande hypoteser samt frågeställning: 

H1: De kommuner som företräder prisavtal betonar att administrativa kvalitetsaspekter 

påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning än kommuner som företräder 

kvalitetsavtal. 

H2: De kommuner som företräder kvalitetsavtal betonar att pedagogiska kvalitetsaspekter 

påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning än kommuner som företräder 

prisaavtal. 

H3: De kommuner som företräder kvalitetsavtal betonar att demokratiska kvalitetsaspekter 

påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning än kommuner som företräder 

prisavtal. 

F1: Finns det någon skillnad gällande hur de olika kommunerna skattat de olika 

kvalitetsaspekterna som kan kopplas till respondenternas geografiska läge? 

 



50 
 

Resultaten visar att när det gäller de administrativa kvalitetsaspekterna så uppvisades en 

signifikant skillnad mellan de kommuner som företräder prisavtal och de kommuner som 

företräder kvalitetsavtal när det gäller följande kvalitetsaspekter: 

 Verksamhetens generella organisation 

 Verksamhetens administrativa funktion 

 Verksamhetens förmåga att kunna arbeta i kommunens egna administrativa system 

 Tillgång till studievägledning 

 Anställningsformer inom verksamheten 

 

Skillnaden var dock inte den som första hypotesen (H1) indikerade, utan visade istället att de 

kommuner som företräder kvalitetsavtal skattar dessa kvalitetsaspekter som i högre 

utsträckning påverkande när det gäller valet av utbildningsanordnare. 

 

När det gäller de pedagogiska kvalitetsaspekterna så uppvisades även där en signifikant 

skillnad mellan de kommuner som företräder prisavtal och de kommuner som företräder 

kvalitetsavtal när det gäller följande kvalitetsaspekter: 

 

 Utseende och funktion hos företagets lärplattform 

 Verksamhetens generella responstid till insända uppgifter och prov 

 Hur man inom verksamheten arbetar med kontinuerlig utveckling av kurser 

 Företagets måluppfyllelse 

 Interna samverkansformer 

 Verksamhetens arbete med förstelärare. 

 

Skillnaden var i överensstämmelse med den andra uppsatta hypotesen (H2) som när det gäller 

dessa kvalitetsaspekter kunde verifieras. När det gäller dessa kvalitetsaspekter skattar 

kommuner som företräder kvalitetsavtal att dessa påverkar valet av utbildningsanordnare i 

högre utsträckning än vad kommuner som företräder prisavtal gör. 

 

När det gäller de demokratiska kvalitetsaspekterna kunde ingen signifikant skillnad uttydas 

mellan kommuner som företräder prisavtal och kommuner som företräder kvalitetsavtal. 

 

Ingen skillnad kunde heller påvisas som kan härledas till kommunens geografiska läge. 
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6. Diskussion 
 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att stötta och stimulera vuxna i deras lärande, 

ge dem möjlighet att utveckla kunskap, förståelse och kompetens i syfte att stärka deras 

ställning i såväl arbets- som samhällsliv samt att också verka för att främja deras personliga 

utveckling  (2 § 1 st. 20 kap. Skollagen).  Utgångspunkten för utbildningen ska vara den 

enskildes behov och förutsättningar  (2 § 2 st 20 kap. Skollagen).  

Det är en hög målsättning som skollagen gör gällande. Samtliga som verkar inom 

vuxenutbildningen ska arbeta för att främja människors utveckling mot utbildningens mål och 

ska arbeta för att stötta och stimulera var och en som kommer i deras väg utifrån dennes 

enskilda behov och förutsättningar. Med en sådan målsättning räcker det inte att göra ”gott 

nog”. En sådan målsättning syftar onekligen till att alla och envar utifrån sina förutsättningar 

ska ges möjlighet att nå sina personliga målsättningar. Vuxenutbildningens uppdrag är att 

hjälpa människor att skapa en förändring i deras livssituationer, att hjälpa människor att ta sig 

från steg A till B och göra det under bästa möjliga förutsättningar. 

För att lyckas med ett sådant uppdrag krävs det att var och en som verkar inom och runt i 

kring vuxenutbildning dels känner till målsättningen, aktivt verkar för att uppnå 

målsättningen, stöttar och stödjer eleverna utifrån deras personliga förutsättningar och mot 

deras personliga målsättningar och verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

lärandet. Allt annat vore ett misslyckande! 

Som lärare vid en distansutbildningsverksamhet har jag otaliga gånger frustrerats över de 

villkor som råder inom den kommunala distansbaserade vuxenutbildningen. Jag har förfärats 

över de olikartade synsätt som verkar råda omkring kvalitetsbegreppet och uppgivits över de 

allt sämre ekonomiska förutsättningar som verksamheter inom vuxenutbildningen ska råda 

under. Under många års tid har jag längtat efter att få genomföra en studie som belyser detta 

område och som kan leda fram till diskussioner om hur vi kan stärka en mer gemensamt 

hållen syn kring kvalitet. Claus (2006) visade i forskningsöversikten på hur viktigt denna 

gemensamma syn på kvalitet är och vilka förutsättningar som måste råda för att möjliggöra en 

hög kvalitet.  Det måste finnas någon form av riktmärke/mått för vad som räknas som god 

kvalitet och hur man mäter god kvalitet inom distansutbildning så att vi kan försäkra oss att 

utkomsten av olika slags utbildningar är av likartad kvalitet 
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I din hand håller du nu resultatet av denna efterlängtade studie och jag vill så här 

avslutningsvis sammanfatta och diskutera min resultat i relation till min inledning och 

forskningsöversikt. 

Först vill jag dock belysa min egen studie och problematisera denna. 

6.1 Metoddiskussion 
Reliabiliteten i en undersökning handlar om hur undersökningen genomförs (Hartman, 2004). 

För god reliabilitet ska en undersökning alltid genomföras på samma sätt med samma 

förutsättningar, Bjereld m. fl (2015). Resultatet av undersökningen bör vara oberoende av 

vem som har genomfört den. 

Reliabiliteten i en studie som min blir dock svår. Bland respondenterna återfinnes 

representanter från många olika yrkeskategorier. Då den kommunala upphandlingsprocessen 

ser olika ut i varje enskild kommun är det svårt att ställa krav på att den som besvarar studien 

ska ha en viss yrkestitel. Ibland sköts upphandlingen av en kommunal rektor med god insikt i 

både den kommunala upphandlingsprocessen och de riktlinjer och krav som den egna 

kommunen ställer på sin egen utbildningsverksamhet. I andra fall sköts upphandlingen av en 

kommunal upphandlingsenhet som främst har god kännedom om upphandlingsprocessen och 

mindre kännedom om vilka kvalitetsaspekter som den egna hemkommunen verkar för inom 

den egna utbildningsverksamheten och av person som kanske dessutom också saknar 

pedagogisk bakgrund och insikt. 

Det faktum att olika personer besvarat enkäten försämrar givetvis undersökningens reliabilitet 

samt generaliserbarheten i resultatet. Så gott som jag förmått har jag försökt påtala vikten av 

att den person som besvarar enkäten också ska vara en person med god insikt i kommunens 

eget resonemang gällande vilka kvalitetsaspekter som är betydande vid upphandling, men jag 

kan givetvis inte garantera att så är fallet. Undersökningen hade därför kunnat stärkts av att ett 

flertal personer från varje kommun fått besvara enkäten och där deras svar sedan 

sammanställts och jämförts. Samtidigt speglar studien i nuvarande skepnad hur det faktiskt 

förhåller sig inom de olika respondentkommunerna. Vem som sköter upphandlingen skiljer 

sig vida åt, och deras bakgrund är inte homogen. 

Min studie bygger vidare på Encells (2014) tidigare studie genom vilken de brutit ned 

kvalitetsbegreppet i tre kvalitetsdimensioner; administrativ kvalitet, pedagogisk kvalitet och 

demokratisk kvalitet. Att bryta ned kvalitetsbegreppet på detta sätt genererar en möjlighet att 
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studera enskilda aspekter av begreppet frånskilt de andra aspekterna. Samtidigt blir 

undersökningen styrd utifrån den kvalitetsdefinition som är gjort. Potentiellt kan det finnas 

andra sätt att bryta ned kvalitetsbegreppet på som hade visat på andra skillnader i resonemang. 

De i sig kanske inte är en kritik mot min studie, som ändå i någon utsträckning lyckats 

identifiera vissa skillnader, men bör ändå finnas i åtanke. En annan definition hade kanske 

lyckats finna skillnader som jag inte kunnat påvisa och hade kanske belyst de signifikanta 

skillnader som jag lyckats påvisa på ett annat sätt. 

Min studie bygger på 35 kommuners svar till min enkät. Detta är ett litet antal sett utifrån 

landets totala 290 kommuner. Dock finns ingen studie som belyser i vilken utsträckning 

landets kommuner upphandlar kommunal distansbaserad vuxenutbildning. Många kommuner 

bedriver kommunal vuxenutbildning helt i egen regi, andra upphandlar endast ett mindre antal 

utbildningar som de inte har möjlighet att själva bedriva. Ytterligare några andra upphandlar 

vuxenutbildning utifrån Lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta gör i slutänden att det är 

svårt att få en överblick över hur populationen i sin helhet ser ut och därför också svårt att 

uppskatta hur stort mitt urval är. 35 kommuner är dock 35 faktiska kommuner och utifrån 

deras svar kan vi ändå dra relevanta slutsatser som kan bidra till att bringa lite ljus över 

området. Med ett större antal respondentkommuner hade jag dock kunnat använda betydligt 

fler analysmetoder och exempelvis skapat ett index. Detta blev dock inte möjligt och får 

lämnas till en annan studie. 

6.2 Resultatdiskussion 
Vuxenutbildningen är ett viktigt område att diskutera utifrån ett folkbildningsperspektiv. I det 

inledande kapitlet till denna uppsats visade jag på hur organisationen kring vuxenutbildningen 

ser ut och vilka lagar som reglerar rätten till utbildning. Vuxenutbildningens målsättning kan 

läsas i 2 § 20 kap. Skollagen där det framkommer att när det gäller utbildning på gymnasial 

nivå ska den som har minst utbildning prioriteras. Utbildningen ska också utgå ifrån den 

enskildes behov och förutsättningar. 

De insatser som görs inom vuxenutbildning bereder varje år möjlighet för tusentals människor 

att förändra och förbättra sina livssituationer och levnadsvillkor. I ett ständigt föränderligt 

samhälle där samhällsutvecklingen också går i allt snabbare takt blir tillgången till flexibla 

utbildningar som kan svara mot förändrade utbildningskrav viktigt för att garantera framtidens 

kompetensförsörjning.  
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För att kunna garantera en likvärdig utbildning som håller en god kvalitet finns många lagar 

och regler för utbildningsanordnare inom vuxenutbildningen att följa. Utbildningen ska vara 

väl organiserad utifrån lagtext, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, erbjuda 

god utbildning i enlighet med de krav som ställs på denna, genomgå fortlöpande utveckling 

genom ett systematiskt kvalitetsarbete och fostra demokratiska samhällsmedborgare (Skollag 

2010:800). Det är ett stort och viktigt åtagande som varje utbildningsanordnare tagit på sig. 

Men utöver de statliga krav som lag och förordning ställer så har vuxenutbildningen också att 

svara emot kommunala uppdragsgivare och de krav dessa ställer när det lägger utbildning på 

entreprenad. Skall-kraven ska naturligtvis inte vara oförenliga med de statliga kraven, men 

kan också innehålla andra krav och på olika sätt betona vad som räknas som viktigast vid en 

upphandling (LOU).  

Utbildningsanordnarnas förutsättningar påverkas också mycket av den utvärderingsmetod 

som används när utbildning upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. De två olika 

utvärderingsmetoderna påverkar i stor utsträckning vilka ekonomiska förutsättningar 

utbildningsanordnare kommer att ha och i relation till detta fann jag det mycket intressant att 

studera hur valet av utvärderingsmetod står i relation till på vilket sätt kommunala 

upphandlare påverkas av olika kvalitetsaspekter i deras val av utbildningsanordnare vid 

upphandling av distansbaserad vuxenutbildning. Finns det någon skillnad mellan i vilken 

utsträckning specifika kvalitetsaspekter, uppdelade i administrativa-, pedagogiska och 

demokratiska kvalitetsaspekter, påverkar i valet av utbildningsanordnare? 

I min studie ställde jag 3 st hypoteser och en frågeställning som jag nu i denna diskussion 

avser besvara och föra ett resonemang kring. 

6.2.1 Resonemang kopplat till Hypotes 1 

När det gäller min första hypotes så löd denna; ” De kommuner som företräder prisavtal 

betonar att administrativa kvalitetsaspekter påverkar valet av utbildningsanordnare i högre 

utsträckning än kommuner som företräder kvalitetsavtal.” 

Mina analyser av detta avfärdar dock denna hypotes. Ingen signifikant skillnad kunde 

uppmätas mellan de olika grupperna som stödjer hypotesen. Däremot uppmättes en 

signifikant skillnad när det gällde följande kvalitetsaspekter 

 Verksamhetens generella organisation 

 Verksamhetens administrativa funktion  
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 Verksamhetens förmåga att kunna arbeta i kommunens egna administrativa system 

 Verksamhetens tillgång till studievägledning  

 Anställningsformer inom verksamheten.  

Vid en granskning av de medelrankvärden som de olika grupperna fått framkommer att 

skillnaden beror på att kommuner som företräder kvalitetsavtal skattar att dessa i större 

utsträckning påverkar deras val än vad de kommuner som företräder prisavtal gjort. Vad 

denna skillnad i synsätt beror på kan vi dock med denna studie inte utläsa. Men det är 

intressant att notera att den administrativa funktionen hos utbildningsanordnaren tillsammans 

med faktorer som tillgång till studievägledning och anställningsvillkor skattas som viktigare 

för den ena gruppen.  

Vi kan inte utifrån denna studie dra slutsatsen att dessa faktorer är oviktiga för den andra 

gruppen, då vi inte helt och fullt känner till bakgrunden till deras val. Men det ger ändå 

uttryck för en lägre prioritet vid valet av anordnare. Vi kan argumentera för att kommuner 

som skattat dessa med lägre prioritet gör det därför att de ändå förväntar sig en god 

organisation gällande administrativa funktioner hos anordaren och av denna orsak inte betonar 

detta som viktigt i valet av anordnare. Vi kan också argumentera för att tillgången till 

studievägledning kan anses som mindre viktigt då kommunen själv är skyldig att 

tillhandahålla denna enligt lag. 

Men hur argumenterar vi för att anställningsformer inom verksamheten är mindre viktiga? 

Självklart kan vi påvisa lagstöd för att verksamheten själv får ansvara för att man följer 

gällande lagstiftning och att kommunerna ur denna synvinkel därför inte behöver lägga fokus 

på detta. Men vilka anställningsformer som råder inom verksamheten kan få stor konsekvens 

för vilken typ av stöd eleven får tillgång till under utbildningen. I vilken utsträckning lärarna 

inom verksamheten är heltidsanställda kan i stor utsträckning påverka vilken möjlighet eleven 

har till undervisning, råd och stöd samt vägledning, vilken möjlighet läraren har till utveckling 

av kurser och kursinnehåll samt i vilken utsträckning möjlighet ges till kompetensutveckling i 

form av internt samarbete, kollegialt lärande och andra former av dagligt utbyte. 

Skolinspektionens granskning (2014) av vuxenutbildningen visade på att eleverna inte i 

tillräcklig utsträckning får tillgång till lärares stöd och handledning. Givetvis är inte elevens 

tillgång till lärares stöd avhängt lärarens anställningsformer. Men genom att ställa krav på 

goda anställningsformer och trygga arbetsförhållanden försäkrar man sig att goda 

förutsättningar skapas för ett gott lärarstöd. Flexibla anställningsformer kan vara ett effektivt 
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sätt att minska omkostnader, men kan också vara ett effektivt sätt att minska på elevens 

tillgång till lärarstöd. Jag ser en påtaglig risk i att inte ställa krav på lärarnas 

anställningsformer och arbetsförhållanden i kombination med en allt hårdare prispress och 

tror detta kan leda till höga grader av självstudier utan befintligt lärarstöd och små möjligheter 

till kompetensutvecklande, kollegialt lärande för de verksamma lärarna. 

6.2.2 Resonemang kopplat till Hypotes 2 

Den andra hypotes som jag ställde var; ”De kommuner som företräder kvalitetsavtal betonar 

att pedagogiska kvalitetsaspekter påverkar valet av utbildningsanordnare i högre utsträckning 

än kommuner som företräder prisaavtal.” 

Vid en analys kunde hypotesen bekräftas när det gällde följande kvalitetsaspekter;  

 Utseende och funktion hos företagets lärplattform 

 Verksamhetens generella responstid till insända uppgifter och prov 

 Hur man inom verksamheten arbetar med kontinuerlig utveckling av kurser 

 Företagets måluppfyllelse 

 Interna samverkansformer inom verksamheten 

 Verksamhetens arbete med förstelärare. 

När det gäller dessa kvalitetsaspekter kunde analysen alltså bekräfta att det finns en 

signifikant skillnad mellan hur kommuner som företräder kvalitetsavtal skattar att dessa 

kvalitetsaspekter påverkar deras val av jämfört med de kommuner som företräder prisavtal. 

Vid en granskning av de medelrankvärden som de olika grupperna fått har kommuner som 

företräder kvalitetsavtal betydligt högre värden i samtliga fall vilket stödjer hypotesen. 

Detta får naturligtvis konsekvenser. Precis som tidigare kan vi inte utifrån denna studie säga 

att pedagogiska kvalitetsaspekter betonas som mindre viktiga hos de kommuner som 

företräder prisavtal. Vi kan givetvis argumentera för att kommunerna faller tillbaka på lagen 

och förväntar sig att utbildningsanordnarna följer relevanta lagar inom området och därmed 

håller en hög och god kvalitet. Men trots detta har kommuner som företräder kvalitetsavtal 

skattat, sett ur ett studerandeperspektiv, relevanta områden som funktionen hos företagets 

lärplattform, responstiden till insända uppgifter samt hur man arbetar med kontinuerlig 

utveckling av kurser som i högre utsträckning viktiga påverkansfaktorer för valet av 

anordnare.  
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Vi måste här komma ihåg att vuxenutbildningen har som uppgift att stötta elever utifrån deras 

behov och förutsättningar samt i hög utsträckning ska prioritera dem med lägst 

utbildningsnivå. Det medför att väldigt många elever som läser inom vuxenutbildningen har 

tidigare misslyckanden bakom sig av en eller annan orsak. Många utav dessa elever är i behov 

av stöd i hög utsträckning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Elevens främsta 

arbetsredskap är elevplattformen, som kan ses som deras digitala klassrum. Vi hade aldrig 

kunnat argumentera för att klassrumsmiljön skulle vara oviktig för lärandet. Men en stökig 

digital studiemiljö? Att skatta utseende och funktion hos elevplattformen som mindre viktigt 

är givetvis inte detsamma som att anse att dessa kommuner tycker studerandemiljön är 

oviktigt. Men å andra sidan prioriterar dem inte heller den som en hög påverkansfaktor! 

Responstiden till insända uppgifter och prov samt hur man inom verksamheten arbetar med 

kontinuerlig utveckling av kurser får också direkt påverkan på elevens studieförutsättningar. 

Det faktum att kommuner som företräder prisavtal i lägre utsträckning har skattat att dessa 

påverkar deras val av anordnare rimmar dåligt tillsammans med det faktum att de också 

skattat att anordnarens generella måluppfyllelse i lägre utsträckning påverkar deras val än vad 

kommuner som företräder kvalitetsavtal skattat.  

Lika dåligt rimmar detta tillsammans med att kommuner som företräder prisavtal skattat att 

interna samverkansformer i lägre utsträckning påverkar deras val än vad kommuner som 

företräder kvalitetsavtal skattat. 

Självklart kan detta ses som ett personligt ställningstagande från min sida, att dessa 

kvalitetsaspekter skull kunna påverka elevens måluppfyllelse vill säga. Ändå är detta samband 

värt att lyfta fram i ljuset särskilt i relation till de slutsatser jag dragit kopplade till Hypotes 1. 

6.2.3 Resonemang kopplat till Hypotes 3 

Den tredje hypotes som jag ställde i min studie var; ” De kommuner som företräder 

kvalitetsavtal betonar att demokratiska kvalitetsaspekter påverkar valet av 

utbildningsanordnare i högre utsträckning än kommuner som företräder prisavtal.” 

I detta fall uppmättes inga signifikanta skillnader och den ställda hypotesen avfärdas. Detta i 

sig betyder inte att inga skillnader i synen på vilka demokratiska kvalitetsaspekter finns men 

att jag utifrån mitt underlag samt den indelning som jag gjort inte kunnat uppmäta några 

skillnader. 
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Ett avfärdande av denna hypotes är gott, förutsatt att båda grupperna påtalar att detta är viktigt 

vilket studien också visar på. Vuxenutbildningen har ett tydligt ansvar i att verka för att dess 

deltagare ska beredas god möjlighet till att vara verksamma i ett demokratiskt samhälle vilket 

i dagens mångkulturella Sverige är viktigare än någonsin. 

6.2.4 Resonemang kopplat till frågeställning 

Utifrån en strukturell indelning av landets alla kommuner i fyra mindre grupper kunde ingen 

signifikant skillnad påvisas när det gällde vilka kvalitetsaspekter som påverkar i störst 

utsträckning vid upphandling av distansbaserad utbildning.  

Norrland skattade i flest fall lägst när det gällde de administrativa kvalitetsaspekterna medan 

Götaland skattade högst i flest fall när det gällde de demokratiska kvalitetsaspekterna. Kanske 

kan det senare fallet ses som ett uttryck för följdeffekten av de omfattande 

flyktingströmmarna som framförallt Götaland hanterat de senaste åren. 

Att vi inte funnit skillnader betyder dock inte att inga skillnader finns. Men utifrån mitt 

underlag, och den indelning som jag gjort kan dessa inte identifieras.  

6.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inom områdena administrativ samt pedagogisk 

kvalitet finns skillnader i hur kommunala upphandlare av distansbaserad vuxenutbildning 

skattar att olika kvalitetsaspekter påverkar dem i valet av utbildningsanordnare som kan 

härledas till den typ av avtal kommunen arbetar med inom ramen för LOU. Skillnader som 

kan få långtgående konsekvenser för den studerande. Vi kan inte med denna studie urskilja 

orsaken bakom dessa skillnader, endast spekulera. Men att bara konstatera att det finns 

skillnader är ett resultat i sig som är väl värt att fundera över. Vuxenutbildningen ska verka på 

lika villkor och oavsett vem du är, vilken din bakgrund är eller var du i landet bor ska du ges 

samma möjlighet till utbildning utifrån dina förutsättningar och behov. När det gäller 

flexibilitet och individanpassning skattas dessa av båda grupperna som viktiga 

påverkansfaktorer. Men förutsättningarna för att kunna möta individen på dennes nivå handlar 

i många fall om organisation, struktur, pedagogisk utveckling av lärplattform  samt 

möjligheten till internt samarbete inom en verksamhet och i vilken utsträckning verksamheten 

ägnar sig åt kontinuerlig utveckling av kurser.  Det tycks för mig som att man ställer krav på 

individualitet och flexibilitet men dock inte på det som ger förutsättningarna för det.  
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Med en allt ökande prispress på marknaden är det viktigt att synliggöra vilka faktorer som 

skapar god utbildning. Dessa ska inte isoleras till ett fåtal, det handlar istället om en komplex 

sammansättning. Men vi kan heller inte lura oss att tro att endast för att lagen påtalar att 

utbildning ska organiseras och ske på ett visst sätt så kan vi förväntas oss den bästa kvaliteten 

av varje enskild utbildningsanordnare till vilket pris som helst. Lägre priser pressar 

utbildningsanordnare till att vända på varje krona. Om vi parallellt med detta inte också ställer 

höga krav på verksamheterna – vad för slags utbildning tillhandahåller vi då? 

Skolinspektionen (2014) visar tydligt på att kommunala uppdragsgivare i större utsträckning 

måste ställa tydligare krav på de utbildningsanordnare som de väljer att anlita. Utifrån 

forskningsöversiktens presenterades en komplex bild över de kvalitetsdimensioner som mäter 

distansutbildningens kvalitet. Olika faktorer påvisas av olika intressenter och det är generellt 

svårt att enas om ett fåtal faktorer som är särskilt viktiga. I inledningen kunde du också läsa 

om Lena Lindgrens (2014) kritiska förhållningssätt till kvalitetsmätningar av olika slag och 

hur viktigt det är att det förs ett tydligt vetenskapsteoretiskt resonemang kring enskilda 

kvalitetsindikatorer så att vi kan försäkra oss om att dessa utgör en god mätning av kvalitet. 

Genom forskningsöversikten kan vi se att det även ur ett internationellt perspektiv inte är en 

lätt uppgift att identifiera vilka kvalitetsaspekter som ska tillämpas som ett gott mätinstrument 

för god utbildning för alla intressenter inom vuxenutbildningen.  

Jag är övertygad om att Svensk vuxenutbildning ur ett internationellt perspektiv håller en 

relativt god kvalitet. Men vi ska inte lura oss att tro att det betyder att vi kan luta oss tillbaka. 

Ska vi vara konkurrenskraftiga på såväl nationell som internationell marknad måste vi verka 

för ett långsiktigt hållbart perspektiv på utbildning där kvalitet, utveckling och samverkan får 

vara våra ledstjärnor. I vårt sökande efter goda kvalitetsindikatorer måste vi tillsammans söka 

efter starka påverkansfaktorer och tillsammans ställa krav på och hjälpa kommuner i deras 

utvärderingsmetoder i valet av utbildningsanordnare för att på så vis även påverka 

utbildningsanordnarna själva. Och i valet av vilka kvalitetsfaktorer som ska få vara ledande 

vill jag starkt betona ett perspektiv som lyfter fram utbildningens målgrupp. Syftet med 

vuxenutbildningen går inte att friställa från dess målgrupp och syftet bakom deras studier. Vi 

ska inte skapa en god organisation och byråkrati runt omkring, vi ska skapa förutsättningar för 

människor att utvecklas på allra bästa sätt. 

Min studie visar på att en delvis stor differens råder gällande synen på kvalitet bland svenska 

kommuner vid upphandling av kommunal distansbaserad vuxenutbildning. Det är inte en 



60 
 

persons angelägenhet utan något som berör och påverkar oss alla och som vi alla aktivt borde 

verka för att förändra. I forskningsöversikten visade jag på Meyer (2002) som visade på 

behovet av att skapa en standardiserad modell för hur kvalitets ska utvärderas och bedömas. 

En sådan modell behöver innehålla tydliga kriterier som bestämmer kvalitetsnivån. En sådan 

modell ska inte skapas utav endast ett företage eller en kommunal enhet utan bör vara ett 

arbete som skapas mellan kommuner, företag och myndigheter för att säkerställa kvalitativa 

utbildningar. Samtidigt visar Lena Lindgren (2014) på hur svårt det kan vara att skapa en god 

utvärderingsmetod som i alla sammanhang fungerar. Utbildning syftar till att främja 

utvecklingsmöjligheterna för den enskilda individen och kräver därför stor flexibilitet, något 

som gör det svårt att skapa en modell som fungerar i alla sammanhang. Men en gemensam 

grundläggande kvalitetsmodell omöjliggör inte individuella anpassningar. Det möjliggör 

bättre utbildningar, tryggare villkor både för elever inom vuxenutbildningen samt de lärare 

som ska verka inom denna, skapar likvärdiga förutsättningar för utbildningsanordnare att 

verka under och skapar möjlighet för att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet ur ett 

långsiktigt perspektiv. 

6.4 Framtida forskning 

Min studie bygger på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Synen på vad som utgör kvalitet 

kan ses som något som vi konstruerat utifrån en gemensam värdegrund och förståelse. Utifrån 

denna gemensamma konstruktion har jag sedan prövat antaganden om hur verkligheten är 

beskaffad för att undersöka om det verkligen förhåller sig så. Min studie bygger till stora delar 

på de juridiska ramverk skolan har att förhålla sig till när det gäller just kvalitetsaspekter. 

Men kvalitet kan rimligen förstås på väldigt många olika sätt. Att vi har ett gemensamt 

ramverk att förhålla oss till omöjliggör inte att man också skapar egna kriterier och bygger 

vidare på den förståelse man har för någonting. Sett utifrån detta perspektiv skulle det då 

potentiellt kunna finnas lika många synsätt på kvalitet som det finns människor och 

kommuner. 

Med detta resonemang avser jag inte kritisera min egen studie utan snarare lyfta fram en 

viktig aspekt som kan leda vidare till ny forskning; Hur ser då dessa olika synsätt på kvalitet 

ut? 

En djupgående kvalitativ intervju som genomförs med både elever och lärare skulle ge en 

fördjupad bild av hur de själva upplever de olika begreppen.  Denna intervju skulle sedan 
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kunna kopplas samman med en mer kvantitativ mätning av detta slag för att ge en mer 

helhetstäckande bild av området.  

Denna metod kallar Westermann (2011) triangulering och innebär att man använder en både 

kvalitativ och kvantitav ansats i sin studie för att sedan väva ihop resultaten från de två olika 

metoderna. Att konstruera en sådan undersökningsdesign är något som också Cohen, Manion 

och Morrison tar upp (2011) som en möjlighet just för att ta tillvara på styrkorna hos de olika 

undersökningsmetoderna.  

Detta hade varit en bra metod för en studie som getts mer tid i anspråk och vars syfte är att gå 

mer djupgående. Ur detta avseende kan min undersökning ses som en förenklad förstudie till 

en större och mer djupgående studie, med syfte att ge en första överblick över området som 

kan leda vidare till en mer djupgående analys. Medan min studie primärt handlar om att 

synliggöra skillnader, skulle man i en sådan studie även kunna ägna sig åt att finna 

orsaksförklaringar.  
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Bilaga 1 Missivbrev 

Synen på kvalitet inom 

distansbaserad vuxenutbildning 
Hej! 

Mitt namn är Pia Wormö och jag läser just nu ett program som heter Magisterprogrammet i 
utbildningsledning och skolutveckling, 60 hp, vid Karlstad Universitet. Som avslutning i detta program 
genomför jag nu en studie där jag ämnar undersöka hur olika aspekter av kvalitet påverkar 
kommuner i deras val av distansbaserad vuxenutbildningsanordnare. Min studie syftar till att 
kartlägga och identifiera vilka aspekter av kvalitetsbegreppet som anses vara särskilt viktiga vid valet 
av utbildningsanordnare samt undersöka hur denna syn kan skilja sig åt.  

För att möjliggöra min studie har ett representativt slumpmässigt urval av Sveriges alla kommuner 
gjorts och er kommun tillhör en av de totalt 101 kommuner som kommer tillfrågas delta i studien. 
Studie bygger på en kvantitativ metod. De tillfrågade kommunerna ombeds besvara en enkät 
innehållandes 12 stycken frågor. Genom sina svar till dessa frågor får respondenterna skatta i vilken 
utsträckning olika kvalitetsaspekter väger in i valet av utbildningsanordnare. Enkäten tar 
uppskattningsvis 20-30 minuter att gå igenom och besvara. 

Viktigt att veta är att denna studie baserar sig på ett helt frivilligt och anonymt deltagande. De svar 
som en enkät genererar kommer inte kunna kopplas samman med viss person eller kommun. Svaren 
kommer heller inte att användas till något annat än att besvara de frågeställningar som ligger till 
grund för undersökningen.  
 
Jag vill understryka hur viktiga era svar är för att jag ska kunna skapa mig en god uppfattning och 
förståelse för området. Samtliga kommuners tankar i frågan är av högsta vikt för ett gott resultat, 
detta oavsett om man har lång erfarenhet av upphandling av distansbaserad utbildning eller bara 
precis ska påbörja inledande upphandlingsprocesser. Ett brett deltagande i studien är viktigt för att 
stärka undersökningens validitet och då studiens resultat kommer delges offentligt hoppas jag dess 
slutsatser kommer var och en som är verksam inom området till gagn. 
 
Länken till enkäten finner du här nedan och jag hoppas innerligt att ni vill hjälpa mig och besvara 
denna. Finns det frågor kring dess innehåll och/eller studiens bakgrund är ni välkommen att ta 
kontakt med mig! 
 
Vänligen, 
Pia Wormö 
E: pia.wormo@gmail.com 
T: 070-285 90 81 
 
Enkäten finner du på nedanstående länk. (Håll in Ctrl och klicka på länken.) 
 
   

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/7444 

 

mailto:pia.wormo@gmail.com
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/7444
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/7444
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Bilaga 2 Enkäten 
 

Inledande text 

Denna enkät avser kartlägga svenska kommuners syn på kvalitet inom kommunal distansbaserad 
vuxenutbildning. Enkäten syftar till att undersöka vilka aspekter av kvalitetsbegreppet som olika 
kommuner anser vara mest betydelsefulla i valet av av distansbaserad vuxenutbildningsanordnare. 
 
Enkäten omfattar 12 st frågor, där 3 st innehåller flertalet underfrågor. Enkätens frågor är uppbyggda 
utifrån 4 delområden; 
 
1) Bakgrundsfrågor (6 st) 
2) Frågor gällande aspekter av administrativ kvalitet (2 st, varav en innehåller flertalet delfrågor) 
3) Frågor gällande aspekter av pedagogisk kvalitet (2 st, varav en innehåller flertalet delfrågor) 
4) Frågor gällande aspekter av demokratisk kvalitet ( 2 st, varav en innehåller flertalet delfrågor) 
 
Enkätens frågor bygger på skattningsskalor i vilka ni anger i hur hög utsträckning en viss 
kvalitetsaspekt påverkar er i ert val. Skattningsskalorna består utav de fyra värdena: 
 
1 = "I mycket hög utsträckning",  
2 = "I hög utsträckning",  
3 = "I liten utsträckning"  
4 = "I mycket liten utsträckning".  
 
Viktigt att komma ihåg är att alla kvalitetsaspekter har påverkan, men att denna enkät syftar till att 
undersöka vilka kvalitetsaspekter som ni anser är mest betydelsefulla för er vid själva 
upphandlingsprocessen. Försök därför besvara enkäten så nyanserat som möjligt. Enkäten bör 
besvaras av en person inom er kommun som har god kännedom om upphandling av kommunal 
distansbaserad vuxenutbildning och de kvalitetsaspekter som ligger till  
grund för kommunens förfrågningsunderlag. 

 

Frågeställningar 

Frågeställning Svarsalternativ 

1. Vilket län tillhör er kommun? 
 
 
 
 
 
 
 

Blekinge län 

Dalarnas län 

Gotlands län 

Gävleborgs län 

Hallands län 

Jämtlands län 

Jönköpings län 

Kalmars län 

Kronobergs län 

Norrbottens län 

Skåne län 

Stockholms län 

Södermanlands län 

Uppsala län 

Värmlands län 

Västerbottens län 

Västernorrlands län 

Västmanlands län 
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Västra götalands län 

Örebro län 

Östergötlands län 

2. Uppge kommunens ungefärliga storlek 
 

Skala mellan 5000 - >550 000 

3. Vilken yrkesroll har den som besvarat 
enkäten? 

Fritextsvar 

4. Sker upphandling av kommunal 
distansbaserad upphandling i er 
hemkommun? 

Nej i vår hemkommun sker ingen upphandling av 
kommunal distansbaserad vuxenutbildning. 

Nej, men vi har tidigare gjort upphandling av kommunal 
distansbaseradvuxenutbildning i vår kommun. 

Vi kommer inom kort påbörja en upphandling av 
kommunal distansbaserad vuxenutbildning i vår 
hemkommun.  

Ja, vi gör upphandling av kommunal distansbaserad 
vuxenutbildning i vår hemkommun 

5. Genom vilket slags avtal upphandlas 
kommunal distansbaserad vuxenutbildning i 
er hemkommun? 

Tjänsteupphandlingskontrakt 
 

Tjänstekoncession 
 

6. Vilken av LOU:s, Lagen om offentlig 
upphandlings, två utvärderingsmetoder 
används vid upphandling av kommunal 
distansbaserad vuxenutbildning inom er 
kommun eller region (vid tjänstekoncession)? 

Det ekonomiskt mest fördelaktiga. 
 
(   Utvärderingsmetoden bygger på att den upphandlande 

myndigheten utifrån en angiven utvärderingsmetod 
väger kvalitetshänsyn mot pris vid bedömningen av 
vilken leverantör som bäst kan tillgodose myndighetens 
behov.) 
 

Lägsta pris 
 
(    Utvärderingsmetoden bygger på att den/de leverantörer 

som har uppfyllt samtliga krav och har det lägsta priset 
vinner upphandlingen.) 
 

7.  När det gäller 
"administrativ 
kvalitet", i vilken 
utsträckning anser 
du att följande 
faktorer påverkar er i 
valet av 
utbildningsanordnar
e: 

Verksamhetens generella organisation Svarsalternativ för samtliga 
frågor: 
 

1) ”I mycket liten 
utsträckning” 
 

2) ”I liten utsträckning” 
 

3) ”I stor utsträckning” 
 

4) ”I mycket stor 
utsträckning” 

Verksamhetens ledningsstruktur 

Verksamhetens administrativa funktion. (Ex. 
organisation kring registrering av elever, 
hantering av betyg, etc.) 

Rutiner kring ärendehantering inom 
verksamheten 

Leveranstid av betyg 

Verksamhetens förmåga att kunna arbeta i 
kommunens egna administrativa system. (Ex. 
med betygsdokumentation.) 

Tillgång till studievägledning 

Verksamhetens generella genomströmning av 
elever.(Den andel elever av den totala 
elevmängden som genomfört sina studier till 
fullo.) 

Företagets ekonomi 

Anställningsformer inom verksamheten 

Verksamhetens lokalyta och arbetsmiljö 

Verksamhetens miljöarbete och arbete med 
”hållbar utveckling” 

8. Finns det andra faktorer som du anser har stor påverkan på ert val av 
kommunal distansutbildningsanordnare när det gäller ”Administrativa 
kvalitetsaspekter”? 

Fritextsvar 

9.  När det gäller 
"Pedagogisk 
kvalitet" i vilken 
utsträckning avser 
du att följande 
faktorer påverkar er i 
valet av 

Utbildningens innehåll och upplägg Svarsalternativ för samtliga 
frågor: 
 

1) ”I mycket liten 
utsträckning” 
 

2) ”I liten utsträckning” 

Utseende och funktion hos företagets 
lärplattform 

Verksamhetens förmåga till individanpassning. 
(Ex. Anpassning av uppgifter och prov utifrån 
individens lärostil, förmåga eller valda 
utbildningsområde.) 
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utbildningsanordnar
e? 

Verksamhetens förmåga till flexibilitet. (Ex. 
Gällande studietakt, lärmiljö, kursupplägg samt 
deadlines för uppgifts- och provinlämning.) 

 
3) ”I stor utsträckning” 

 
4) ”I mycket stor 

utsträckning” 
Hur man arbetar med och synliggöra att 
verksamheten vilar på ”vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet”. 

På vilket sätt man arbetar inom verksamheten för 
att skapa möjligheter för elevens personliga 
utveckling 

Verksamhetens tillgång till undervisande lärare 

Verksamhetens tillgång till specialpedagog 

Hur man inom verksamheten arbetar med 
bedömning av elevens kunskapsutveckling 

Verksamhetens generella responstid till insända 
uppgifter och prov 

Hur man inom verksamheten arbetar med 
kontinuerlig utveckling av kurser 

Hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs 
inom verksamheten 

Företagets måluppfyllelse. (Andel elever som 
startat en kurs  och som avslutat det med 
godkänt slutbetyg.) 

Lärarnas utbildning och erfarenhet 

Interna samverkansformer inom verksamheten. 
(Ex. Kollegialt lärande.) 

Externa samverkansformer mellan verksamheten 
och andra aktörer. (Ex. Samarbete med 
näringsliv/universitet.)  

Verksamhetens lärares möjlighet till 
kompetensutveckling. 

Verksamhetens arbete med förstelärare. 

10. Finns det andra faktorer som du anser har stor påverkan på ert val av 
kommunal distansutbildningsanordnare när det gäller ”Pedagogiska 
kvalitetsaspekter”? 

Fritextsvar 

11. När det gäller den 
"Demokratiska 
kvaliteten" i vilken 
utsträckning anser 
du att följande 
faktorer påverkar er i 
valet av 
utbildningsanordnar
e? 

Hur väl utbildningen förbereder eleven för ett 
deltagande i ett demokratiskt samhälle  

Svarsalternativ för samtliga 
frågor: 
 

1) ”I mycket liten 
utsträckning” 
 

2) ”I liten utsträckning” 
 

3) ”I stor utsträckning” 
 

”I mycket stor utsträckning 

Vilka möjligheter som finns för eleven att påverka 
utbildningen 

I vilken utsträckning förekomsten av organiserad 
studerandepåverkan finns. (Ex. 
Elevråd/studeranderåd.) 

I vilken utsträckning utbildningen förväntas leda 
eleven till arbete och kompetensförsörjning. 

Verksamhetens tillgång till elevskyddsombud 

Verksamhetens arbete med ”Plan mot 
diskriminering och kränkande behandling” 

Hur företaget arbetar med att fånga upp 
synpunkter gällande förbättringsåtgärder 

Hur företaget arbetar med utveckling av kurser 
utifrån synpunkter gällande förbättringsåtgärder 

Hur företaget arbetar med kontinuerlig 
uppföljning av elevernas upplevda nöjdhet. 

12. Finns det andra faktorer som du anser har 
stor påverkan på ert val av kommunal 
distansutbildningsanordnare när det gäller 
”Demokratiska kvalitetsaspekter”? 

Fritextsvar 
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Bilaga 3 Aspekter av administrativ kvalitet 
 

Tabellen visar medelrankvärden för de olika landsdelarna när det gäller deras skattningar av i 

hur stor utsträckning olika aspekter av administrativ kvalitet påverkar dem i deras val av 

distansbaserad utbildningsanordnare. 

 

De högsta värdena för varje kvalitetsfaktor är markerade i grönt medan de lägsta värdena är 

markerade i gult. 
 

Ranks 

 
Vilket län tillhör er 

kommun? 
N 

Mean 

Rank 

 

Verksamhetens generella 

organisation 

Norrland 6 11,17 

Svealand 7 12,93 

Götaland A 9 17,00 

Götaland B 7 17,79 

Total 29 
 

Verksamhetens 

ledningsstruktur 

Norrland 6 10,83 

Svealand 7 15,71 

Götaland A 9 16,61 

Götaland B 7 15,79 

Total 29 
 

Verksamhetens 

administrativa funktion 

Norrland 6 11,83 

Svealand 8 12,50 

Götaland A 9 21,50 

Götaland B 7 14,36 

Total 30 
 

Rutiner kring 

ärendehantering inom 

verksamheten 

Norrland 6 11,33 

Svealand 8 13,75 

Götaland A 9 17,67 

Götaland B 7 18,29 

Total 30 
 

Leveranstid av betyg Norrland 6 12,75 

Svealand 8 17,13 

Götaland A 9 15,50 

Götaland B 7 16,00 

Total 30 
 

Verksamhetens förmåga 

att kunna arbeta i 

kommunens egna 

administrativa system 

Norrland 6 10,58 

Svealand 8 16,44 

Götaland A 9 15,06 

Götaland B 7 19,21 

Total 30 
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Tillgång till 

studievägledning 

Norrland 6 14,08 

Svealand 8 17,94 

Götaland A 9 15,94 

Götaland B 7 13,36 

Total 30 
 

Verksamhetens generella 

genomströmning av 

elever  

Norrland 6 17,25 

Svealand 8 15,13 

Götaland A 9 15,39 

Götaland B 7 14,57 

Total 30 
 

Företagets ekonomi Norrland 6 14,83 

Svealand 8 15,06 

Götaland A 9 15,33 

Götaland B 7 16,79 

Total 30 
 

Anställningsformer inom 

verksamheten 

Norrland 6 12,17 

Svealand 8 17,94 

Götaland A 9 16,22 

Götaland B 7 14,64 

Total 30 
 

Verksamhetens lokalyta 

och arbetsmiljö 

Norrland 6 16,50 

Svealand 8 13,06 

Götaland A 9 15,06 

Götaland B 7 18,00 

Total 30 
 

Verksamhetens 

miljöarbete och arbete 

med "hållbar utveckling" 

Norrland 6 13,33 

Svealand 8 13,88 

Götaland A 9 16,72 

Götaland B 7 17,64 

Total 30 
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Bilaga 4 Aspekter av pedagogisk kvalitet 
 

Tabellen visar medelrankvärden för de olika landsdelarna när det gäller deras skattningar av i 

hur stor utsträckning olika aspekter av pedagogisk kvalitet påverkar dem i deras val av 

distansbaserad utbildningsanordnare. 

 

De högsta värdena för varje kvalitetsfaktor är markerade i grönt medan de lägsta värdena är 

markerade i gult. 
 

Ranks 

 
Vilket län tillhör er 

kommun? 

N Mean 

Rank 

 

Utbildningens innehåll och 

upplägg 

Norrland 6 13,50 

Svealand 8 16,00 

Götaland A 9 14,83 

Götaland B 7 17,50 

Total 30 
 

Utseende och funktion 

hos företagets lär-

plattform 

Norrland 6 12,17 

Svealand 8 16,50 

Götaland A 9 17,22 

Götaland B 7 15,00 

Total 30 
 

Verksamhetens förmåga 

till individanpassning  

Norrland 6 12,83 

Svealand 8 16,81 

Götaland A 9 17,00 

Götaland B 7 14,36 

Total 30 
 

Verksamhetens förmåga 

till flexibilitet  

Norrland 6 12,50 

Svealand 8 16,25 

Götaland A 9 18,00 

Götaland B 7 14,00 

Total 30 
 

Hur man arbetar med och 

synliggör att 

verksamheten vilar på 

"vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet" 

Norrland 6 9,67 

Svealand 8 14,81 

Götaland A 9 16,17 

Götaland B 7 20,43 

Total 30 
 

På vilket sätt man arbetar 

inom verksamheten för att 

skapa möjligheter för 

elevens personliga 

utveckling 

Norrland 6 14,92 

Svealand 8 16,38 

Götaland A 9 12,28 

Götaland B 7 19,14 

Total 30 
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Verksamhetens tillgång till 

undervisande lärare 

Norrland 6 14,00 

Svealand 8 13,38 

Götaland A 9 19,00 

Götaland B 7 14,71 

Total 30 
 

Verksamhetens tillgång till 

specialpedagog 

Norrland 6 11,67 

Svealand 8 15,13 

Götaland A 9 17,06 

Götaland B 7 17,21 

Total 30 
 

Hur man inom 

verksamheten arbetar 

med bedömning av 

elevens 

kunskapsutveckling 

Norrland 6 11,50 

Svealand 7 15,79 

Götaland A 9 14,67 

Götaland B 7 17,64 

Total 29 
 

Verksamhetens generella 

responstid till insända 

uppgifter och prov 

Norrland 6 9,33 

Svealand 8 16,75 

Götaland A 9 16,72 

Götaland B 7 17,79 

Total 30 
 

Hur man inom 

verksamheten arbetar 

med kontinuerlig 

utveckling av kurser 

Norrland 6 11,33 

Svealand 8 14,50 

Götaland A 9 17,78 

Götaland B 7 17,29 

Total 30 
 

Hur det systematiska 

kvalitetsarbetet bedrivs 

inom verksamheten 

Norrland 6 16,75 

Svealand 8 16,56 

Götaland A 9 13,00 

Götaland B 7 16,43 

Total 30 
 

Företagets måluppfyllelse  Norrland 6 15,67 

Svealand 8 19,00 

Götaland A 9 13,22 

Götaland B 7 14,29 

Total 30 
 

Lärarnas utbildning och 

erfarenhet 

Norrland 6 12,50 

Svealand 8 16,25 

Götaland A 9 15,00 

Götaland B 7 17,86 

Total 30 
 

Interna samverkansformer 

inom verksamheten  

Norrland 6 11,08 

Svealand 8 17,50 

Götaland A 9 16,78 
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Götaland B 7 15,36 

Total 30 
 

När det gäller 

"Pedagogisk Externa 

samverkansformer mellan 

verksamheten och andra 

aktörer 

Norrland 6 14,92 

Svealand 8 14,50 

Götaland A 9 19,67 

Götaland B 7 11,79 

Total 30 
 

Verksamhetens lärares 

möjligheter till 

kompetensutveckling 

Norrland 6 14,50 

Svealand 8 13,25 

Götaland A 9 17,44 

Götaland B 7 16,43 

Total 30 
 

Verksamhetens arbete 

med förstelärare 

Norrland 6 15,08 

Svealand 8 14,31 

Götaland A 9 17,28 

Götaland B 7 14,93 

Total 30 
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Bilaga 5 Aspekter av demokratisk kvalitet 
 

Tabellen visar medelrankvärden för de olika landsdelarna när det gäller deras skattningar av i 

hur stor utsträckning olika aspekter av demokratisk kvalitet påverkar dem i deras val av 

distansbaserad utbildningsanordnare. 

 

De högsta värdena för varje kvalitetsfaktor är markerade i grönt medan de lägsta värdena är 

markerade i gult. 
 

Ranks 

 
Vilket län tillhör er kommun? N Mean Rank 

 

Hur väl utbildningen 

förbereder eleven för ett 

deltagande i ett 

demokratiskt samhälle 

Norrland 6 10,50 

Svealand 8 18,63 

Götaland A 9 12,78 

Götaland B 7 19,71 

Total 30  

Vilka möjligheter som 

finns för eleven att 

påverka utbildningen 

Norrland 6 13,83 

Svealand 8 17,69 

Götaland A 9 12,67 

Götaland B 7 18,07 

Total 30  

I vilken utsträckning 

förekomsten av 

organiserad 

studerandepåverkan finns 

Norrland 6 19,08 

Svealand 8 14,69 

Götaland A 9 11,78 

Götaland B 7 18,14 

Total 30  

I vilken utsträckning 

utbildningen förväntas 

leda eleven till arbete och 

kompetensförsörjning 

Norrland 6 15,83 

Svealand 8 13,38 

Götaland A 9 12,50 

Götaland B 7 21,50 

Total 30  

Verksamhetens tillgång till 

Elevskyddsombud 

Norrland 6 18,33 

Svealand 8 17,81 

Götaland A 9 10,72 

Götaland B 7 16,57 

Total 30  

Verksamhetens arbete 

med "Plan mot 

diskriminering och 

kränkande behandling" 

Norrland 6 16,83 

Svealand 8 17,50 

Götaland A 9 10,56 

Götaland B 7 18,43 

Total 30  

Hur företaget arbetar med Norrland 6 16,08 
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att fånga upp synpunkter 

gällande 

förbättringsåtgärder 

Svealand 8 14,19 

Götaland A 9 15,00 

Götaland B 7 17,14 

Total 30  

Hur företaget arbetar med 

att utveckling av kurser 

utifrån synpunkter 

gällande 

förbättringsåtgärder 

Norrland 6 17,00 

Svealand 8 13,25 

Götaland A 9 15,06 

Götaland B 7 17,36 

Total 30  

Hur företaget arbetar med 

kontinuerlig uppföljning av 

elevernas upplevda 

nöjdhet 

Norrland 6 16,75 

Svealand 8 14,06 

Götaland A 9 15,67 

Götaland B 7 15,86 

Total 30  

 


