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• Under ett år går cirka 100 000 
vuxenstuderande i någon av 
AcadeMedias vuxenutbildningar

•  Vuxenutbildningen är i indelad i 
fem olika verksamhetsområden: 
Svenska för invandrare (Sfi), 
Grundläggande vuxenutbildning, 
Gymnasial vuxenutbildning, 
Arbetsförmedlingstjänster samt 
Yrkeshögskoleutbildning

•  AcadeMedias vuxenutbildningar 
bedrivs inom Hermods, Coachning 
och Utveckling, Eductus, KUI, 
NTI-skolan, Plushögskolan  
(Affärshögskolan, Teknikhög-
skolan, Vårdyrkeshögskolan),  
The Game Assembly, EC Utbild-
ning samt Sälj- och Marknads-
högskolan

Fakta
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Kvalitet och utveckling 
Vuxenutbildningen inom AcadeMedia utvecklar människor genom utbildning, coachning och 
matchning. Ambitionen är att skapa de bästa förutsättningarna för människor att finna ett nytt 
arbete, studera vidare eller på annat sätt få en nystart i samhället. Nationellt saknas fortfarande 
en enhetlig uppföljning av resultat på många av vuxenutbildningens områden. Därför har vi 
inom AcadeMedia utarbetat egna verktyg för att följa upp vuxenutbildningens kvalitet. Verktyg 
som utöver uppföljning även bidrar till reflektion, analys och åtgärder och därmed har en viktig 
funktion i att driva utvecklingen framåt. 
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AcadeMedias vuxenutbildning kan illustreras som en utbildningstrappa där en deltagare tar steg för att komma vidare 
till högre studier eller arbete.

Kvalitets- och utvecklingsarbetet inom AcadeMedi-
as vuxenutbildning baseras på en grundtanke om 
att kvalitet lönar sig i längden. Verksamhetsområ-
dena är specialiserade på olika former av utbild-
nings- och arbetsmarknadsuppdrag och skiljer sig 
därför åt när det gäller uppdragsgivare, deltagare 
och styrande regelverk samt principer för nationell 
uppföljning. Mångfalden inom vuxenutbildningen, 
både när det gäller uppdragsgivare och uppdrag, 
innebär att kvalitetsarbetet och resultatredovis-
ningen är mer komplex än inom andra skolformer. 
Dessutom saknas ofta relevant nationell statistik 
att jämföra sig med. 
AcadeMedias vuxenutbildning är i indelad i fem 
olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare 
(Sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial 
vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt 
Yrkeshögskoleutbildning. De tre vanligaste upp-
dragsgivarna är Arbetsförmedlingen, kommuner 
och Myndigheten för Yrkeshögskolan.
Vår målbild är att inom AcadeMedias vuxenutbild-
ning bedriva ett kvalitets- och utvecklingsarbete 
som gör oss till en internationell förebild i att 
utbilda och matcha till arbete.  
AcadeMedias samtliga vuxenutbildningar har 
enats om ett gemensamt uppföljningsprogram 
som baseras på AcadeMediamodellen med en 
gemensam kvalitetsdefinition och gemensamma 
kvalitetsaspekter. Detta gör att vi, trots olik-

heterna, kan hitta gemensamma nämnare och 
utgångspunkter för resultatuppföljning, diskussion 
och erfarenhetsutbyte samt utvecklingsarbete. Läs 
mer om AcadeMediamodellen på sidan 10 och 11.

• Kvalitetsaspekten ”Funktionell kvalitet” innebär 
att få alla att nå målen med sin utbildning eller 
annan slags aktivitet. Vi är inriktade på att få 
varje deltagare, oavsett om det handlar om 
att få arbete eller om godkända betyg eller 
examen, att lyckas och att komma vidare i sina 
studier eller ut i arbetslivet. 

• ”Upplevd kvalitet”, handlar om att deltagare ska 
vara nöjda med sin utbildning eller aktivitet och 
det följer vi upp genom återkommande enkäter. 
Enkätresultaten är viktiga för att vi ska kunna 
se hur kvaliteten utvecklas över tid och ger oss 
även värdefull information för det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

• ”Ändamålsenlig kvalitet” handlar om att del-
tagarna, efter avslutad utbildning eller annan 
aktivitet, ska vara redo att ta nästa steg mot 
en högre utbildning eller ut i arbetslivet. Sex 
månader efter avslutad utbildning eller aktivitet 
följer vi upp samtliga våra deltagare med ett 
antal frågor i en gemensam enkät. Exempelvis 
om deltagaren är nöjd med utbildningen/ 
aktiviteten och om denna på ett bra sätt bidra-
git inför nuvarande arbete.
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Mångfald och samordning 
Inom AcadeMedia sker en systematisk utvärdering och analys på såväl aggregerad nivå  
som för olika grupper av verksamheter och inom flertalet områden enskilda enheter.  
Vi tror på öppenhet eftersom det triggar oss att hela tiden bli bättre samtidigt som det våra 
deltagare och medarbetare en god insyn i hur vi arbetar. En löpande och enhetlig uppföljning 
av kvalitetsresultat skapar dessutom till en stark utvecklingskraft. Analysarbete och uppfölj-
ningsdiskussioner leder till kollegialt lärande och kompetensutveckling som banar väg för 
förbättringar. 
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Svenska för invandrare (Sfi)
Utbildning i Svenska för invandrare (Sfi) syftar till 
att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper 
i det svenska språket. Utbildningen ska göra det 
möjligt för eleverna att kommunicera och att ak-
tivt delta i vardags-, samhälls- och arbetslivet och 
bedrivs i Hermods, Eductus samt NTI-skolans regi.

Funktionell kvalitet mäts som antal godkända 
betyg och som ”lärsträcka”, det vill säga antal 
timmar i genomsnitt per avklarad kurs. Upplevd 
kvalitet mäts som andel elever som anger att de 
är nöjda med utbildningen/aktiviteten i allmänhet 
och att de kan rekommendera anordnaren till 

andra. Andel elever som har sysselsättning eller 
är i vidare/högre studier inom 6-12 månader efter 
avslutad utbildning är mätetalet för ändamålsenlig 
kvalitet.

Utvecklingsarbete Sfi-verksamhet
Utvecklingsarbetet inom Sfi-verksamheten handlar 
såväl om ständiga förbättringar av den pedagogis-
ka processen som förbättrade förutsättningar för 
eleverna att kunna ta till sig utbildningen. Det kan 
handla om att använda digitala verktyg i högre 
grad, stöttning på modersmålet samt annan form 
av stöd som ökar elevens möjlighet att tillgodogö-
ra sig utbildningen på bästa sätt. 
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Grundläggande vuxenutbildning
Kurser på grundläggande nivå syftar till att ge vux-
na kunskaper som behövs för att delta i samhälls- 
och arbetslivet och för att möjliggöra fortsatta 
studier. Verksamheten bedrivs av Hermods och 
Eductus samt NTI-skolan. 

Majoriteten av eleverna har annat modersmål än 
svenska.

Funktionell kvalitet mäts som andelen elever som 
fått minst godkända betyg och upplevd kvalitet 
som andelen elever som är nöjda med utbild-
ningen/aktiviteten och som kan rekommendera 
anordnaren till andra. Ändamålsenlig kvalitet mäts 
som andel elever i sysselsättning eller i vidare/
högre studier inom 6-12 månader efter avslutad 
utbildning.
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Gymnasial vuxenutbildning
Gymnasial vuxenutbildning bedrivs enligt avtal 
med kommuner och genomförs av NTI-skolan, 
Hermods, KUI, Eductus och EC Utbildning.

Funktionell kvalitet mäts som andelen elever som 
klarat minst godkänt betyg i respektive kurs samt 
andel elever som fullföljer sina studier. Upplevd 

kvalitet mäts som andelen elever som anger att 
det är nöjda med utbildningen och som kan re-
kommendera anordnaren till andra. Ändamålsenlig 
kvalitet mäts som andel elever i sysselsättning eller 
i vidare/högre studier inom 6-12 månader efter 
avslutad utbildning.

Inom den grundläggande och gymnasiala vuxen-
utbildningen drivs utvecklingsarbetet framåt inte 
minst i det löpande arbetet med uppföljning och 
analys av elevernas resultat samt best practice-dis-
kussioner, erfarenhetsutbyte och andra former av 

kollegialt lärande. Ett pågående arbete kring inter-
na granskningar bidrar också till att få fram viktigt 
underlag för att driva utvecklingsinitiativen framåt 
samt en ständig förbättring av lärplattformar, 
distansstudier och de pedagogiska processerna. 

Utvecklingsarbete grundläggande och gymnasial vuxenutbildning
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Arbetsförmedlingstjänster 
Arbetsförmedlingstjänster omfattar ett stort antal 
uppdrags- och utbildningsinsatser. Tjänsterna 
utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och 
bedrivs inom Eductus, Hermods, Coaching- och 
utveckling och EC Utbildning.

Vissa av uppdragen är direkta insatser där målet 
är att deltagarna ska få arbete inom ett visst yrke 
eller starta egen verksamhet. Andra uppdrag är 
av mer förberedande karaktär där syftet kan vara 
studieförberedande eller ge en orientering om 
möjliga yrkesvägar inom en bransch. Ytterligare 
andra uppdrag kan syfta till att underlätta nyan-
ländas etablering på arbetsmarknaden.

Funktionell kvalitet mäts utifrån de mål som for-
mulerats i respektive upphandling eller avtal med-
an upplevd kvalitet mäts som andel deltagare som 
är nöjda och som kan rekommendera anordnaren 
till andra. Ändamålsenlig kvalitet mäts som andel 
deltagare i sysselsättning inom 6-12 månader efter 
avslutad utbildning.

Utvecklingsarbetet inom området arbetsför-
medlingstjänster sker i första hand baserat på 
uppföljning och dialog med uppdragsgivaren och 
utifrån de krav som uppställs i upphandlingsun-
derlagen. Ett utökat och närmare samarbete med 
näringslivet är också ett prioriterat område för att 
öka andelen till arbete. 
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Yrkeshögskoleutbildning
Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad 
och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. 
En typisk studerande har arbetat ett antal år och 
vill påbörja en ny karriär i ett nytt yrke. Arbetsgi-
varna är huvudsakliga beställare och utformare av 
utbildningarna, oftast i syfte att trygga återväxten 
eller skapa förutsättningar för expansion inom det 
egna företaget. Myndigheten för yrkeshögskolan 
är betalande kund, tillika den som ger tillstånd att 
bedriva utbildningarna. Myndigheten kontrollerar 
även att utbildningarna bedrivs med hög kvalitet 
utifrån gällande krav. 

AcadeMedias utbildningar inom yrkeshögskolan 
bedrivs av Hermods, KUI, Affärshögskolan, Tek-
nikhögskolan, Vårdyrkeshögskolan, EC Utbildning, 
The Game Assembly samt Sälj- och Marknadshög-
skolan.

Funktionell kvalitet mäts som andelen studerande 
som når kraven för examen, andel som når lägst 

betyget godkänt på genomförd LIA (Lärande 
i Arbete) samt andel studerande som fullföljer 
sina studier. Upplevd kvalitet mäts som andelen 
studerande som är nöjda med utbildningen och 
som kan rekommendera anordnaren till andra. 
Ändamålsenlig kvalitet mäts som andel examinera-
de studerande som inom sex månader har relevant 
anställning alternativt en planerad sysselsättning i 
direkt anslutning till avslutad utbildning.

Varje enhet genomgår minst en gång vartannat 
år en omfattande granskning i samband med att 
den centrala kvalitetsstaben genomför så kallade 
”förbättringsdagar”. Strukturen för de interna 
granskningarna fungerar även som underlag för 
löpande egenkontroll under året och för utveck-
lingsarbetet. En viktig del av utvecklingsarbetet 
sker även i samband med uppföljning och dialog 
med ledningsgrupper, näringslivet, studerande och 
Myndigheten för yrkeshögskolan.
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AcadeMediamodellen
AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag med verksamheter i Sverige, Norge 
och Tyskland. Vi finns i hela utbildningstrappan, från förskola via grundskola och gymnasie-
skola till vuxenutbildning. Inom koncernen finns cirka tjugotalet huvudmän med olika sätt att 
organisera sig, olika profiler, inriktningar och utbildningserbjudanden. Vissa saker är specifika 
för respektive skolform men vi har alla enats om samma utgångspunkter för det gemensam-
ma kvalitets- och utvecklingsarbetet och vi utgår från en gemensam modell –  
AcadeMediamodellen.

AcadeMediamodellen syftar till att säkerställa att 
vi gör det vi ska, att vi gör det bra och att vi hela 
tiden blir bättre på att förverkliga det uppdrag vi 
tagit på oss. Vår storlek, mångfald och det faktum 
att vi är verksamma i hela utbildningskedjan ger 
oss unika möjligheter i vårt kvalitets- och utveck-
lingsarbete. 

Gemensam plattform
Inom AcadeMedia har vi 
enats om en gemensam 
kvalitetsdefinition som 
innehåller tre gemen-
samma kvalitetsaspekter. 
Den självklara utgångs-
punkten är de nationella 
målen så som de uttrycks i skollagen och andra 
författningar (funktionell kvalitet). Till detta har vi 
lagt ytterligare en kvalitetsaspekt (upplevd kvalitet) 
för att säkerställa att verksamheterna också mot-
svarar, och helst överträffar, kundernas krav och 
förväntningar. Vi följer också upp om vi rustat våra 
elever och vuxenstuderande väl för att gå vidare 
i utbildningssystemet/yrkeslivet och samhällslivet 
(ändamålsenlig kvalitet). Förutom detta säkerstäl-
ler vi genom vårt systematiska kvalitetsarbete ef-
terlevnad av grundläggande lagkrav och processer.

AcadeMedias verksamheter har också enats kring 
gemensamma mål och resultatindikatorer, gemen-
sam uppföljning och utvärdering samt en öppen 
redovisning av resultaten. Alla som vill kan ta del 
av detta på AcadeMedias och de olika verksamhe-
ternas hemsidor. 

Uppföljning och  
kontroll
Den kontrollerande delen av 
AcadeMediamodellen handlar 
om att kontinuerligt säker-
ställa att samtliga huvudmän/
verksamheter inom koncernen 
lever upp till grundläggande 

lagkrav, att de har väl fungerande processer och 
att deras resultat är goda utifrån alla fastställda 
kvalitetsaspekter. Detta görs bland annat med 
hjälp av regelbundna verksamhetsuppföljningar 
och interna granskningar av olika slag för att se 
till att varje barn, elev och vuxendeltagare erbjuds 
undervisning av god kvalitet och att det bedrivs ett 
utvecklingsarbete som skapar goda förutsättning-
ar för ökad måluppfyllelse. 

Stöd och experthjälp
Att vara del av AcadeMedia 
innebär också att man på olika 
sätt blir erbjuden stöd och hjälp 
för att klara av sitt uppdrag. Ett 
exempel är AcadeMedia Acade-
my som är vårt interna center för 
utbildning, forskning/utveckling 
och kompetensförsörjning. För-
utom att Academy är en plats där vi tillsammans 
anammar ny forskning och tar del av innovationer, 
är det ett forum för erfarenhetsutbyte. Där lär vi 
oss av varandra och blir starkare tillsammans. 

AcadeMedias storlek och styrka innebär en trygg-
het för våra verksamheter. Föräldrar, elever och 
anställda inom AcadeMedia kan alltid lita på att vi 
står stadigt och har handlingsberedskap även för 
oförutsedda händelser och svåra förhållanden. 

Strukturerat erfarenhetsutbyte
AcadeMedias olika huvud-
män samspelar så gott som 
dagligen, utbyter erfaren-
heter och lär av varandra. 
Det gör oss till en extremt 
lärande organisation, något 
som i förlängningen borgar 
för en bättre utbildning 
för våra barn, elever och vuxendeltagare. Vi ser 
kollegialt lärande som en motor i utvecklingsarbe-
tet och strävar därför efter att organisera för detta 
på alla nivåer – från koncernnivå till segmentsnivå, 
huvudmannanivå och skolnivå.
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AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom  
Hermods (med dotterbolagen Utbildnings-
borgen, Coachning och Utveckling,  
EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan 
och därtill The Game Assembly), Eductus, 
NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklings-
institutet (KUI) samt Plushögskolan som 
består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan 
samt Vårdyrkeshögskolan.

Vill du veta mer om AcadeMedia och  
kvalitetsarbetet inom vår vuxenutbildning 
hittar du hela vår kvalitetsorganisation på 
AcadeMedias hemsida under www.acade-
media.se/kvalitet/kvalitetsorganisation.

ACADEMEDIA | Tel. 08 451 54 00  
Box 213 | 101 24 Stockholm
www.academedia.se, info@academedia.se 


