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Mätningar och  
utVEcklingsoriEntErat  

lärandE

Mattias Elg

idag mäter vi allt mer i olika verksamheter. Ekonomiska nyck-
eltal är ett sådant vanligt exempel, som både mäter vad som har gjorts 
och pekar ut vad som är möjligt att göra i framtiden. Men även sådant 
som är svårt att mäta mäts allt oftare idag. Till exempel mäter Star-
bucks leende hos personalen för att se hur det påverkar kundlojalitet 
och lönsamhet. Men mätningen strävar också att skapa en följsamhet 
bland personalen. Utgångspunkten är att ekonomiska nyckeltal, styr-
ning av medarbetare och kundtillfredsställelsemätningar snarast regle-
rar vad som får göras och vad som ska prioriteras bort. Mätningar har 
ofta beskyllts för att leda in verksamheter på allt för snäva spår. Men jag 
vill här öppna för frågan om och i så fall hur mätningar kan ge förutsätt-
ningar för arbetsplatsbaserat lärande och utveckling? 

Ur ett lärandeperspektiv skulle man kunna likna mätningar med ett 
anpassningsinriktat lärande. Ett sådant lärande sätter fokus på han-
tering och bemästrande av givna uppgifter och situationer (Ellström, 
2001). Mätningar blir då något som man ska anpassa sig utifrån och 
som leder in tankemönster och handling på de rätta vägarna. Det kanske 
mest klassiska citatet om mätetal och mätningar utgår från ett anpass-
ningsinriktat lärande och kommer från Kaplan och Norton (1992) som 
lanserade managementkonceptet Balanced Scorecard. ”What gets mea-
sured gets done” lydde frasen som chefer världen över anammar och 
tar till sig. Sedan dess har en hel apparat utvecklats för att styra och 
utveckla verksamheter med stöd av en uppsättning mått som kopplas 
till den övergripande strategin för verksamheten. Det är med andra ord 
frågan om följsamhet och kanske i någon mån lärande. Produktionen 
får rätta sig efter de krav och specifikationer som mätningarna styr in 
på.  

Den mer skeptiska och kritiska forskningen om mätningar pekar 
också på ett flertal problem när mätningar förs in i en organisation (Elg, 

Vänbok 7 maj.indd   65 2014-05-20   08.59



66

mattias elg

2007; 2011) Ett av de vanligaste argumenten är att mätningar inte kan 
fånga den komplexa och ofta tysta kunskap som de flesta verksamheter 
karaktäriseras av. Ett annat vanligt argument är att mätningar skapar 
skevheter genom att vissa – kanske oviktiga – aspekter lyfts fram och 
andra tonas ner. Som en följd av detta säger många kritiker att mät-
ningar skapar ett slöseri med resurser då det tar tid från kärnverksam-
heten. Ett mer uppgivet argument som är vanligt bland kritiker är att 
mätningar vid närmare granskningar ofta visar sig innehålla en massa 
felaktigheter. 

Forskningen om mätningar har idag i stora drag två huvudläger. Dels 
en mer normativ tradition som utvecklar och studerar former för hur 
mätningar kan stödja styrning och ledning dels en kritisk rörelse som 
lyfter fram avarterna och de problem som verksamheter ställs inför när 
mätningar tillämpas. 

I detta kapitel vill jag utmana båda dessa ståndpunkter genom att 
lyfta fram ett perspektiv på mätningar som inte har diskuterats så utför-
ligt i forskningen, nämligen organisering av mätetalsanvändning för 
ett utvecklingsorienterat lärande. Jag menar att under vissa betingel-
ser fungerar mätetal och mätningar som stöd för verksamhetsinrik-
tad utveckling och lärande. Jag försöker ta fasta på argumentet att mer 
avancerade former av lärande i arbetet kräver arbetsplatser som har en 
inbyggd design för lärande (Ellström, 2011). Frågan blir då hur använd-
ningen av mätetal kan bli en del av den inbyggda designen för lärande 
på arbetsplatsen och hur man kan förstå på vilka sätt organisering kan 
gå till. Finns det någon systematik för detta? Genom tre berättelser av 
tillämpningar av mätningar som stimulerat och även lett till utveck-
ling i en vårdverksamhet belyser jag möjligheter och begränsningar i 
lärandet med stöd av mätetal. Vad som speciellt lyfts fram i dessa fall 
är att mätningar möjliggör upptäckter av avvikelser i arbetsrutiner 
och processer. Sådana avvikelser kan upptäckas genom olika former av 
mätsystem, här illustrerat genom månatliga mätningar av vårdhygien, 
patientdagbok och kvalitetsregister. Mätningarna blir här en proces-
sens röst som byggs in i lärandet på arbetsplatsen. En slutsats är att 
när mätningar är relevant och meningsfullt inbäddade i organisatoriska 
sammanhang möjliggörs reflektion och utvecklingsorienterat lärande.

De exempel som används i texten kommer från studier med interak-
tiva forskningsdesigner där verksamheten och vi forskare har arbetat 
tillsammans verksamhetsnära för att synliggöra mätningarnas funktio-
ner i sina sammanhang (Elg m.fl., 2013, Elg m.fl., 2013a). 
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Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av de teoretiska utgångs-
punkterna som centreras kring förutsättningar för lärande på arbets-
platsen. Därefter går jag igenom några centrala utgångspunkter för att 
förstå mätningar utifrån ett förbättrings- och utvecklingsperspektiv 
samt tre exempel som belyser situationer där mätningar har en avgö-
rande roll för förändring av arbetsrutiner och processer. Avslutningsvis 
sätts mätningar in i en utvecklingsorienterad belysning.

förutsättningar för lärande på arbetsplatsen  
– några teoretiska utgångspunkter

Ellström (2011) framhåller tydligt i inledningen av kapitlet ”Infor-
mal Learning at Work: Conditions, Processes and Logics” i boken 
The SAGE Handbook of Workplace Learning att lärande måste ses som en 
integrerad del av arbetet. Det är en central aspekt som karaktäriserar 
mycket av forskningen om arbetsplatsens lärande: ’Learning is not 
something that require time out from productive activity; learning is at 
the heart of productive activity’ Zuboff (1988, s. 395). Lärandet är med 
andra ord något som ständigt pågår men pekar också mot en potential 
och en möjlighet till utveckling i arbetet. Lärandet är på så sätt inbyggt 
i arbetet. Det kan jämföras med Sfards (1998) distinktion av de tradi-
tionella synsätten på lärande i två metaforer. Hon liknar lärandet vid 
”lärande genom tillägnande” (acquisition) respektive ”lärande genom 
deltagande” (participation). Arbetet kan designas så att lärande tilläg-
nas eller förvärvas som ett passivt mottagande. Lärande kan å andra 
sidan ske genom ett aktivt deltagande i arbetet och dess design. Här 
finns således olika sätt att bygga in lärande som integrerad del av arbe-
tet. 

Ellström (1992) beskriver att ”ett arbete” består av en uppsättning 
uppgifter eller problem som en eller flera individer ska lösa för att 
uppnå ett visst resultat. När dessa uppgifter löses kan individen eller 
individerna lära sig av själva arbetet. En utveckling som Ellström (2011) 
visar på är att lärandet som sker i arbetet är betingat av två interage-
rande element, nämligen arbetsplatsens karaktäristik samt individfak-
torer såsom motivation för lärande, kunskaper och färdigheter. Det är 
således såväl aspekter av den miljön som individen befinner sig i som 
den arbetandes unika förmågor som måste beaktas. För att bygga ihop 
dessa två resonemang, så avgörs hur lärande bäddas in i arbetet genom 
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arbetsplatsens utformning och individernas motivation för lärande, 
kunskaper och färdigheter. Design av arbetet för att stödja och utveckla 
lärande måste således beakta båda dessa delar. 

I den välciterade artikeln ”Integrating learning and work: problems 
and prospects” pekar Ellström (2001) på ett antal arbetsplatsrelaterade 
faktorer som på olika sätt möjliggör eller förhindrar lärande på arbets-
platsen:

Arbetsuppgiftens komplexitet, variation och kontroll

Möjligheter för feedback, lärande och reflektion

Typ och grad av formalisering av arbetsprocesserna

Organisatoriska arrangemang för den anställdes delaktighet  
i problemlösning och utvecklingsaktiviteter; och

Läranderesurser, t.ex. tid för analys, interaktion  
och reflektion. 

Återigen framträder faktorer som har samband med individen såväl 
som arbetsplatsens karaktäristiska och inte minst samspelet mellan 
dem. Individers involvering i arbetsplatslärandet framträder som ett 
ytterligare element som på olika sätt ger förutsättningar för lärande. 
Vissa människor accepterar vad som erbjuds och ser det som en positiv 
utmaning, medan andra varken vill eller är intresserade av dessa utma-
ningar (Billett, 2011). Vi har således som individer olika slags beredskap 
för lärande, learning readiness, vilket blir en viktig faktor för att förstå 
hur individens karaktär framträder på olika sätt när arbetet designas för 
lärande.  

Själva uppgiftens och organisationens legitimitet i samhället kan 
vara avgörande för hur arbetet uppfattas. Stark legitimitet ökar självtil-
liten och motiverar i högre grad lärande i arbetet. Om det därtill finns 
starka auktoriteter i organisationen kan det leda till att individer tar 
mer ansvar för och aktivt deltar i utvecklingsaktiviteter (Rövik, 2008). 
Ett sådant exempel kan vara sjukvården, som ses som en angelägen 
verksamhet som de flesta har hög tillit till. Här finns auktoriteter som 
erfarna och utvecklingsdrivna läkare, som än mer bäddar in lärande och 
utveckling i sitt och sina medarbetares arbete. Därför kan vi lära mer av 
sådana mätningar i verksamheter där legitimitet och auktoritet är tyd-
liga och vården blir därför ett bra sammanhang att studera. 

Svag legitimitet kan däremot göra att lärandet inte byggs in i arbetet 
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och att medarbetarna stängs ute från eller enbart har ett svagt infly-
tande i problemlösning och utveckling. Typiskt för detta är mer peri-
fera arbetsgrupper på en arbetsplats, till exempel undersköterskor är en 
grupp som har litet inflytande på arbetsplatsen (Byström, 2013). 

Det lärande som sker i arbetet kan vidare delas upp i två distinkt 
skilda men komplementerande utgångspunkter nämligen anpassnings-
inriktat respektive utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 1992). Det 
anpassningsinriktade lärandet sker på ett mer rutinmässigt plan då 
individer/grupper lär något nytt eller strävar efter att förbättra något 
som han/hon/de redan kan. För att knyta an till Starbucks exemplet i 
inledningen på hur man strävar att lära personalen att le i kundkontak-
ter så kan det ses som en anpassningsinriktning; ett bemästrande av den 
uppgiften. Utvecklingsorienterat lärande å andra sidan förutsätter ett 
kritiskt ifrågasättande förhållningssätt till individens/gruppens nuva-
rande arbetsförhållanden och rutiner. Detta lärande inrymmer experi-
menterande, prövande ansatser och även ibland ett risktagande. 

Sammantaget pekar den teoretiska genomgången på möjligheten att 
organisera fram ett utvecklingsorienterat lärande. Genom att medar-
betare får möjlighet att delta i olika organisatoriska arrangemang som 
bjuder in till problemlösning och reflektion kan sådana system skapas. 
Ett sådant organiserande måste ses som dynamiskt med inslag av osä-
kerhet. Förutsättningar kan skapas i organisationer men lärande kräver 
också aktiva subjekt som lär.
 

Mätningar för utveckling och förbättring
De teoretiska perspektiv som presenterats ovan visar alltså att arbetet 
kan designas för att stimulera till lärande och det görs utifrån organi-
sationens karaktäristiska och individernas kompetenser, förmågor och 
intressen. Men innan vi lägger till kapitlets övergripande fråga om mät-
ningar kan bidra till sådant lärande så är viktigt att något klargöra hur 
mätningar används och förstås i arbetet. 

I många sammanhang finns det en tendens att blanda samman alla 
typer av mätningar i en och samma korg. Behn (2003) beskriver att man 
måste skilja på mätningar som används i syfte att kontrolla och följa 
upp med de mätningar som stödjer förbättring och lärande. Skillnaden 
mellan dessa syften är central eftersom det visar sig att mätningar för 
det ena syftet inte med lätthet kan tillämpas för andra syften (James & 
Savitz, 2011). 
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Mätningar blev under 1990-talet en central del av ett strategiskt 
utvecklingsarbete på ett av USAs mest högpresterande vårdsystem – 
Intermountain Healthcare. Flera olika initiativ sjösattes för att testa hur 
mätningar skulle kunna integreras i verksamhetens förbättringsarbete. 
De första initiativen misslyckades. Ledningen hade tidigare antagit, fel-
aktigt visade det sig, att de befintliga systemen som var inriktade på 
att hantera ledning och styrning av enheter skulle fungera även som 
stöd för utvecklingsinsatser. De administrativa systemen som fanns att 
tillgå var inte anpassade för patientorienterat och kliniskt förbättrings-
arbete. I samverkan med andra och genom deltagande i nationella ini-
tiativ insåg ledningen vid Intermountain Healthcare att mätningar för 
kliniskt förbättringsarbete fungerar bäst när de är organiserade kring 
och integrerades i den kliniska, verksamhetsnära praktiken – ”designed 
around, and integrated into frontline care delivery”. Det är ett synsätt som 
visar att mätningar kommer bäst och mest till nytta om de bäddas i de 
verksamheter som de syftar till att utveckla och integreras i det som 
medarbetarna med sina kompetenser gör. I en pågående studie, visar vi 
hur svensk sjukvård kan designa in sådana här mätningar i vardagen och 
därigenom bädda för lärande och utveckling (Elg m.fl., 2013).

lärande från praktiken genom mätningar
Insikter från praktiska verksamheter och arbete kan således skapa möj-
ligheter för lärande och utveckling i en verksamhet. Och det finns en 
rad mekanismer för att möjliggöra detta. Som Ellström (2011) lyfter 
fram är de organisatoriska arrangemangen och feedbackmöjligheterna 
centrala i detta. 

En typ av situationer som särskilt tydligt ger orsaker till förändring, 
lärande och utveckling är när man i en organisation genom mätningar 
som kan upptäcka avvikelser. Inom vårdområdet kan sådan kunskap 
komma utifrån i form av nya behandlingsmetoder, nya mediciner eller 
nya sätt att använda gamla mediciner. Ofta sker dessa upptäckter i den 
rutinmässigt genomförda vården. Till exempel visar en studie att 29 nya 
kemiska substanser som godkändes av FDA i USA år 1998 ledde till 143 
nya sätt att använda substansen varav 86 av dem kom från ”fältupptäck-
ter” (Bohmer, 2009). Oavsiktliga upptäckter spelar alltså en viktig roll 
för utvecklingen av vården. Men alla insikter från praktiken handlar 
inte om storslagna upptäckter som revolutionerar hela vården. De kom-
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mer minst lika ofta från vardagliga sammanhang och kan riktas in på att 
förbättra det som görs i vardagen; att organisera system och processer 
för att verksamheten ska bli mer effektiv. 

Att i vardagligt arbete uppmärksamma och hantera avvikelser kan 
alltså vara en god grund för utveckling och lärande. Nedan ges tre illus-
trationer på mätningar från en och samma verksamhet – vården. De tre 
mätningarna genomförs på lite olika sätt och för olika syften. Hur avvi-
kelserna hanteras och kan leda till lärande varierar i dessa fall. 

’följer vi hygienföreskrifterna?’
Under de senare åren har problemen kring patientsäkerhet lyfts fram 
som en viktig fråga för vården. Boken To err is human (1999; Kohn m.fl. 
2000) ses av många som ett startskott som förändrade vårt sätt att för-
hålla oss till vården. I boken lyfte författarna fram att det finns pro-
blem med patientsäkerheten i vården; patienten skadas på olika sätt på 
grund av att procedurer och arbetssätt inte håller måttet. Medicinska 
fel ansågs skörda lika många offer som bröstcancer, motorcykelolyckor 
eller AIDS (Berwick, 2002). Ett viktigt arbete inom patientsäkerhets-
arbetet består i att minska smittspridning. Genom att upprätthålla en 
god hygien – bland annat genom att tvätta och sprita händer ofta – kan 
vårdkvaliteten öka. För att följa upp vårdhygien genomförs ofta mät-
ningar på månadsbasis i kliniska verksamheter. I en av våra studier var 
det tydligt hur det kan gå till (Elg m.fl., 2013). 

Denna typ av mätningar genomförs av personal som observerar hur 
rutiner kring hygien upprätthålls i verksamheten. De mäter i flera avse-
enden hur reglerna och rutinerna följs, detta kallas inom vården för följ-
samhet. Det handlar bland annat om att inte bära smycken och arm-
bandsur på händer och underarmar; att ha kortärmade kläder och att 
handdesinfektion utförs före kontakt med patienten. En sjuksköterska 
berättar om hur mätningen går till: 

”Det är en av undersköterskorna som är ombud för detta just hos oss på 
mottagningen och hon gör ju lite studier … vi ska göra självskattningar 
när vi har patienter”. 

Mätningen genomförs alltså konkret genom att personalen får gå ige-
nom och reflektera över hur de förhöll sig till hygienföreskrifterna vid 
ett givet tillfälle. Sjuksköterskan fortsätter beskriva hur hon kan reso-
nera under en sådan mätning: 
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”… hur gjorde jag nu tog jag på handskarna och spritade jag mig och 
förklädet och bytte jag liksom handskar och gick ut med förklädet på … 
det har ju gjort att man tänker på det mycket mer nu än vad man gjorde 
innan det här infördes”

Mätningarna som genomförs har ett tydligt syfte: anpassning till de 
föreskrifter som råder. Det kan tyckas självklart att man följer föreskrif-
ter, men så är det inte alltid. Här kan brister i s.k. följsamhet få katastro-
fala konsekvenser för patienterna, men trots det finns alltså brister även 
här. Ändå konstaterar sjuksköterskan att alla inte är så benägna att följa 
riktlinjerna, hon konstaterar att: 

”… det visar ju tydligt på vem som drar ner vår statistik på kliniken och 
det är ju läkarna”. 

Eftersom mätningarna av hur de på kliniken följer hygienföreskrifterna 
också diskuteras under återkommande lednings- och arbetsplatsträffar 
finns ytterligare forum för att reflektera över klinikens resultat. I de träf-
farna redovisas varje månad följsamheten (i procent) på helhetsnivå för 
kliniken. En vårdenhetschef berättar hur de arbetar med hygienmät-
ningarna: 

”Jag försöker delge på arbetsplatsträffar till exempel och diskuterar det 
och då ser jag ju alltid till så att det är någon utav de här observatörerna 
med i det hela ”nu får du berätta hur vi gör” så att de får ta ansvar och 
liksom delge det också… Och så diskuterar vi då vad vi kan förändra, 
varför gör vi, varför är det så och …vad är det för fel vi gör och så diskute-
rar vi då när ska man sprita händerna och då vet ju våra observatörer att 
vi är duktiga på att sprita händerna efter att vi har varit hos patienten 
men det räcker ju inte med det utan man ska ju ta och sprita händerna 
även innan man går fram till patienten, till sängen…”

Mätningarna och diskussionerna ger här upphov till idéer om hur man 
kan förbättra möjligheten för vårdpersonalen att hantera hygienfrå-
gorna. Det rör konkreta förändringar såsom att ha fler spritningssta-
tioner och att ha klädhängare för att hänga av ytterkläder m.m. Mät-
ningarnas roll i hygienmätningarna får flera funktioner. De leder till att 
medarbetarna lär sig, anpassar sig och i högre grad följer föreskrifterna. 
Samma mätningar öppnar också för utveckling genom att mätningarna 
ger underlag för diskussioner om hur rutiner och arbetssätt kan ändras 
i vårdpraktiken.
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’sätter vi in rätt protes?’
Kvalitetsregister lyfts ofta fram som en viktig del i vårdens utvecklings-
arbete och baseras tydligt på mätningar i olika verksamheter. Ursprung-
ligen skapades registren av läkare utifrån behov av kunskapsbildning 
och specifika behov från specialiteter. Kvalitetsregistren innehåller 
bland annat individbunden data om diagnoser, behandlingsmetoder 
och resultat. Vi har gjort ett flertal studier om dessa registers innehåll 
och funktioner samt hur de kommer till användning för att leda till 
lärande och utveckling (Elg m.fl., 2013, Elg m.fl., pågående studie). I en 
av studierna var det en specialistläkare från den studerade kliniken som 
svarade på frågan om hur de använder mätningar i sin verksamhet och 
hans svar handlar nästan uteslutande om kvalitetsregister:

”Hmm, ja det mest konkreta är ju att det inte bara är klinikbaserat då… 
det är landsbaserade register som vi använder väldigt mycket inom orto-
pedin där en hel rad med parametrar samlas in från patienter nöjdheter, 
funktion, vilken operation, hur var det innan och hur blev det efter…”

Registret gör det möjligt för vårdteamet att följa resultat över tid och se 
vilka metoder och material som fungerar. Läkaren fortsätter: 

”man följer ju alla höftproteser som är insatta på patienter i Sverige så då 
vet man ju liksom om det är en protestyp som lossar eller ger något speciellt 
problem så syns det i det registret och så väljer man ju bort den.” 

Avvikelser från operation av proteser kan ibland vara svårt att upptäcka 
direkt. Mätningarna via kvalitetsregistren – som innehåller många 
patienter över lång tid – hjälper till att upptäcka problemen. Den inter-
vjuade läkaren fortsätter: 

”en period så har vi hamnat lite för högt i det att vi har haft proteser som 
har gått ur led lite för mycket då så att vi har fått operera om på grund av 
det och då har vi haft en upptäckt det via registret och haft en insats för att 
motverka det då så då har man liksom ändrat hur vi ska göra vissa små 
detaljer i operationen då för att minska risken för det.”

Kvalitetsregistren bygger till stor del på frivillighet. Enskilda läkare eller 
team av läkare kan via registret hitta lösningar i jakten på ett svar på en 
specifik fråga eller upplevt problem i den kliniska vardagen. Dessa situa-
tioner kännetecknas i hög grad av de professionellas personliga behov 
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och insatser. Här finns således snarlika karaktäristiska på flera arbets-
platser men istället är det faktorer som har med individen att göra som 
avgör om det leder till lärande och utvecklingsarbete. Kanske är det så 
att läkarna här uppvisar det som i teorin ovan omtalades som learning 
readiness.

patienten som inte kunde sova
Det här exemplet baseras på en studie som genomförts med patient-
dagböcker, där en patient dagligen under två veckor skriver ner anteck-
ningar om aktiviteter och händelser som berör dennes vardag och kon-
takt med vården (Elg m.fl., 2012). Dagboken blir ett sätt att fånga upp 
och mäta patientens upplevelser av vården när den sker, inte i efterhand 
som många mätningar görs. Erfarenheterna som framkommer genom 
dagboken kan sedan användas för utveckling av vården. Tydliga kon-
sekvenser av denna metod har varit att man utvecklat administrativa 
rutiner och vårdrutiner, egenvård, kommunikationsförmåga och för-
hållningssätt hos de anställda, tillgänglighet till hälso-och sjukvårds-
relaterade aktiviteter, tekniska hjälpmedel, mediciner, väntetider och 
samordning av hälso-och sjukvård. En av patienterna i studien, en äldre 
man hade genomgått en höftledsoperation och berättar i sin dagbok om 
en episod en natt: 

”Insomningstabletten tog jag när den delades ut, och somnade ganska 
fort. Jag hann inte sova så länge förrän personalen kom in och kollade 
blodtryck bl.a. Det hade varit bra om jag vetat att de skulle komma in så 
snart, för då hade jag väntat med insomningstabletten. Nu låg jag vaken 
större delen av natten igen.”

Berättelsen ger oss en bild av den enskilde patientens erfarenhet. Han 
noterar och värderar en händelse som han själv upplever som en oön-
skad avvikelse. Men för personalen var det en vanlig korrekt genomförd 
kvällsrutin, först tabletter sedan blodtrycksmätning. Utan dagboken 
skulle sannolikt inte en händelse som denna komma fram till vårdper-
sonalen. Men även om den kommer fram till vårdpersonal så är det inte 
säkert att den får vidare spridning eller ens leder till någon åtgärd. Kan-
ske skulle sjuksköterskan bara svarat den äldre mannen att det är ju så vi 
gör, eller beklagat att han inte kunde sova. Det är vanligt att sådana här 
vardagliga problem och lösningar stannar inom den rumsliga och tids-
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bundna kontexten där de uppstår (von Hippel, 1994). Nu blir patien-
tens röst synlig på ett helt annat sätt och kan skapa möjlighet för lärande 
och förändringar av hur vårdpersonalen genomför sitt arbete – kanske 
på arbetsplatsträffar eller andra sammanhang av mer utvecklingsorien-
terad karaktär. Men vad kan vi lära av dessa tre exempel?

Mätningar för ett utvecklings - 
orienterat lärande

Det tre exemplen berättade genom patienten, sjuksköterskan och läka-
ren illustrerar hur mätningar kan användas för utveckling av arbetspro-
cesser. Patienten som hade blivit väckt och undersökt efter att ha tagit 
en insomningstablett belyser hur man i verksamheten kan hitta bättre 
rutiner kring medicinering på kvällen. Sjuksköterskan som berättade 
om mätningar av följsamhet till hygienföreskrifter illustrerar hur insat-
ser kan leda till omorganisering av ”spritningsplatser” och därigenom 
bättre möjligheter att upprätthålla god handhygien. Genom att följa 
resultat från kvalitetsregister får läkaren möjlighet att relatera den egna 
klinikens resultat i förhållande till andra och upptäcker att proteser 
inte håller avsedd kvalitet. En modifikation av operationsproceduren 
för proteserna förväntas åstadkomma en förbättring. Samtliga dessa tre 
exempel kan ses som illustrationer av utvecklingsorienterat lärande. De 
belyser ett ifrågasättande av befintliga arbetssätt och föreslår nya sätt att 
lösa uppgifterna.

Lärandet i de tre berättelserna möjliggörs av mätningar som finns 
inbäddade i organisatoriska arrangemang (Ellström, 2001). Dessa orga-
nisatoriska arrangemang består i en infrastruktur av mätningar (Elg, 
2013). Patienten skriver i en dagbok som har drivits som ett forsknings- 
och utvecklingsprojekt på kliniken (Elg m.fl., 2012), hygienmätning-
arna genomförs på ett standardiserat sätt i hela landstinget med utbil-
dad personal och kvalitetsregistret har byggts upp under lång tid av 
professionen. Men infrastrukturen av mätningar är enbart ett av flera 
nödvändiga villkor för lärande. Även hur arbetet designas var enligt 
Ellström viktigt för att bygga in lärande i arbetet. Det talar för att mät-
ningarna måste vara inbäddade i de organisatoriska sammanhang där 
de får sin betydelse. Därför måste det också finnas arenor inom orga-
nisationen där detta kan ske och lärtillfällen skapas. I ett av exemplen 
ovan fungerade arbetsplatsträffen som en sådan arena, där flera fick del 
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av mätningarna och tillsammans gjordes de meningsfulla i den egna 
verksamheten och utvecklingsmöjligheter pekades ut. Mätningarna 
kan då ses som en integrerad del av det pågående arbetet i verksamhe-
ten – inte enbart för chefer utan i lika stor utsträckning för patienter och 
medarbetare. 

Om och när mätningar på detta sätt byggs in i verksamheterna leder 
de inte bara till lärande utan de blir en processens röst. Med detta avses 
att mätningarna i sig formar och lyfter fram viktiga aspekter i en pro-
cess och skapar lärandesituationer. Mätningarna ger data som talar om 
för oss hur processen fungerar – och informerar oss om avvikelser. I 
patientberättelsen ovan var det tydligt att den kunskap som patienten 
får genom sin närvaro i vårdens arbete kan lyftas fram och synliggöras 
med hjälp av dagboken. Patienten är ju dessutom den ende som har 
översikt och ingående kunskap om sin egen vårdprocess – mätningen 
med dagboken blir då vårdprocessens röst. Det är ju trots allt bara 
patienten som upplever allt, från första symptomen till rehabiliteringen 
efter en behandling. På samma sätt lyfts problemen med följsamhe-
ten till hygienföreskrifterna upp i forum där mätningarna ger under-
lag för reflektion och diskussion. I vardagens vårdarbete, med all dess 
inbyggda komplexitet, kan det vara svårt och rent av omöjligt att se 
problematiken med handhygienen. Det är först när ämnet tematiseras 
och lyfts fram specifikt som man ser hur arbetsrutiner kan förändras 
för att åstadkomma en bättre hygienstandard. Genom mätningar som 
presenteras och diskuteras på arbetsplatsträffarna blir vardagens osyn-
lighet synliggjord. På samma sätt kan små förändringar i kvaliteten i 
proteser – som endast kan spåras via studier av en stor mängd patienter 
– upptäckas genom data från kvalitetsregistren. Processernas röster kan 
således synliggöras genom mätningar.

Signalstyrkan i mätningarna spelar en viktig roll för att upptäcka 
avvikelser. Identifiering av problem bygger på att man i första läget 
identifierar dem. Något som ovanstående berättelser belyser. Men trots 
att de har en hel del likheter – bland annat i termer att mätningarna 
belyser avvikelser från det dagliga arbetet – så avviker de från varandra 
på några betydelsefulla sätt. För det första är både patientens insom-
ningsproblem och protesval för kliniken utfalls- eller resultatoriente-
rade. De beskriver mätningar som är direkt kopplade till faktiska effek-
ter. Genom att ta insomningstabletterna efter genomförd undersökning 
så kan patienten öka möjligheten att få en god natts sömn och genom 
att byta metod för inoperation av höftprotes ökas sannolikheten att den 
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sitter kvar längre och att kvalitetsproblemen minskar. Men även utifrån 
att vara utfallsorienterade så skiljer sig mätningarna på ett viktigt sätt, 
nämligen orsak och verkan. I fallet med insomningstabletten torde det 
vara rimligt med en tät koppling mellan orsak och verkan, både i tid och 
rum. Däremot, kvalitetsregistret som används för att mäta effekter av 
inopererade höftproteser har inte alls samma täta koppling. Här krävs 
många patienter under en viss tid för att upptäcka avvikelserna. 

Berättelsen om följsamhet till hygienföreskrifter är till skillnad från 
de andra två inte exempel på utfallsmätning utan snarare ett process-
mått. Förvisso är utfallet i vilken utsträckning som vårdpersonalen 
bemödar sig att följa föreskrifterna men vi kan inte direkt säga vilken 
inverkan det har på risken för infektioner. Denna koppling återstår att 
göra. Som ett mått på följsamheten visar ändå berättelsen att månads-
visa mätningar som representeras och presenteras på arbetsplatsträffar 
understödjer ett lärande för att förbättra hygien på arbetsplatserna. 

Signalstyrkan – det vill säga förmågan att upptäcka avvikelsen – i 
de tre berättelserna är alltså olika. Men att signalstyrkan är olika inne-
bär också att metoderna för att upptäcka avvikelserna måste vara olika 
(Bohmer, 2009). Signalen måste ses i förhållande till det bakgrundsbrus 
– variation – som den befinner sig i. Stark signalstyrka, här exemplifie-
rade genom dagboksmetodiken hjälper till att fånga enskilda patienters 
berättelser och idéer där orsak och verkan är tätt kopplade i tid och 
rum. Denna typ av signalstyrka kan också åstadkommas genom direkta 
observationer av avvikelser från en eller ett fåtal situationer. En medel 
signalstyrka kan fångas med hjälp av flera observationer som är syste-
matiskt ordnade. I detta kapitel illustreras detta av klinikens månads-
visa mätningar och åtgärdande av handhygienen. En svag signalstyrka i 
mätningen kräver former där mätningar görs i databaser av stora sam-
pel. Kvalitetsregisterdata är ett sådant exempel. 

Sammanfattningsvis visar kapitlet att organisering av mätningar kan 
bidra till utvecklingsorienterat lärande. Genom att mätningarna lyfts in 
i och blir del i det vardagliga arbetet skapar de möjlighet till reflektion 
och problemlösning. Vardagens arbete stannar upp och betraktas kri-
tiskt genom de glasögon som mätningarna representerar. Men för att 
bli meningsbärande måste mätningarna också vara relevanta i de olika 
sammanhang där de framträder. Relevansen är beroende av såväl den 
grupp av medarbetare som har möjlighet att förstå och agera utifrån 
avvikelser men även av mätningens utformning. 
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