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Sammanfattning 

Kvalitet är ett begrepp som inte låter sig definieras på ett enkelt sätt. Syftet med denna studie är 
att undersöka svenska och finska rektorers uppfattningar av begreppet kvalitet.  
Datainsamlingen har skett genom intervjuer av svenska och finska grundskole- och 
gymnasierektorer. En fenomenografisk metod kombinerat med en kontextuell analys har 
använts vid bearbetningen av materialet. 
Undersökningens resultat består av en kategorisering av rektorernas uppfattningar. 
Kategoriseringen har skett i tre omgångar. I den tredje och sista analysen kunde två 
huvudkategorier av uppfattningar redovisas: resultat- och resursoptimering samt optimala 
arbetsprocesser. Empirin har även tolkats genom ett antal perspektiv som till exempel 
näringslivs- och forskningsorienterade perspektiv.  
Rektorernas uppfattningar är förhållandevis homogena inom de nationella grupperna, men en 
relativt tydlig skillnad presenteras mellan de finska och svenska rektorernas uppfattningar. I 
denna undersökning lyfter de finska rektorerna i högre grad fram resultat- och 
resursoptimeringen medan de svenska rektorerna är mer inriktade mot optimala arbetsprocesser.    
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1. INLEDNING 
 
I de flesta länder med ett utvecklat skolväsende är kvalitet ett begrepp som allt oftare 
förekommer i nationella styrdokument och i skolforskning. Begreppet kvalitet kan dock vara 
svårt att definiera entydigt. På en allmän nivå kan kvalitet omfatta hela verksamheten dess 
resultat.  
 
Skolan tillverkar inte produkter som kan testas med samma grad av objektivitet som ett föremål 
eller en tjänst som produceras vid ett visst tillfälle avgränsat i tiden. Innebörden eller tolkningen 
av kvalitetsbegreppet varierar också mellan olika pedagogiska verksamheter. Kvalitet i 
utbildningen är beroende av sin tidsmässiga och platsbundna kontext och av de individer som 
arbetar i verksamheten. Det är inte heller lätt att bedöma eller mäta den skolans bidrag till 
elevernas kunskapsutveckling och växande som individer.  
 
Alla ovanstående reflektioner sporrade mig till att studera just detta svårdefinierbara, men desto 
mer intressanta begrepp. Jag vill med denna uppsats närma mig kvalitetsbegreppet ur rektors 
synvinkel. För att kunna studera ämnet i något bredare perspektiv, valde jag att ställa frågor till 
rektorer i Sverige och i Finland. Valet av en kvalitativ metod var också en spännande utmaning, 
eftersom jag under tidigare studier enbart har arbetat med kvantitativa metoder.  
 
Rektor har en nyckelroll i skolan i de flesta sammanhang; så även i fråga om kvalitet. En 
kvalitetsmedveten skola behöver nödvändigtvis inte ha någon särskild kvalitets- eller 
utvärderingsstruktur utan kvalitetstänkandet kan vara en del av hela organisationskulturen. Ofta 
kan dock en formell och välgenomtänkt struktur vara till stor hjälp för kvalitetsarbetet. I Sverige 
har man tagit ett steg till. Genom lagstiftning och nationella styrdokument har man skapat en 
gemensam struktur för kvalitetsarbetet inom hela skolväsendet.1 I Finland har man valt att inte 
formalisera kvalitetsarbetet på samma sätt. 
 
Finland och Sverige är två länder inom OECD som i många avseenden är relativt lika. 
Resultaten i OECD:s PISA-undersökningar2 pekar också på likheter men även på stora 
skillnader mellan länderna. Likheten består av att eleverna i båda länder kunskapsmässigt 
befinner sig ovanför genomsnittet inom samtliga provområden. Eleverna från både Sverige och 
Finland kan alltså sägas ha uppnått goda resultat. Länderna skiljer sig dock tydligt från varandra 
när PISA-resultaten studeras närmare. Elever inom det finska skolväsendet uppnår mycket höga 
resultat inom samtliga kunskapsområden medan de svenska elevernas resultat ligger något över 
genomsnittet.  
 
Även om man bortser från det låga antalet elever med invandrarbakgrund i Finland och det 
finska språkets egenskaper som underlättar läsinlärningen samt ett antal andra förklarande 
faktorer, kan man inte bortse från någon typ av orsakssammanhang mellan det finska 
skolväsendet och de goda kunskapsresultaten i PISA-undersökningarna. Det som också tyder på 

                                                      
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/ index.aspx?nid=3911&bet=1997:702 
2 http://www.pisa.oecd.org
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detta i de finska resultaten är att variationen både inom landet3 och mellan skolorna  är extremt 
liten jämfört med andra länder.  
 
I jämförelse med många andra länder har rektorerna i Sverige större frihet att styra skolan 
utifrån relativt allmänt hållna målformuleringar i läroplanerna4. Skollagen5, grundskoleför-
ordningen6 och gymnasieordningen7 styr inte heller verksamheterna på detaljnivå. Friheten från 
detaljstyrning innebär å andra sidan att rektorerna axlar ett stort ansvar för ledningen av det 
pedagogiska arbetet i skolorna. Rektorerna i Sverige är också skyldiga att varje år redovisa 
kvaliteten i den pedagogiska verksamheten i form av kvalitetsredovisningar. I detta uppdrag har 
rektorn en framträdande roll även om kvalitetsredovisningarna ska tas fram i samarbete med 
skolans medarbetare, elever och elevernas vårdnadshavare.  
 
I Finland är den statliga styrningen av skolan fortfarande mera kännbar. Där finns dock inte 
någon motsvarighet till den svenska förordningen om kvalitetsredovisning i skolväsendet. Man 
har i stället valt att upprätta ett fristående institut under utbildningsministeriet för 
utbildningsutvärdering, vars uppdrag är att utvärdera utbildning och inlärning, utveckla 
utvärdering och främja utvärderingsforskning.8  
 
1.1. Disposition  

Efter ovanstående inledning där valet av undersökningsområde diskuteras, anges syftet för 
denna studie. I bakgrundsdelen beskrivs det svenska och finska skolväsendet i korthet och 
begreppet kvalitet diskuteras ur olika synvinklar. Syftet med denna diskussion är att 
problematisera begreppet och skapa så brett perspektiv som möjligt inför datainsamlingen och 
bearbetningen av resultaten.  
 
Metodkapitlet innehåller en redogörelse om hur data till denna undersökning har insamlats och 
hur bearbetningen har skett. Beträffande analysmetoder har jag använt mig av två närbesläktade 
kvalitativa metoder varav den ena är fenomenografisk och den andra kontextuell analys. Den 
fenomenografiska ansatsen och dess särskilda förhållande till teori beskrivs i teoriavsnittet.  
 
I resultatkapitlet redovisas resultaten av intervjustudien och de analyser som jag har genomfört 
utifrån materialet. Det avslutande diskussionskapitlet innehåller en jämförande analys och en 
diskussion om undersökningens resultat och giltighet. 

                                                      
3 http://www.oecd.org/dataoecd /30/43/39705 247.xls
4 Lpo 94/Lpf 94 
5 http://www.skolverket.se/sb/d/777
6 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194
7 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911& dokid=SFS1992:394&rm=1992&bet=1992:394  
8 (http://www. edev.fi/portal/ruotsiksi ) 
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1.2. Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka svenska och finska rektorers uppfattningar av 
begreppet kvalitet. Det bör det påpekas att det inte är studiens primära syfte att göra jämförelser 
mellan finska och svenska rektorers uppfattningar om begreppet kvalitet. Den kvalitativa 
intervjumetoden och det begränsade antalet intervjuade rektorer försvårar generaliseringar 
utifrån resultatet. Däremot kommer jag i samband med analysen av intervjuresultaten redogöra 
för eventuella skillnader mellan de finska och svenska rektorers uppfattningar av begreppet 
kvalitet. Undersökningen kan därmed ge ledtrådar till hypoteser om dylika skillnader i framtida 
studier. För att sätta studien i ett större sammanhang innehåller den även litteraturstudier och en 
redovisning av tidigare forskning med särskild fokus på studier om kvalitet i pedagogiska 
verksamheter. 
 
2. BAKGRUND 
 
2.1. Skolväsendet  i Finland och i Sverige 
 

Beträffande skolväsendet i sin helhet finns det många likheter men också en del väsentliga 
skillnader mellan Finland och Sverige. Skolämnena är i stort sett identiska i grundskolan och 
även gymnasieskolans teoretiska ämnen är relativt lika i båda länderna. Både svenska och finska 
barn börjar skolan vid sju års ålder och avslutar grundskolan efter nionde skolåret.  I Sverige 
kan elever få gå om sista skolåret. I Finland finns en särskild tionde klass där elever har 
möjlighet att läsa upp sina betyg. Förutom skolplikten finns det i Finland även en så kallad 
läroplikt som gör gällande att eleven är skyldig att utföra skolarbete, tillägna sig kunskaper, 
uppföra sig väl samt göra sina uppgifter punktligt.9

 
En tydlig skiljelinje mellan länderna utgörs av betygssättningen i grundskolan. I Finland ges 
skriftliga omdömen redan från första klass därefter införs sifferbetyg i klass tre eller fyra. 
Betygsskalan är sjugradig från 4 till 10 där fyra markerar underkänd. Alla elever får dessutom 
ett skriftligt omdöme i ordning/uppförande. En elev som får underkänt i något eller några ämnen 
kan läsa in dessa under sommaren eller vid behov gå om klassen. Rektor och elevens lärare 
bestämmer om detta är nödvändigt.10 I den svenska grundskolan får eleverna sina första betyg i 
år åtta med fyrgradig skala (icke godkänd, godkänd, välgodkänd och mycket väl godkänd). 
Skriftliga omdömen får endast ges på förälders begäran i samband med utvecklingssamtalet.11 
Enligt ett utredningsförslag (2008) är dock förändringar planerade i Sverige både beträffande 
skriftliga omdömen12 och betygssättning13. Dessa förslag stipulerar obligatorisk skriftlig 
information om elevernas kunskapsutveckling i alla ämnen från årskurs ett och en sexgradig 
betygsskala från A till F. De första betygen ska enligt utredningen ges i år sex.   
 

                                                      
9 http://www.oph.fi/svenska/page.asp?path=446,468,4612,4645 . 
10 http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,17641,8190
11 http://www.skolverket.se/sb/d/777   
12 http://www.regeringen.se/sb/d/1454/a/70208
13 http://www.regeringen.se/sb/d/1454/a/70208  
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En annan skiljelinje mellan det finska och svenska skolsystemet utgörs av fundamentalt olika 
system för gymnasieskolor och yrkesutbildningar. I Sverige organiseras både den teoretiska och 
yrkesinriktade utbildningen efter grundskolan inom en gemensam gymnasieutbildning som 
består av 17 nationella program. Inom alla program, både de högskoleförberedande och 
yrkesinriktade, läser man samma kärnämneskurser som också ger alla studeranden en 
grundläggande högskolebehörighet.14 I Finland har man valt en annan väg, där gymnasiet inte 
omfattar yrkesinriktade utbildningar. Gymnasiestudierna är inriktade på fortsatta 
högskolestudier och yrkesutbildningen sker inom yrkesskolor. Undervisningen i 
gymnasieskolorna är indelad i kurser där varje kurs omfattar ett fyrtiotal lektioner. Läsåret 
indelas i allmänhet i fem eller sex perioder. För varje period uppgörs ett schema och 
undervisningen koncentreras på vissa ämnen. Studerandes studietakt och 
undervisningsgruppernas sammansättning beror på de studerandes kursval. Därför har alla 
gymnasier numera slopat indelningen i årskurser och är årskurslösa. Gymnasie- utbildningen 
avslutas med en studentexamen. Examensresultaten är mycket viktiga för studeranden vid 
ansökan till universitet och högskolor.15 Alla delprov i studentexamen granskas och betygsätts 
preliminärt av den undervisande läraren. Den slutgiltiga bedömningen av varje enskilt 
provresultat görs av Studentexamensnämnden i Helsingfors. Nämndens censorer bedömer alla 
individuella provsvar och ger dem ett poängtal i enlighet med de kriterier man gemensamt slagit 
fast i respektive ämnesutskott. Poänggränserna för betygen fattar nämnden beslut om för varje 
examenstillfälle för sig, när bedömningen väl är slutförd, Den proportionella andelen olika 
betyg försöker nämnden från år till år hålla någotsånär konstant. Studentexamensnämndens 
beslut kan inte överklagas.16

 
2.2. Styrdokument inom det svenska och finska skolväsendet 
 
Kvalitetsarbetet i den svenska skolan blev särskilt tydligt på 1990-talet. Detta föranleddes inte 
minst av nya läroplaner för grundskolan och gymnasiet som trädde i kraft 1994.17 År 1997 fick 
det svenska skolväsendet också en ny förordning om kvalitetsredovisning som ytterligare lyfte 
fram kvalitetstänkandet. I denna förordning fastställs att alla pedagogiska verksamheter ska 
årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Varje kommun är likaså skyldig att upprätta en 
kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven pedagogisk verksamhet. På 
verksamhetsnivån gäller samma skyldighet för varje enskild skola (grundskola, särskola, 
gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning). För fristående skolor gäller skyldigheten inte 
på huvudmannanivån.18 Något år efter att förordningen trädde i kraft publicerade Skolverket 
Allmänna råd och riktlinjer om kvalitetsredovisning som redigerades år 2006.19

 
I den skriftliga kvalitetsredovisningen bör kommunen och de enskilda skolorna ge en 
övergripande bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen i sin verksamhet. Detta ska 
ske med stöd av faktauppgifter och beskrivningar och ta upp särskilda insatser som har 

                                                      
14 http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor1
15 http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,468,4612,4641,4644
16 http://www.ylioppilastutkinto.fi/files/documents/Ohjeet07/yleisohje_ruotsi.doc
17 Lpo94/Lpf94 
18 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. 1997:70 
19 Allmänna råd och kommentarer om kvalitetsredovisning 2006. 

 6

http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor1
http://www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?path=446,468,4612,4641,4644
http://www.ylioppilastutkinto.fi/files/documents/Ohjeet07/yleisohje_ruotsi.doc


 

genomförts för att förbättra verksamheten. Vidare bör man visa på skillnader i måluppfyllelse 
och redogöra hur kommunen/skolan arbetar för att eliminera eller minska dessa skillnader.  
Kommunen och skolorna bör också arbeta med kvalitetsredovisningen så att den fungerar 
framåtsyftande och ligger till grund för utvecklings- och verksamhetsplanering för en 
kommande period. För att skapa delaktighet och göra kvalitetsredovisningen till ett aktuellt och 
levande dokument på alla nivåer bör den användas som underlag för dialoger om 
förbättringsbehov, planering och fördelning av uppdrag och ansvar.20  
 
I Finland finns ingen motsvarighet till den svenska förordningen om kvalitetsredovisning. 
Däremot nämns ordet kvalitet i den finska läroplanen för grundskolan i dess tredje kapitel: 
”Skolans verksamhetskultur har en betydande inverkan på skolans fostran och undervisning och 
sålunda på lärandet. Målet är att skolans alla rutiner skall byggas upp så att de konsekvent 
stödjer skolan att nå målen för fostrings- och utbildningsarbetet. Till verk-samhetskulturen hör 
alla skolans officiella och inofficiella regler, handlingsmönster och verksamhetsformer och de 
värderingar, principer och kriterier på vilka skolarbetets kvalitet vilar.”21    
Samma formulering återfinns i tredje kapitlet i läroplanen för gymnasieskolan. 22

 
2.3. Begreppsdefinitioner 
 
2.3.1.Ordböcker och uppslagsverk 
 
Enligt Nationalencyklopedin23 härstammar det svenska ordet ”kvalitet” från det latinska ordet 
qualitas som har betydelsen ”beskaffenhet” eller egenskap. I filosofiska sammanhang har ordet i 
regel betydelsen ”egenskap”, men man har sökt skilja mellan kvaliteter av olika slag som t ex 
primära, sekundära tertiära. Distinktionerna mellan primära och sekundära gjordes redan under 
antiken och har sedan dess diskuterats av vetenskapsmän och filosofer ända in i vår tid utan att 
man har kommit överens i alla avseenden. Allmänt anses dock de primära egenskaperna (t.ex. 
volym och massa) vara sådana som tillhör tingen oavsett om vi varseblir dem. De sekundära (t 
ex röd och grå) är beroende av hur våra sinnesorgan fungerar. De tertiära kvaliteterna (t.ex. 
harmonisk och balanserad) är beroende av de båda förstnämnda; primära och sekundära. 
 
I Svenska akademins ordbok (SAOB) på nätet ger tre olika förklaringar till ordet ”kvalitet”. Den 
första förklaringen är den samma som innebörden i det latinska ursprunget d v s ”beskaffenhet”. 
Även förklaringar som ”natur” och ”art” ges samt att SAOB även anger ”kvantitet” som ett 
motsatsord. Den andra förklaringen är ”ställning” (värdighet, rang, titel) som enligt SAOB dock 
mest förekommer i skönlitterär arkaiserande stil. Den tredje förklaringen är kort och gott 
”egenskap”.24

 

                                                      
20 Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. 1997:70 
21 http://www.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf    
22 http://www.oph.fi/svenska/ops/gymnasiet/GYMWORD.doc
23 Nationalencyklopedin, 1993 
24 http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html
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Den trettonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista ger följande förklaringar till ordet 
”kvalitet”: ”inre värde”, ”egenskap”, ”sort”, ”beskaffenhet” och ”god beskaffenhet”.25

 
I Bergvalls ordlista förklaras ”kvalitet” med begreppen ”inre värde”, ”egenskap” och 
”beskaffenhet”26 och i Ord för ord som ”värde”, ”lödighet”, ”halt”, ”rang” och ”egenskap”.27

 
Enligt den Fria encykopedin Wikipedia avser ”kvalitet” ett värde eller unikhet som ett subjekt 
eller objekt har i tid och rum, vare sig det gäller konstnärliga verk, produkter (vara, tjänst, 
person eller kapital) mm. Vidare definierar Wikipedia kvalitet som en produkts (vara eller tjänst) 
förmåga att tillfredsställa lagstiftarens krav och helst överträffa, kundernas framtida behov och 
förväntningar.28

 
2.4. Kvalitetbegreppet i näringslivet - kort historik  
 
Kvalitetsbegreppet inom företagsvärlden är ingen ny uppfinning och den person som ofta nämns 
först i en historisk exposé är Fredrick Winslow Taylor. Hans bidrag till detta område var en 
ledningsfilosofi som senare kom att kallas taylorism. Detta tankesystem kring företagsledning 
handlar främst om ökad kontroll av produktionen som tidsstudier, kontroll och nedbrytning av 
varje arbetsmoment i små beståndsdelar. Taylors teorier sammanfattas i Scientific 
Management.29

 
Två personer som ofta nämns efter Taylor är Walter Shewart och Edwards Deming, som 
arbetade med statistiska metoder för kvalitetsteknik (quality control) som anses vara 
vetenskapligt banbrytande. Begreppet Total Quality Control myntades dock av Armand 
Feigenbaum i ett kapitel av hans bok med denna rubrik. Feigenbaums huvudtes är att det finns 
en ”gömd fabrik” inom varje industri vars huvuduppgift är att rätta till misstag i produktionen 
och fel i produkterna. Därmed skulle allt ljus sättas på undvikande av misstag genom att alla, 
såväl ledning som mannen på fabriksgolvet är engagerade i kvalitetsarbetet. Deming utbildade i 
början av 1950-talet ett stort antal japanska industrimän och ingenjörer i form av kurser i 
kvalitetstekniska och statistiska metoder. Detta fick en avgörande betydelse för medvetenheten 
om kvalitet i japanska företag.30

Senare utvecklade Deming sin teori vidare tillsammans med Joseph Juran och i likhet med 
Feigenbaum handlade även deras teori om att undvika fel i produktionen genom att arbeta med 
systematiskt kvalitetsarbete med en helhetssyn, allas delaktighet och effektivt ledarskap.  
Demings och Jurans arbete nämns ofta vara grundläggande för begreppet Total Quality 
Management (TQM) och Sex Sigma som fortfarande främst används inom näringslivet. Både 
TQM och Sex Sigma fokuserar på att förutse problem och felkällor i produktionen, på 

                                                      
25 Svenska Akademiens ordlista, 2006 
26 Bergvalls ordlista, 1976 
27 Ord för ord, 1982 
28 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvalitet
29 Taylor, 1911 
30 Bergman & Klevsjö, 2001 
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företagsledningens engagemang och en tydlig struktur för kvalitetssäkring och 
kvalitetsprocesser.31

 
I Managing Quality presenterar Daniel Garvin fem skilda sätt att uppfatta begreppet kvalitet: 

• kvalitet som inneboende förträfflighet 
• kvalitet som produktbaserade egenskaper 
• kvalitet som en upplevelse hos användaren 
• kvalitet som tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper som definieras utifrån krav och 

specifikationer 
• kvalitet som ett värde i relation till ett pris  

 
Inneboende förträfflighet definierar Garvin som något absolut och universellt som går utöver 
smak och stil. Denna typ av kvalitet kan inte definieras precist utan vi lär oss att känna igen 
kvalitet genom erfarenhet. Garvin anser att en nackdel med detta synsätt är att 
kvalitetsbegreppet blir abstrakt och att det ger lite vägledning till den som vill arbeta praktiskt 
och systematiskt med kvalitetsfrågor.  
 
Kvalitet som produktbaserade egenskaper definierar han som en precis och mätbar variabel som 
kan mätas objektivt. Kvalitet i denna typ av definition återspeglar skillnader i kvantitet i olika 
ingredienser eller tillbehör hos en produkt. Garvin påpekar att detta synsätt förutsätter att alla 
kunder rangordnar olika egenskaper på samma sätt. Synsättet förutsätter likaså att produkter av 
låg och hög kvalitet framställs på samma sätt, med samma tekniker. Dessutom innebär högre 
kvalitet i regel högre kostnad. 
 
Definitionen om kvalitet som en upplevelse hos användaren utgår helt och hållet från 
individuella subjektiva bedömningar. Olika kunder anses ha olika behov och önskemål. Garvin 
anger att denna syn på kvalitet innebär att det blir svårt att definiera kvaliteten för någon 
specifik tjänst eller vara eftersom de individuella önskemålen och behoven varierar i hög grad. 
 
I fråga om kvalitet som tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper som definieras utifrån krav 
och specifikationer fokuserar Garvin på kvalitet i producentens behov och syftar till att förenkla 
produktionskontrollen. I likhet med synen på kvalitet som produktbaserade mätbara egenskaper 
bortser man här från kundens önskemål och behov.  
 
Beträffande kvalitet som ett värde i relation till ett pris handlar om kundens bedömning av vad 
hon får i relation till kostnaden. Definitionen blir allt vanligare men den är komplicerad att 
använda eftersom den blandar begreppen värde och kvalitet.32

2.5. Kvalitet i skolan  

De kvalitetsmodeller som först blev aktuella vid kvalitetsdiskussioner i skolans värld hämtades 
från näringslivet. Denna typ av resultatinriktade modeller framhåller kontinuerlig utveckling 
och goda resultat i skolan som helhet. Som exempel i Sverige kan man nämna Qualis33 och 

                                                      
31 George, 2002.   
32 Garvin, 1988 
33 http://www.q-steps.se
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Utmärkelsen bättre skola.34  Båda organisationer använder sig av externa examinatorer för att 
utvärdera skolornas kvalitet. I Finland finns liknande kvalitetsmodeller främst inom yrkes-
utbildningen.35

 
Från den svenska statens sida vill man både granska och utveckla skolornas kvalitet genom 
Skolverkets inspektioner, nationell system med ämnesprov och genom statistisk uppföljning av 
resultaten.36 Myndigheten för skolutveckling erbjuder skolor stöd i kvalitetsarbete, inte minst 
genom BRUK som är ett verktyg för självskattning av kvaliteten. BRUK-verktyg har 
konstruerats för all pedagogiska verksamhetsformer.37 Självskattningen görs med hjälp av 
indikatorer som är framtagna med utgångspunkt i nationella styrdokument.38

 
I Finland stödjer undervisningsministeriet skolornas kvalitetsutveckling främst genom Rådet för 
utbildningsvärdering som anger följande vision för sitt uppdrag: ”Rådet för 
utbildningsutvärdering är den ledande experten på utvärdering av utbildning och inlärning och 
en utvecklare av utbildningskvalitet.”.39 Beträffande inriktningen av utbildnings-värderingen 
hos detta råd är utvärdering av inlärningsresultaten är ett viktigt område för-utom system- och 
lägesutvärderingar.40

 
2.6 Hur förhåller sig skolforskningen till begreppet kvalitet? 
 
I anglo-amerikansk skolforskning kopplar man inte sällan ihop god kvalitet med begreppet 
effektiva skolor. Det namn som ofta lyfts fram som grundgestalt i forskningen om effektiva 
skolor är Michael Rutter som i Fifteen Thousand Hours jämför skolor med avseende på 
elevprestationer och fastslår att skillnaderna i vissa fall inte kan förklaras med elevernas sociala 
bakgrund eller med deras tidigare kunskaper. Rutter drar därmed slutsatsen att vissa skolor är 
mera effektiva i den bemärkelsen att eleverna i dessa skolor når bättre resultat jämfört med 
andra även när ovannämnda bakgrundsfaktorer tas i hänsyn.41 Senare har bland annat 
Mortimore42 och Shereen & Bosker43 redovisat samma resultat i sin forskning.  
 
Stoll & Fink var inspirerade av bland annat Mortimore och beskriver i Changing our schools 
hur man inom ett skoldistrikt i Canada (Halton Effective school Project) har arbetat utifrån 
Mortimores forskning. Resultatet av detta projekt stämmer i många avseenden överens med 
ovannämnda forskningsresultat. Stoll& Fink räknar upp ett antal faktorer som enligt dem 
kännetecknar de skolor som når goda resultat och därmed bidrar i hög grad till elevers lärande. 
Dessa faktorer omfattar bland annat professionellt ledarskap, en vision och mål som delas av 

                                                      
34 www.siq.se
35 http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2005/12/ammatillisen_koulutuksen_laatupalkinnot_  
36 www.skolverket.se
37 www.skolutveckling.se
38 http://www.skolutveckling.se/innehall/kvalitetsarbeteledning /BRUK
39 http://www. edev.fi/portal/ruotsiksi
40 http://www.edev.fi/img/portal/58/utbildningsutvarderingens_nya_ inriktning.pdf
41 Rutter, 1979 
42 Mortimore, 1988 
43 Shereen & Bosker, 1997 
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alla, goda lärmiljöer, fokusering på undervisning och lärande, höga förväntningar på eleverna, 
god uppföljning av elevernas kunskapsutveckling, gott samarbete mellan hem och skola och en 
lärande organisation.44 Därutöver räknar de också upp ett antal områden som skolorna 
kontinuerligt bör följa upp och utvärdera för att förbättra skolans kvalitet. Dessa områden 
omfattar välfungerande och transparant självvärdering, framtagande av indikatorer för styrkor 
och svagheter, likvärdighet (alla elever ska kunna ha samma möjligheter), långsiktighet och 
kontinuitet i all uppföljning samt inte minst analys av utvärderingsresultaten och åtgärdsplan för 
högre grad av kvalitet i verksamheten.45  
 
Leithwood, Jantzi och Steinbach lyfter fram behovet av transformativt ledarskap i skolan. Detta 
är särskilt viktigt för att skolan ska kunna både kvalitativt och innehållsmässigt motsvara de 
krav som den ständigt pågående reformeringen och omstruktureringen av skolväsendet ställer i 
de flesta alla utvecklade länder. I huvuddrag handlar transformativt ledarskap om att bygga upp 
ett engagemang för skolans mål hos medarbetarna och få dessa att arbeta mot målen. Detta 
kallar forskarna för moraliskt ledarskap. Transformerande skolledare strävar efter att höja de 
leddas medvetenhet genom att vädja till ideal och moraliska värderingar.  Likaså är de i hög 
grad fokuserade på kontinuerlig förbättring av skolan och förbättring av elevresultaten. De har 
också en förmåga att förändra skolkulturen för att den ska stämma överens med organisationens 
strategier.46 Leithwood, Jantzi och Steinbach räknar upp fyra viktiga områden som skolledarna 
bör fokusera på för att uppnå hög kvalitet och effektivitet i skolan. Likvärdighet nämns först och 
innebär att skolledaren ska tillse att alla elever har likvärdiga möjligheter att nå målen. Det 
andra området omfattar ledarnas förmåga att kunna prioritera effektiv pedagogisk praktik d.v.s. 
undervisning och lärande som leder till goda resultat. Som tredje område nämns vikten av att 
belöna medarbetare som ständigt utvecklar och förbättrar sina metoder och som leder till högre 
måluppfyllelse hos eleverna. Forskarna lyfter till sist fram vikten av långsiktighet och 
uthållighet i skolutvecklingsarbetet och vikten av att även lära av tidigare misstag.47

 
Den svenska skolforskningen riktar sig framför allt på aspekter som, från den enskilde 
forskarens synvinkel, bidrar till god utveckling i skola och skolväsende. I något mindre 
omfattning riktar man sig på förhållanden som är kännetecknande för framgångsrika skolor.  
Ibland talar man om båda två sakerna samtidigt.  
 
I Skolutvecklingens många ansikten presenterar fem svenska forskare sin syn på skolutveckling. 
Var och en av dem har ett eget perspektiv och de presenteras utförligt i artiklar skrivna av 
forskarna själva. Boken innehåller förutom sin fokus på skolutveckling även exempel på hur 
man har tillämpat forskningens resultat i skolors vardagsarbete.  
 
I sin artikel Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling beskriver Scherp sitt 
perspektiv på skolutveckling. Han lyfter fram frågan om själva lärandet och utvecklandet av 
skolan till en lärande organisation. Skolutvecklingen handlar enligt honom främst om 
problemlösning som har sin grund i vardagliga pedagogiska problemsituationer. 

                                                      
44 Stoll & Fink, 1996 s. 31 
45 Ibid, s. 168-169   
46 Leithwood, Jantzi  och Steinbach, 2000 s. 9-15 
47 Ibid, s. 212-215 
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Problemsituationer definieras som situationer som försvårar lärandet och måluppfyllelsen. 
Scherp lyfter också fram lärarnas och skolledarnas erfarenhetslärande. Han beskriver 
erfarenhetslärandet som en spiral som gradvis bygger upp kunskap om fenomen som läraren och 
skolledaren upplever i sitt arbete. Detta i sin tur leder till föreställningar, slutsatser och 
lärdomar. Erfarenhetslärandet kan dock även förstärka dysfunktionella befintliga tankemodeller. 
Därför poängterar Scherp vikten av adekvat systematik i uppföljning och utvärdering av 
lärandet förutom vikten av lärande samtal i skolorna.48

 
Lennart Grosin är känd för sin forskning om framgångsrika skolor. I sin artikel med samma 
namn, Forskning om framgångsrika skolor, tar han avstamp från den amerikanska Cole-
manrapporten som gav en dyster bild av enskilda skolors möjligheter att höja elevernas 
skolresultat. Därefter refererar han till resultat från andra undersökningar utförda av bl.a. 
Shereen & Bosker, Mortimore och Rutter samt av honom själv, där man har fått motsatta 
resultat. Dessa resultat tyder enligt Grosin att det finns betydande skoleffekter på elevernas 
lärande även sedan man har tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer. Grosin lyfter särskilt 
fram rektors och det pedagogiska ledarskapet betydelse utöver tydliga normer, höga 
förväntningar och ett antal andra faktorer som han anser leda till goda resultat hos eleverna och 
som därmed kännetecknar framgångsrika skolor.49

 
Ulf Blossing fokuserar i sin artikel, Skolförbättring – en skola för alla, på den vardagsnära 
pedagogiken. Han granskar hur skolorna gör i praktiken för att förändra sin organisation där 
normsystem kommunikation, makt och ansvar samt ledningens förmåga att göra alla delaktiga 
är centrala teman. I sin framställning om skolans infrastruktur utgår Blossing från M. Ekholms 
modell där den hälsosamma människan används som en analogi för att ta fram hälsosamma 
funktioner i skolans organisation. Modellen bygger på ett antal väldefinierade system som 
befrämjar skolans gemensamma förbättringsarbete, där alla parter engageras på så lika villkor 
som möjligt.50

 
Gunnar Bergs bidrag, Upptäck och erövra frirummet – skolutveckling ett eget ansvar, har flera 
likheter med Ulf Blossings perspektiv. Båda dessa forskare är intresserade av djuplodande 
analyser av skolans inre kultur.  Denna typ av analyser kräver både tid och en bra metod. 
Forskarna ger också idéer om vad som krävs för att förändra kulturen och organisationen 
komma åt det som är ett förhinder för sann utveckling. Berg lyfter särskilt fram skolans 
friutrymme som rektorerna inte alltid är medvetna om. Bergs praktiska bidrag inom området är 
en inre kulturanalys och en yttre dokumentanalys.51

 
I Christer Isakssons artikel, Skolutveckling som samhällsutveckling, som baserar sig på samtal 
mellan forskarna Berg, Blossing, Grosin, Scherp, Granström, konstaterar han att det vore 
snarare en brist än en merit om alla forskare studerade det nationella skolsystemet ur en och 
samma synvinkel. När det gäller de fem forskare som medverkar i samtalet kan man konstatera 
att var och en av dem har sitt egna specifika sätt att närma sig den svenska skolan och dess 

                                                      
48 Berg & Scherp, 2003 
49 ibid 
50 ibid 
51 ibid 
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verklighet eller den upplevda verkligheten. Det finns dock en del likheter mellan forskarnas 
angreppssätt. Likheterna mellan Berg och Blossing har jag redan berört. I likhet med Gunnar 
Berg utgår alla fem forskare från en bestämd situation eller förhållningssätt i de undersökta 
skolorna. Vidare utgår alla från en slags nulägesinventering och gör därefter en analys samt ger 
förslag på utvecklingsområden.52 Denna typ av metod är också det huvudsakliga innehållet i 
Skolverkets Allmänna råd om kvalitetsredovisning.53

 
3. METOD 
 
I samband med valet av ämne för denna undersökning valde jag inledningsvis en 
fenomenografisk ansats som metod inför planeringen och genomförandet av studien. Under 
arbetets gång har jag dock, i enlighet med Lennart Svenssons nedanstående resonemang, valt att 
arbeta med en fenomenografisk ansats och kontextuell analys.   
 
I Kvalitativ analys lyfter Larsson fram den hermeneutiska cirkeln som nyckeln till sann 
förståelse av fenomen i världen. Detta begrepp, som han anser vara en viktig grund för 
fenomenografin, handlar om delarnas och helhetens förhållande till varandra och till en sannolik 
tolkning av något t.ex. vid en intervju. För att förstå en del av ett avsnitt i intervjun måste man 
ha en uppfattning av helheten och hur delar av en intervju är beroende av helheten. Dessutom 
byggs helheten upp av delarna och på så sätt uppstår en cirkel av ett ömsesidigt beroende mellan 
beståndsdelar och helheter. Vidare kan den helhet som utgör grunden för tolkning av en enskild 
del vara olika och avhängigt vem som tolkar den.54  
 
3.1. Fenomenografi 
 
Fenomenografi är en kvalitativ empirisk forskningsinriktning i den bemärkelsen att den gestaltar 
eller beskriver meningsinnehåll.  Fenomenografin vill med andra ord beskriva, analysera, tolka 
och försöka förstå människors uppfattningar om något fenomen. En grundläggande föreställning 
inom fenomenografin är att fenomen i världen kan ha olika innebörd för olika människor.55  
Genom fenomenografisk ansats söker man därmed efter individuella variationer av upp-
fattningar. Denna individuella inriktning förutsätter en minimal påverkan från intervjuarens 
sida. Datainsamlingen är med andra ord explorativ genom att intervjuaren i hög grad låter den 
intervjuade delta i styrningen av intervjun inom området för det fenomen som studeras.56

 
Kvale lyfter i Den kvalitativa forskningsintervjun, fram behovet av kännedom om intervju-
personernas verksamhet och miljö. Likaså anser han det viktigt att intervjuaren använder sin 
intuitiva förmåga och strävar efter att avkoda och förstå kärnan i det som ska tolkas. 
Intervjuaren ska med andra ord i sitt analysarbete utveckla strukturer och innebörder som inte 
direkt framträder i intervjusvaren.57 Även Gilje och Grimen framhåller vikten av att låta 

                                                      
52 Berg & Scherp, 2003 
53 Skolverket, 2006 
54 Larsson, 1986, s. 10   
55 Uljens, 1989, s.10 
56 Säljö, 1989, s 42 
57 Kvale 1997, s. 182  
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forskarens förförståelse vara en riktningsvisare i allt vetenskapligt arbete. ”Vi möter aldrig en 
företeelse på ett neutralt sätt. Våra förutsättningar och vår förförståelse bestämmer i hög grad 
vår tolkning av företeelser. Vi börjar alltid med vissa tankemönster och idéer när vi ska tolka ett 
fenomen; utan dem skulle vi sakna en riktning för våra undersökningar”58

 
Enligt Uljens innebär en kvalitativ analys av intervjuer eller annan data inom fenomenografin 
att utskrifter av intervjuer eller texter bearbetas och tolkas med en strävan att förstå essensen i 
stoffet. Syftet är att man genom jämförelser och skillnader i de uttryckta uppfattningarna 
kategoriserar uppfattningarna i kvalitativt skilda grupper. Dessa grupper ska benämnas så att de 
tydligt kännetecknar de olika gruppernas menings-innehåll.59 Larsson i sin tur lyfter fram vikten 
av att gå grundligt tillväga i gestaltningen av variationen i uppfattningar. Detta kräver läsning 
och reflektion, där man inte nöjer sig med de resultat man först kommer fram till. De framtagna 
kategorierna ska kritiskt granskas för att man ska kunna upptäcka dimensioner i svaren som kan 
kräva helt nya formuleringar och kategorier för att fångas in.60

 
3.2. Kontextuell analys 
 
Fenomenografisk metod innebär att man betraktar de intervjuade personers uppfattningar utan 
att man refererar till det sammanhang där de uttrycktes. I kontextuell analys bortser man inte 
från uppfattningarnas kontext. Tvärtom ser man uppfattningen som en del av ett sammanhang 
och därmed dekontextualiserar man den inte på samma sätt som man gör inom fenomegrafin. 
Därför är begreppen kontextualisering och dekontextualisering enligt Uljens viktiga när man 
drar en skiljelinje mellan kontextuell analys och fenomenografi.61 Lennart Svensson anser å sin 
sida att man mycket väl kan använda kontextuell analys i fenomenografisk forskningsmetodik 
och även inom andra forskningsinriktningar. Han lyfter fram den principiella närheten mellan 
fenomenografin och kontextuella analysen, eftersom de gemensamma generella dragen i båda 
analysmetoderna grundar sig på en likartad syn på tolkning av fenomen.62

 
3.3. Fenomenografisk ansats med kontextuell analys 
 
I den första genomgången och analysen av rektorernas uppfattningar görs inga avgränsningar på 
förhand och resultatet får växa fram genom att de olika uppfattningarna bildar kategorier som de 
naturligt kan anses tillhöra. I detta sammanhang använder jag mig av tabeller och diagram där 
de olika uppfattningarna presenteras. - Väl medveten om att denna typ av kategorisering 
utmanar grundtanken med kvalitativ forskning, väljer jag ändå att presentera dessa tabeller och 
diagram i bilagor till denna studie. Eftersom jag inte gör några ansatser till kvantifieringar i 
förhållande till respektive rektors prioriteringar eller ”styrka” i utsagorna, anser jag att 
tabellerna och diagrammen bör vara tillåtna och därmed gestalta mitt arbete med kategorisering 
av svaren.  
 

                                                      
58 Gilje &Grimen,,1992 s. 182-183  
59 Uljens,1989, s. 10-12 
60 Larsson, 1986, s.31 
61 Uljens, 1989, s. 28-30 
62 Säljö, 1989, s. 43-44 
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Vid fortsatt bearbetningen av materialet analyseras det på nytt utifrån den kontext där 
uppfattningarna hade uttryckts. Kontextuell analys i detta fall innebär att jag söker delarnas 
specifika innebörd i det sammanhang som jag anser dem tillhöra. I denna analys får delarna sin 
betydelse av helheten och helheten i sin tur får sin innebörd av sammanhanget och av hur 
delarna uppfattas och relateras till varandra i rektorernas utsagor.  
 
Denna analys genererar grupper av uppfattningar med kvalitativt skilda egenarter. I praktiken 
innebär kontextuell analys att jag efter den första kategoriseringen av rektorernas uppfattningar 
söker likartade meningsbärande komponenter i dessa kategorier för att bilda nya kategorier som 
i kontextuell analys kallas aspekter eller sekundära fenomen. Enligt Uljens kännetecknas dessa 
sekundära fenomen av att de inte kan avgränsas i förhand mer än vad gäller själva området för 
studien. Det innebär att de uppfattningar som uttrycks i intervjuerna utgör avgränsningen av den 
undersökta frågans innehåll. Med andra ord avgränsar individens sätt att resonera det som 
individen uppfattar som fenomenets innebörd.63  När väl dessa nya kategorier har vuxit fram ur 
den första kategoriseringen, läses och analyseras intervjumaterialet på nytt för att undersöka om 
det finns ytterligare kategorier att upptäcka eller om det finns tydliga likheter mellan några av 
de framtagna kategorierna. Här används även dekontextualisering för att ytterligare undersöka 
andra sätt att kategorisera innehållet. Således sker här även en återgång till en mer dogmatisk 
fenomenografisk metod. 
 
3.4. Urval av rektorer 
 
Som underlag till denna undersökning valde jag fyra rektorer i en medelstor stad i Finland och 
fyra rektorer i Stockholms län. Genom min egen lokalkännedom valde jag rektorer från skolor 
som var för sig representerade olika typer av upptagningsområden (grundskola) eller 
intagningspoäng (gymnasieskola). Andelen intervjuade rektorer som arbetade i grundskolor 
respektive gymnasieskolor var lika stor i de båda länderna. Rektorerna fick e-postbrev, i vilket 
jag förklarade syftet för studien och hur jag planerade att genomföra den. Alla kontaktade 
rektorer anmälde sitt intresse av att delta i studien. I e-postbreven och vid intervjuerna beskrev 
jag de etiska aspekterna i undersökningen. Rektorerna garanterades anonymitet och inga 
uppgifter beträffande kommun eller kommundel skulle uppges i undersökningen. En förstudie i 
form av en provintervju genomfördes i Finland under hösten 2007 i syfte att testa 
tillvägagångssättet och frågornas giltighet. Förstudien föll väl ut, men antalet intervjufrågor 
minskades något efter provintervjun. 
 
3.5. Litteraturstudier  
 
Både före och efter rektorsintervjuerna studerade jag litteratur och andra källor med koppling 
till begreppet kvalitet och kvalitet i skola. Jag började med litteratur med mera allmänt hållen 
beskrivning av begreppet och fokuserade senare på texter som var mera inriktade mot 
kvalitetsfrågor i pedagogiska verksamheter. Textstudierna omfattade nationella och kommunala 
styrdokument, forsknings- och debattlitteratur samt texter från internetsidor. Syftet med 
textstudierna var att vidga perspektivet och öka mottagligheten för olika uppfattningar 
beträffande begreppet kvalitet.  

                                                      
63 Uljens 1989, 31 
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3.6. Egna erfarenheter 
 
Jag har under många år varit verksam i både grundskolan och gymnasieskolan som lärare och 
skolledare. För närvarande arbetar jag inom utbildningsinspektionen i Stockholms stad. I denna 
undersökning kan jag inte bortse från mina egna erfarenheter. Enligt Kvales resonemang ovan 
bör man i en kvalitativ undersökning använda sig av sin kännedom om intervjupersonernas 
verksamhet och miljö. Jag har försökt att utnyttja min förförståelse framför allt vid 
undersökningens planeringsstadium. Samtidigt har jag ansträngt mig för att inte låta min 
utbildningsmässiga och professionella bakgrund vara ett förhinder i en strävan att låta så många 
uppfattningar som möjligt få framträda vid intervjuerna. Samma förhållningssätt har även varit 
viktigt vid tolkningen och analysen av intervjuresultaten.  
 
3.7. Intervjuerna 
 
3.7.1. Standardisering och strukturering av intervjufrågor 
 
Med hjälp av textstudier och genom mina egna erfarenheter skapade jag intervjufrågor för att få 
fram så många uppfattningar av begreppet kvalitet som möjligt. I samband med kvalitativa 
intervjuer brukar man beskriva i hur hög grad frågorna är standardiserade och strukturerade.  
Med standardisering menas i vilken omfattning frågorna har varit de samma under alla 
genomförda intervjuer och om intervjuerna har genomförts på samma sätt.64 Begreppet 
strukturering av intervjufrågor kan beskrivas på olika sätt. Det kan dels röra sig om att svaren 
förväntas bli helt öppna vilket kännetecknar låg grad av strukturering. Hög grad av strukturering 
innebär att den som intervjuas måste välja mellan fasta svarsalternativ.  En annan definition av 
strukturering handlar om att alla frågor handlar om samma ämne.65

 
3.7.2. Strukturerade och semi-strukturerade intervjuer 
 
Bryman ger ytterligare två definitioner beträffande kvalitativa intervjuer. Bryman utgår från 
strukturerade och semi-strukturerade intervjuer. Strukturerad intervju kännetecknas av en 
intervjuform där alla respondenter får exakt samma frågor att besvara i samma ordningsföljd 
och med exakt samma formulering. I en semi-strukturerad intervju ställer intervjuaren ett antal 
frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide med möjlighet att variera ordningsföljden av 
frågorna. Frågorna brukar också vara mera allmänt hållna än i de strukturerade intervjuerna och 
intervjuaren har möjlighet att ställa ytterligare frågor utifrån det som uppfattas vara viktiga svar 
från informantens sida.66

 
3.7.3. Val av intervjumodell 
 
Beträffande den intervjumodell som valdes för denna undersökning skulle jag beteckna den som 
en semistrukturerad intervju med låg grad av standardisering och stukturering. Informanterna 

                                                      
64 Trost 1997, s 18 
65 ibid, s.20 
66 Bryman 2006, s. 472-472 
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har helt fritt fått svara på mina frågor. Själva intervjuformuläret har däremot haft hög grad av 
strukturering eftersom alla frågor har handlat om begreppet kvalitet. Denna typ av modell anser 
jag passa bäst för den fenomenografisk ansatsen, där det är viktig att skapa utrymme för så 
många möjliga uppfattningar av begreppet ”kvalitet” som möjligt. 
 
3.7.4. Intervjufrågorna och genomförandet 
 
Den fråga som jag ställde allra först handlade om rektorers syn om begreppet ”kvalitet” i 
allmänhet: Hur uppfattar du begreppet kvalitet? Den andra frågan fokuserade på skola och 
kvalitet: Hur uppfattar du begreppet kvalitet i skola? Den tredje frågan handlade om 
kvalitetsarbetet i en skola: Hur uppfattar du begreppet kvalitetsarbete i skolan? Den fjärde 
frågan handlade om skolans styrdokument i förhållande till begreppet kvalitet: Hur uppfattar du 
begreppet kvalitet i förhållande till skolans styrdokument? Slutligen handlade den sista frågan 
om kvalitet i förhållande till skolans organisation: Hur uppfattar du begreppet ”kvalitet” i 
förhållande till skolans organisation? 
 
Jag genomförde intervjuerna under perioden oktober 2007 – mars 2008. I samtliga fall förutom 
ett ägde intervjuerna rum i respektive rektors tjänsterum på skolorna och varade mellan 60 och 
90 minuter. I det fallet då intervjun inte skedde i ett tjänsterum användes skolans personalrum 
som var tomt på grund av en lovperiod.  Intervjuerna spelades in på en mp3-spelare och 
genomfördes på finska i Finland och på svenska i Sverige. De finska intervjuerna översattes till 
svenska i samband med transkriberingen som skedde under hösten 2007 och våren 2008.  
 
3.8. Teoretiska resonemang 
 
Fenomenografisk metod innebär att den som genomför undersökningen ska på förutsättningslöst 
sätt läsa intervjuerna och utifrån detta analysera innehållet i dem samt ta fram olika typer av 
kategorier beträffande informanternas uppfattningar. Detta i sin tur innebär att man inte ska utgå 
från någon särskild teori för att sedan undersöka om den stämmer i fråga om informanternas 
svar och uppfattningar. Som jag nämnde ovan har jag dock genomfört textstudier beträffande 
begreppet ”kvalitet” i allmänhet och begreppet ”kvalitet i skola” i synnerhet för att kunna ställa 
frågor som kan frambringa så många uppfattningar om begreppet ”kvalitet” som möjligt. 
Textstudierna har också varit till hjälp i analysarbetet. 
 
4. RESULTAT 
 
Detta kapitel är indelat i fyra olika och sinsemellan skilda delar utifrån de analyser som jag har 
genomfört. I den första delen representeras rektorernas alla uppfattningar utifrån de områden 
som frågorna var indelade i. Det väsentliga meningsbärande innehållet i respektive rektors 
uppfattningar anges i löpande text och i vissa fall ges även exempel på uttalanden i direkt 
anföring.   
 
Den andra delen av resultatkapitlet omfattar fortsatt analys där materialet undersöktes och 
analyserades på nytt utifrån den kontext där uppfattningarna hade uttryckts. I den tredje delen 
genomförs en ansats till ytterligare en analys av föregående kategoriseringar i syfte att 
undersöka om det finns ytterligare kategorier att upptäcka eller om det finns likheter mellan 
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kategorierna och därmed en möjlighet till inkorporering av tidigare kategorier.  I den sista och 
avslutande delen beskrivs eventuella skillnader som kan spåras i de finska och svenska 
rektorernas uppfattningar.  
 
4.1. Rektorernas uppfattningar 
 
4.1.1. Risto, rektor på en grundskola i Finland 
 
Risto uppfattar att en bra vara eller tjänst är ett viktigt kännetecken för kvalitet i allmänhet.  
Med bra menar han någonting som rent objektivt kan betraktas som bra d v s någonting som kan 
mätas eller värderas utan att man blandar in subjektiva bedömningar. När det gäller tjänster kan 
man enligt honom dock utgå från subjektiva kundbedömningar. Dessa bör dock bearbetas 
genom någon typ av statistisk metod. Risto uppger inte några andra uppfattningar om begreppet 
kvalitet i allmänhet. När det gäller begreppet kvalitet i skola uppfattar Risto goda 
kunskapsresultat som ett viktigt kännetecken för kvalitet. Likaså uppfattar han tryggheten för 
både elever och lärare som mycket viktigt. Gott resursutnyttjande och lärare som kan motivera 
eleverna i skolarbetet är enligt Ristos uppfattning viktiga kännetecken för kvalitet i skola.  
”Det som är viktigast är att eleverna lär sig det de ska. Lärarna ska motivera och skapa 
intresse hos eleverna.” 
I fråga om kvalitet i skolans arbetsprocesser uppfattar Risto resultatuppföljningen och vidtagna 
åtgärder utifrån detta som kännetecken för kvalitet. Med resultatuppföljning menar Risto 
uppföljningen av elevernas kunskapsresultat. Han anser inte att analysarbetet är så krävande 
eller viktigt. Enligt honom visar lärarnas bedömningar för varje enskild elev vilka åtgärder 
behöver sättas in. Med åtgärder menar Risto någon typ av stödundervisning. Vidare uppfattar 
Risto välfungerande övergångar mellan olika stadier i skolan som mycket viktigt. När det gäller 
kvalitet i förhållande till styrdokument uppfattar Risto att de nationella styrdokumenten är 
viktiga eftersom de utgör grunden för lärarnas bedömningar. De kommunala styrdokumenten 
uppfattar Risto också som viktiga i förhållande till kvalitet, eftersom de erbjuder ett bra sätt att 
få en statistisk sammanställning av elevernas och skolans resultat. Med resultat menar Risto 
kunskapsresultaten i form av betyg och skolans ekonomiska resultat. När det gäller skolans 
organisation i förhållande till kvalitet uppfattar Risto inte det som varken viktigt eller oviktigt .  
”Den är som den är och mitt tyckande gör ingen skillnad. – Det är en sak för politikerna att 
bestämma över.” 
 
4.1.2. Juhani rektor på en gymnasieskola i Finland 
 
I Juhanis uppfattning av begreppet kvalitet är det viktigt att det är någonting som kunden 
uppfattar som någonting bra. 
”Om jag går in i en affär frågar jag inte expediten om produkten är bra. – Det är jag själv som 
avgör om det är en bra produkt. Kvaliteten ligger i betraktarens intryck.”  
Beträffande kvalitet i tjänster uppfattar Juhani att det är viktigt med bemötandet.  
”Alla kunder ska bli bemötta på lika tjänstvilligt och respektfullt sätt.”  
Vidare uppfattar han att kvalitet är en fråga om ett bra pris i förhållande till den nytta som varan 
eller tjänsten erbjuder.  
När det gäller kvalitet i skola uppfattar Juhani att det är viktigt att eleverna når goda 
studieresultat och lyfter framför fram studentexamina som någonting mycket viktigt i detta 
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sammanhang. Juhani uppfattar också trygghet för elever och lärare och ett gott förhållningssätt 
mellan alla på skolan som någonting viktig. För honom är kvalitet viktigt även ur skolans 
marknadsföringsperspektiv. 
Beträffande skolans kvalitetsprocesser uppfattar Juhani resultatuppföljningen och uppfölj-
ningen av elevundersökningarna som viktigt. Uppföljningen av studentskrivningsresultaten 
uppfattar han som mycket viktigt. Likaså uppfattar han det som viktigt att skolan följer upp 
elevernas studieresultat och stödjer eleverna genom gymnasieutbildningen. 
”Det är stor skillnad mellan gymnasieskolan idag och för 20 år sedan. I dagens gymnasieskola 
skulle man kunna säga att vissa elever behöver ”terminalvård” i utbildningens slutskede för att 
över huvudtaget klara av utbildningen. Sådant förekom inte tidigare. Antingen körde man i 
studentskrivningarna eller också klarade man sig.” 
Juhani uppfattar de nationella styrdokumenten som viktiga i förhållande till begreppet kvalitet 
eftersom de ger riktlinjerna för undervisningen och betygssättningen. Han anser inte att det 
finns några kommunala styrdokument för gymnasieskolan och beträffande skolans organisation 
har han inga synpunkter förutom att den kursutformade gymnasieskolan ställer stora 
administrativa krav på skolorna. 
 
4.1.3. Maire, rektor på en gymnasieskola i Finland 
 
Maire uppfattar varans pris är bra i förhållande till nyttan eller upplevelsen som ett är viktigt 
kännetecken begreppet kvalitet.  
”Som kund vill man ju ha största möjliga utdelning av insatsen.” 
Maire uppfattar också att det är viktigt kännetecken för kvalitet att verksamheten är inriktad på 
att nå bästa möjliga resultat. Vidare uppfattar hon att det är viktigt att kvalitet kännetecknas av 
bra arbetsprocesser och ett effektivt resursutnyttjande. 
”Som företagare eller tjänsteproducent är det aldrig bra kvalitet om processen är ineffektiv och 
kostnaderna höga i förhållande till varans eller tjänstens pris på marknaden.” 
Beträffande kvalitet i skola uppfattar hon det som viktigt att man följer upp kunskapsresultaten 
och som mycket viktigt att det finns en tydlig överensstämmelse mellan 
studentexamensresultaten och slutbetygen. Finns det stora skillnader mellan dessa två typer av 
bedömningar finns det anledning för skolan att vidta åtgärder.  
”Man kan säga mycket om studentskrivningarna - vad de mäter och så – men faktum är att de 
är det enda mätinstrumentet som är någorlunda objektivt. Det är det enda tillfället då 
skrivningen är framställd av någon utanför den egna skolan och då elevens kunskaper bedöms 
av någon annan en den undervisande läraren.”  
Maire uppfattar att det är ett viktigt kännetecken för kvalitet att resurserna utnyttjas effektivt. 
Framför allt är det kursadministrationen som ständigt måste vara i fokus för att skapa en 
organisation som klarar av de ekonomiska ramarna och samtidigt ger ett välbalanserat valsystem 
för eleverna. 
”Man kan inte bygga luftslott med kurser som eleverna inte är intresserade av eller som är för 
dyra i drift. Det är ständig balansgång idag att skapa en attraktiv kursbricka där eleverna 
uppfattar att de har valmöjligheter samtidigt som man ser till att kurserna blir så fulltecknade 
som möjligt.” 
Maire uppfattar det som viktigt att kvalitetsarbetet är en process, men säger samtidigt att det är 
svårt att engagera gymnasielärarna i diskussioner som gäller kvalitetsarbetet. Likaså uppfattar 
hon kvalitet som någonting viktigt med tanke på skolans marknadsföring. 

 19



 

När det gäller kvalitet i skolans arbetsprocesser uppfattar Maire det som viktigt att de 
kännetecknas av resultatuppföljning och av en analys av slutbetygen i förhållande till 
studentexamensresultaten. Vidare uppfattar hon att det är viktigt i kvalitetshänseende att skolan 
vidtar åtgärder om resultaten inte är goda eller om det finns en dålig överensstämmelse mellan 
slutbetygen och studentexamensresultaten. Hon uppfattar också de nationella styrdokumenten 
som viktiga i ett kvalitetsperspektiv eftersom de borgar för ett likvärdigt innehåll och 
bedömning i utbildningen. Hon anser inte att det finns några kommunala styrdokument och 
beträffande skolans organisation anser hon att det är svårt att se något annat sätt att organisera 
gymnasieundervisningen. Möjligen kan man fundera på om den nuvarande kursutformade 
gymnasieskolan inte ställer för stora krav på administrativt arbete för skolledarna.  
 
4.1.4. Esa rektor på en grundskola i Finland 
 
Esa uppfattar att en bra vara eller tjänst och hög funktionalitet är ett viktiga kännetecken för 
kvalitet i allmänhet.  
Goda studieresultat och lärare som kan skapa motivation uppfattar han som viktiga kännetecken 
för kvalitet i skola. 
”Det är viktigt att läraren ser alla elever som individer och anpassar sin undervisning så att 
alla elever hittar en bra ingång till kunskaperna och lärandet. Att ha elevfokus i allt arbete i 
skolan är mycket viktigt.”  
Det är också viktigt att alla medarbetare är med i kvalitetsarbetet och att det ska ses som en 
långsiktig process enligt Esa.  
När det gäller kvalitet som en arbetsprocess uppfattar han det som viktigt att den leder till 
åtgärder för att förbättra undervisningen och underlätta elevernas lärande. Vidare anser han att 
det är viktig att man analyserar kunskapsresultaten noga och att stadieövergångarna fungerar 
väl.  
”Det är viktigt att man inte bara utgår från enskilda elevers stödbehov vid 
resultatuppföljningen utan att man på skolan tillsammans analyserar resultaten även klass- och 
skolnivå för att skapa ett bra underlag för det pedagogiska utvecklingsarbetet” 
Beträffande de nationella styrdokumenten uppfattar Esa dem som viktiga för kvalitetsarbetet, 
eftersom de lägger grunden allt pedagogiskt arbete på skolorna. Även de kommunala 
styrdokumenten uppfattar han som viktiga även om de endast består av instrument för 
resultatuppföljning där skolorna kan följa upp sina resultat över tid.  
 
4.1.5. Lars, rektor på en gymnasieskola i Sverige 
 
Lars uppfattar att det är viktigt att en vara eller tjänst är någonting som är bra för kunden. Han 
uppfattar också att det är viktigt med kvaliteten i arbetsprocesserna.  
Beträffande kvalitet i skola uppfattar han det som viktigt att kunskapsresultaten är goda i 
förhållande till utgångsläget och att skolan har goda resultat i brukarundersökningarna. 
Kunskapsresultaten i allmänhet uppfattar Lars också som ett viktigt kännetecken för kvalitet. 
Likaså är en syn på kvalitetsarbetet som en process och att skolan är en trygg arbetsplats viktiga 
kännetecken för kvalitet i skola. Lars uppfattar också att kvalitet är mycket viktigt i 
marknadsföringen av skolan.  
”Det är viktigt att kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process där man följer upp alla 
resultat inom alla läroplansområden. Förutom kunskapsutvecklingen är det viktigt att följa upp 
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målen när det gäller de mjuka värdena.  – Jag menar då detta med normer och värden och 
elevmedverkan.” 
När det gäller kvalitet i skolans arbetsprocesser uppfattar Lars det som viktigt att man har en 
noggrann uppföljning av resultaten och att dessa resultat analyseras väl. Lars uppfattar det som 
viktigt att analysen leder till åtgärder och att kvalitetsarbetet ses som en process på skolan. Han 
uppfattar inte de nationella styrdokumenten som så viktiga för kvaliteten och inte heller de 
kommunala. Skolans organisation ser han inte heller som någonting särskilt viktigt för 
kvaliteten, eftersom skolorna har ett ganska stort friutrymme i fråga om organisation genom 
utformningen av styrdokumenten. 
”Styrdokumenten är utformade så att de ger ett ganska stort tolkningsutrymme för både skolan 
och lärarna. Det kan vara både förhinder för likvärdighet och ge möjligheter för skolor att 
profilera sig på olika sätt. Den kommande gymnasieutredningen kan dock ändra på mycket av 
detta.”  
  
4.1.6. Lisa, rektor på grundskola i Sverige 
 
Lisa uppfattar att en bra vara eller tjänst är ett viktigt kännetecken för kvalitet i allmänhet och 
att kvalitet även ses som en arbetsprocess. Vidare anser hon att det är viktigt att kvalitet 
kännetecknas av ett gott bemötande gentemot kunder. 
I likhet med Lars uppfattar Lisa det som att kunskapsresultaten är goda i förhållande till 
utgångsläget och att skolan har goda resultat i brukarundersökningarna. Enligt henne är det 
viktigt att kvalitet i skola kännetecknas av goda kunskapsresultat i allmänhet och av ett gott 
resursutnyttjande samt att skolan är en trygg arbetsplats för alla. Lisa anser också att det är 
viktigt att kvalitetsarbetet ses som en process där alla är involverade. 
Fokus i kvalitetsarbetet ska ligga på allas engagemang. – Jag menar då även föräldrar förutom 
medarbetare och elever. Fast det är inte alltid så lätt att skapa engagemang för detta hos 
föräldrarna. Där får man utnyttja sin pedagogiska förmåga och försöka motivera föräldrarna.” 
Kunskapsresultaten i allmänhet uppfattar Lisa också som ett viktigt kännetecken för kvalitet. 
Likaså är en syn på kvalitetsarbetet som en process och att skolan är en trygg arbetsplats viktiga 
kännetecken för kvalitet i skola. Lisa uppfattar att kvalitet är viktigt i marknadsföringen av 
skolan.  
Förutom det ovannämnda beträffande kvalitet som process och allas engagemang uppfattar Lisa 
det som viktigt att Skolans arbetsprocesser kännetecknas av resultatuppföljning bra analys av 
resultaten. Lisa anser inte att de statliga och kommunala styrdokumenten ger så mycket stöd, 
men däremot ger de möjligheter för skolan att organisera sig relativt flexibelt vilket Lisa 
uppfattar som viktig ur ett kvalitetsperspektiv. 
 

4.1.7. Agneta, rektor på en gymnasieskola i Sverige 
 
Agneta uppfattar bra pris i förhållande till nyttan eller upplevelsen och varans funktionalitet som 
viktiga kännetecken begreppet kvalitet. Goda resultat, gott resursutnyttjande och kvalitet som en 
arbetsprocess uppfattar Agneta också som ett viktigt kännetecken av kvalitet. 
”Det är kanske typiskt att jag som skolmänniska tänker på goda studieresultat på en skola, men 
det kan naturligtvis också handla om goda resultat i företagsvärlden. – Det ser jag som ett 
tecken på att tjänsterna eller varorna är av hög kvalitet. – Om det inte råder monopolläge 
förstås”. 
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Beträffande kvalitet i skolan uppfattar Lisa det som viktigt att det handlar om en process där 
eleven sätts i centrum. Vidare är det viktigt att kunskapsresultaten och brukarundersökningarna 
följs upp och att skolan är en plats där alla trivs och är trygga. Kvalitets anser hon vara mycket 
viktigt för skolans marknadsföring. 
När det gäller arbetsprocesserna i skolan i förhållande till kvalitet uppfattar Lisa det som viktigt 
att skolan arbetar aktivt med resultatuppföljning och analys. Hon anser också att det är viktigt 
och självklart att analysen leder till åtgärder och att alla är engagerade i processen. När det 
gäller styrdokumenten anser Lisa att de är inte så styrande i Sverige, men att de ändå ger ett 
viktigt stöd för kvalitetsarbetet. Hon anser också att det är viktigt att skolans organiseras på ett 
sätt som främjar lärandet och underlättar måluppfyllelsen. 
Skolan ska vara organiserad så att alla elever kan nå målen. Man ska inte tänka så mycket på 
vilka stödåtgärder man ska ha för elever i behov av stöd utan hur skolan och lärandet ska 
formas för att alla ska få en möjlighet att nå målen. 
 
4.1.8. Kristina, rektor på en grundskola i Sverige 
 
Kristina uppfattar att hög funktionalitet och ett bra pris i förhållande till nyttan eller upplevelsen 
är viktiga kännetecken för kvalitet.  
När det gäller kvalitet i skola anser Kristina att den kännetecknas av allas engagemang i en 
ständigt pågående arbetsprocess. Det är också viktigt att skolan är en trygg arbetsplats där alla 
trivs och där eleven ständigt är i centrum.” 
”Om man inte har alla med på tåget kan inte jag som rektor uträtta så mycket. Skolan måste 
också utstråla trygghet och acceptans och vara en trivsam plats för både elever och lärare. Det 
viktigaste är dock att elevernas bästa i alla lägen kommer först.”  
Kristina anser att det är viktigt att se kvalitet som goda kunskapsresultat i förhållande till 
utgångsläget och som goda resultat i elevundersökningar. Hon anser också att kvalitet är  viktigt 
för skolans marknadsföring. 
Beträffande kvalitet i skolans arbetsprocesser Lyfter Kristina fram vikten av att få alla delaktiga 
i kvalitetsarbetet. Samtidigt lyfter hon fram svårigheten att praktiskt kunna genomföra detta med 
tanke på läraravtalen och därmed svårigheterna i att skapa flexibilitet i lärartjänsterna. Kristina 
önskar att lärarna kunde få en normal 40-timmars arbetsvecka då allt arbete också kunde skötas 
på skolan inom arbetslagen. Kristina anser att det visserligen är viktigt med resultatuppföljning, 
men ser det som ännu viktigare att analysera resultaten och vidta åtgärder för att förbättra 
förutsättningarna för att alla elever ska kunna nå målen. 
I grundskolan måste alla barn, som inte har en diagnos som kräver särskoleplacering, kunna nå 
målen. Det är skolans uppgift att se till att eleven får det som han eller hon har rätt till. – Rätt 
att lära.  
Kristina anser att de statliga styrdokumenten är viktiga eftersom de ger ett bra stöd till skolans 
inre arbete utan att sätta för snäva ramar. Därmed kan varje skola skapa sin egen organisation 
för att stödja elevernas lärande vilket hon också anser vara viktigt. 
 

4.2. Första analys av rektorernas uppfattningar 
 
Enligt Larsson arbetar fenomenologer ofta genom att de gör en filosofisk analys av hur något 
upplevs genom en utgångspunkt i sitt eget sätt att uppfatta världen. Så är inte fallet i 
fenomenografisk analys. Den syftar till att genomföra en empiriskt grundad beskrivning av olika 
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sätt att uppfatta omvärlden. Empirismen ligger i ansträngningen att analysera och beskriva vad 
ett antal människor har sagt vid en intervju. Analysen innebär därmed att man beskriver hur 
människor faktiskt uppfattar sin omvärld och att man är ute efter innebörder istället för 
förklaringar.67  
 
Nedan kategoriseras rektorernas uppfattningar genom en första analys där inga avgränsningar 
görs på förhand och där resultatet får växa fram genom att de olika uppfattningarna bildar 
kategorier som de naturligt kan anses tillhöra.  
 
För att underlätta kategoriserings- och analysarbetet upprättade jag listor på rektorernas 
uppfattningar och för att kunna beskriva svaren i diagramform kodade jag svaren för att 
ytterligare underlätta hanteringen. Beträffande användningen av tabeller och diagram hänvisar 
jag till mitt resonemang i metoddelen. 
 Utifrån intervjufrågorna skapade jag följande huvudområden:  

 
A=Kvalitet i allmänhet  
B=Kvalitet i skola 
C=Kvalitet i skolans arbetsprocesser 
D=Kvalitet i förhållande till skolans styrdokument 
E=Kvalitet i förhållande till skolans organisation 

 
Inom de tre första huvudområden finns det ett tiotal olika typer av uppfattningar. Inom de två 
sista områdena är uppfattningarna relativt lika. Antingen uppfattade rektorerna styrdokumenten 
som stödjande eller hade en neutral uppfattning om dem. Samma gällde för skolans 
organisation. Ingen av rektorerna ansåg dock att styrdokumenten eller organisationen skulle 
utgöra något slags förhinder för kvalitet i skola. Rektorernas uppfattningar inom respektive 
huvudområde redovisas i diagramform i bilagorna 1-4.  
 
4.3. Andra analys av rektorernas uppfattningar 
 
Efter den första analysen av rektorernas uppfattningar läste jag utskrifterna från intervjuerna en 
gång till och jämförde samtidigt varje rektors svar med de sammanställningar som jag hade 
gjort i diagramform. Under denna fas sökte jag efter likartade meningsbärande komponenter i 
ovannämnda kategorier för att bilda nya kategorier som i kontextuell analys kallas aspekter eller 
sekundära fenomen. En sammanställning i tabell- och diagramform som utgör ett stöd för det 
fortsatta analysarbetet presenteras i bilagorna 5-7. Beträffande användningen av tabeller och 
diagram hänvisar jag åter till mitt tidigare resonemang i metoddelen. 
 
4.3.1. Kvalitet i allmänhet 
 
Beträffande rektorernas uppfattningar om kvalitet i allmänhet fann jag tre huvudkategorier. Den 
första kategorin omfattade uppfattningar om kvalitet som goda egenskaper hos en vara eller en 
tjänst. Uppfattningar med beteckningarna A1, A2, A3, A4, A5 och A6 anser jag höra kategorin 
Varans eller tjänsten goda egenskaper (AI ). Den andra kategorin omfattade uppfattningar om 

                                                      
67 Larsson, 1986, s.10
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kvalitet som effektivt resursutnyttjande. Uppfattningen A7 anser jag höra till denna kategori 
som benämns Effektivt resursutnyttjande (AII). Den tredje kategorin omfattar uppfattningar om 
kvalitet som en välfungerande arbetsprocess. Uppfattningen A8 anser jag höra till denna 
kategori som benämns Välfungerande arbetsprocesser (AIII). Det blev dock tydligt redan vid 
bearbetningen av intervjuerna att en övervägande del av rektorerna på olika sätt gav uttryck för 
uppfattningen av kvalitet som goda egenskaper hos en vara eller en tjänst. Många rektorer 
uppfattar även kvalitet som en välfungerande arbetsprocess och två rektorer lyfter fram 
effektiviteten i resursutnyttjandet. För presentation i tabell- och diagramform se bilaga 5. 
 
4.3.2. Kvalitet i skola 
 
Beträffande rektorernas uppfattningar om kvalitet i skola tolkade fann jag fyra huvudkategorier. 
Den första kategorin omfattar uppfattningar om kvalitet som god måluppfyllelse. 
Uppfattningarna B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B12, B13 och B14 hör till denna kategori och 
benämns God måluppfyllelse (BI). Den andra kategorin omfattar uppfattningar om kvalitet som 
effektivt resursutnyttjande. Uppfattningen B3 hör till denna kategori som jag benämns Effektivt 
resursutnyttjande (BII). Den tredje kategorin omfattar uppfattningar om kvalitet som en 
välfungerande arbetsprocess. Uppfattningarna B9, B10 och B13 hör till denna kategori och 
benämns Välfungerande arbetsprocesser (BIII). Den fjärde kategorin är kanske något tveksam 
som en uppfattning av kvalitet, men jag anser ändå att denna kategori är intressant att ha med 
eftersom flera rektorer lyfte fram kvaliteten i skolan som en viktig del av skolans 
marknadsföring. Uppfattningen B11 anser jag tillhöra denna kategori som benämns Vikten av 
skolans kvalitet i marknadsföring (BIV). Vid bearbetningen av intervjuerna kunde jag 
konstatera att en övervägande del av rektorerna på olika sätt gav uttryck för uppfattningen av 
kvalitet som god måluppfyllelse. Många rektorer i likhet med ovan (kvalitet i allmänhet) 
uppfattar även kvalitet som en välfungerande arbetsprocess och flera rektorer lyfter fram 
effektiviteten i resursutnyttjandet och vikten av skolans kvalitet i marknadsföring. För 
presentation i tabell- och diagramform se bilaga 6. 
 
4.3.3. Kvalitet i skolans arbetsprocesser 
 
I fråga om rektorernas uppfattningar om kvalitet i skolan arbetsprocesser fann jag fem 
huvudkategorier. De flesta av dem är dock identiska med den föregående kategoriseringen och 
endast två kategorier sammanfogas. Den första kategorin omfattar uppfattningar om kvalitet 
som kännetecknas av god uppföljning av skolans resultat. De flesta av rektorerna fokuserade på 
kunskapsresultaten men många nämnde även uppföljningen av resultat inom området normer 
och värden. Uppfattningen C1 hör till denna kategori och benämns God resultatuppföljning 
(CI). Den andra kategorin omfattar uppfattningar om kvalitet som ett gott analysarbete där 
ovanstående resultaten analyseras på olika sätt. Uppfattningen C2 hör till denna kategori som 
benämns Gott analysarbete (CII). Den tredje kategorin omfattar uppfattningar om kvalitet som 
ändamålsenliga åtgärder för att förbättra resultaten. Uppfattningen C3 tillhör denna kategori 
som benämns Ändamålsenliga åtgärder (CIII). Många av rektorerna lyfter fram vikten av 
processtänkande och allas delaktighet som ett kännetecken för god kvalitet. Uppfattningarna C5 
och C6 tillhör denna kategori som kallas Delaktighet och processtänkande (CIV). 
Välfungerande stadieövergångar lyftes också fram som en viktig kvalitetsaspekt. Uppfattning 
C7 hör till denna kategori som benämns Välfungerande stadieövergångar (CV). Diagrammet 
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nedan beskriver resultatet av denna bearbetning och kategorisering. Vid bearbetningen av 
intervjuerna kunde jag dock konstatera att rektorerna främst lyfte fram vikten av god 
resultatuppföljning och att även gott analysarbete och ändamålsenliga åtgärder uppfattades som 
viktiga kännetecken för kvaliteten i skolans arbetsprocesser. För presentation i tabell- och 
diagramform se bilaga 7. 
 
4.3.4. Kvalitet i förhållande till styrdokumenten och till skolans organisation 
 
Som jag nämnde ovan utrycker rektorerna inte så många uppfattningar. Rektorerna uppfattar 
styrdokumenten som allmänt stödjande eller inte så viktiga. Samma förhållande gäller för 
skolans organisation. Däremot anser ingen av rektorerna att styrdokumenten eller 
organisationen skulle utgöra något slags förhinder för kvalitet i skola. Den första kategorin 
beträffande styrdokumenten omfattar uppfattningen om vikten av nationella styrdokument för 
kvalitet i skola. Uppfattningen D1 hör till denna kategori som benämns Nationella 
styrdokument. Den andra kategorin handlar om vikten av kommunala styrdokument för kvalitet 
i skola. Uppfattningen D2 hör till denna kategori som benämns Kommunala styrdokument.  Vid 
sammanställningen av uppfattningarna i fråga om styrdokumenten blev det tydligt att de 
nationella styrdokumenten uppfattades som viktigare för kvaliteten i skola än de kommunala 
motsvarigheterna. När det gäller betydelsen av skolans organisation för kvaliteten i skolan fanns 
det bara en typ av uppfattning denna kategori benämns Skolans organisation (EI) . Merparten av 
rektorerna ansåg att skolans organisation var ett stöd för kvalitetsarbetet i skolan. Eftersom 
kategorierna inte skiljer sig från redovisningen av rektorernas svar ovan är ytterligare tabell- och 
diagrampresentation överflödig.  
 
4.4. Tredje analys av rektorernas uppfattningar 
 
Efter två genomförda analyser gjordes en ansats till ytterligare en analys av föregående 
kategoriseringar i syfte att undersöka om det finns ytterligare kategorier att upptäcka eller om 
det finns likheter mellan kategorierna inom och mellan olika kontext eller om några av 
kategorierna kan slås ihop till en ny kategori. I denna del görs med andra ord ett försök att 
dekontextualisera det hittills analyserade materialet. Här kan man därmed notera en återgång till 
en mer renodlad fenomenografisk metod. Vid fortsatt analys av materialet visade det sig att 
ytterligare likheter mellan i materialet kunde uppdagas. Två huvudsakliga aspekter 
utkristalliserades som viktiga kännetecken för kvalitet vid denna tredje genomgång av 
materialet.  
 
4.4.1. Resultat- och resursoptimering 
 
I alla intervjuer med rektorerna var uppfattningar som berörde resultat och resursanvändning 
ständigt närvarande. Detta framkommer också i de hittills analyserade materialet. Vid en 
ytterligare genomgång av det insamlade intervjumaterialet blev det också tydligt att dessa två 
kategorier hörde ihop i rektorernas resonemang.  Kategorierna AI, BI och CI är alla inriktade på 
resultatoptimering och kategorierna AII och BII är inriktade på resursoptimering. Både de 
nationella och kommunala styrdokumenten nämner rektorerna oftast i sammanhang som direkt 
berör den pedagogiska verksamheten och/eller resultatuppföljningen. Därmed är kategorierna 
DI och DII intimt förknippade med resultatresonemang i rektorernas uttalanden. Även 
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uttalanden beträffande vikten av dokumenterat god kvalitet i markandsföringssammanhang 
associerar med rektorernas resultatresonemang. Därmed är kategori BIV också förknippad med 
resultat och resursoptimeringen. Alla dessa kategorier kan därför lämpligen föras samman till en 
ny gemensam kategori som benämns Resultat- och resursoptimering. 
 
4.4.2. Optimala arbetsprocesser    
 
Välfungerande arbetsprocesser som inkluderar resultatuppföljning, resultatanalys, vidtagna 
åtgärder, hög grad av delaktighet och välfungerande stadieövergångar samt betydelsen av skolas 
organisation för kvalitet var uppfattningar som rektorerna återkom till i sina resonemang. 
Kategorierna CII, CIII, CIV och CV och EI är inriktade på dessa aspekter. Dessa kategorier kan 
därför överföras till en ny gemensam kategori som benämns Optimala arbetsprocesser. 
 
4.5.  Skillnader i de finska och svenska rektorernas uppfattningar  
 
Det framgår i beskrivningen av syftet för denna studie att det inte är min främsta avsikt att 
försöka lyfta fram likheter och skillnader mellan de finska och svenska rektorernas 
uppfattningar av kvalitet. Resultaten visar också att uppfattningarna mellan dessa grupper 
liknade varandra i många avseenden. Samtidigt visar analysen av resultaten att det även finns 
mer eller mindre gemensamma och särskiljande drag mellan grupperna. 
 
Beträffande rektorernas uppfattningar om kvalitet i allmänhet och kvalitet i skola kan man 
konstatera att de finska rektorerna är i högre grad inriktade på resultat- och resursoptimering 
medan de svenska rektorerna var mer orienterade mot optimala arbetsprocesser. Detta 
framträder inte lika tydligt i tabellpresentationen som i en ingående tolkning och analys av 
rektorernas uppfattningar i intervjuerna.  
 
De finska rektorerna lyfter i högre grad fram betydelsen av goda kunskapsresultat och talar 
mindre om de andra läroplansmålen. Svenska rektorerna i sin tur fokuserar i högre utsträckning 
på de målområden som i svenska läroplaner sorterar under begreppet normer och värden. 
Trivsel i skolan är en aspekt som enbart de svenska rektorerna nämner som en kvalitetsfaktor i 
skolan. Det som också är kännetecknande för de svenska rektorernas uppfattningar är deras 
positiva syn på skolans organisation i förhållande till kvaliteten. När man analyserar denna 
uppfattning närmare, visar det sig att det är framför allt friutrymmet som de svenska rektorerna 
uppskattar i skolans organisation. - De svenska rektorerna uppfattade det som viktigt att ha en 
relativt stor frihet beträffande organiseringen av skolans formella struktur, undervisningens 
innehåll och resursutnyttjandet. Bland de finska rektorerna uppfattades styrdokumenten som 
viktiga för skolans kvalitet, vilket var en uppfattning som i mycket mindre omfattning delades 
av de svenska rektorerna. I de fall styrdokumenten uppfattades som viktiga bland svenska 
rektorer rörde det sig i första hand om de möjligheter som styrdokumenten erbjuder till lokal 
profilering och organisering av undervisningen.  
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5. DISKUSSION 
 
I detta kapitel kommer jag att diskutera resultatet av denna studie och dess giltighet. Utifrån de 
syften som studien har haft kan man konstatera att variationen i rektorernas uppfattningar visade 
sig vara relativt liten även om man kunde spåra skillnader mellan de finska och svenska 
rektorernas uppfattningar. Om studiens resultat skulle vara giltiga och generaliserbara, vilket jag 
återkommer till, kan man konstatera att inriktningen på resultat- och resursoptimering är en 
tydlig aspekt i rektorernas uppfattningar om kvalitet. En annan tydlig aspekt är välfungerande 
arbetsprocesser.  I fråga om skillnader mellan de finska och svenska rektorernas uppfattningar 
kan man lyfta fram de finska rektorernas tydligare fokusering på resultat- och resursoptimering 
och de svenska rektorernas fokusering på arbetsprocesser. 
 
5.1. Jämförande analys  
 
När jag inledde min undersökning ansträngde jag mig för att inte ha några antaganden om 
resultatet. När jag nu gör en jämförande analys finner jag det trots allt lämpligt att använda mig 
av de perspektiv som beskrivs i bakgrundsdelen av denna uppsats. 
 
När det gäller den lexikala begreppsdefinitionerna ett inre värde, god beskaffenhet och förmåga 
att tillfredställa kundernas förväntningar kan man hitta alla dem i alla rektorers uppfattningar.  
Dessa uppfattningar är kanske självklarheter, men resultatet bekräftar åtminstone giltigheten av 
de lexikala definitionerna i denna undersökning.  
 
Beträffande rektorernas kvalitetsbegrepp i jämförelse med näringslivets sätt att definiera kvalitet 
kan man konstatera att rektorerna i allmänhet är inriktade på en helhetssyn som liknar TQM 
(Total Quality Control) och där fokus ligger på goda resultat i fråga om måluppfyllese. I denna 
undersökning kan man dock fånga upp skillnader mellan de finska och de svenska rektorerna 
både när det gäller typen av måluppfyllelse och tyngden i uppfattningen. De finska rektorerna 
lägger en större tyngd på kunskapsresultat och resursoptimeringen medan de svenska rektorerna 
är mer inriktade på optimala arbetssprocesser. När det gäller Garvins definitioner av kvalitet kan 
man notera att de finska rektorernas uppfattningar ligger närmare definitionen om mätbara 
egenskaper som definieras utifrån krav och specifikationer medan de svenska rektorerna i högre 
grad lyfter fram definitionen om en upplevelse hos användaren. Det finns svagheter i båda dessa 
synsätt enligt Garvin. Det förstnämnda bortser i hög utsträckning från kundens 
(elevens/förälderns) önskemål och behov. Det andra synsättet innehåller en svårhanterlig mängd 
och variation av individuella önskemål och behov. 
 
Med tanke på att de svenska rektorerna i hög grad påverkas av förordningen om 
kvalitetsredovisningar där allas delaktighet i kvalitetsprocessen lyfts fram, är det inte 
förvånande att de svenska rektorerna i högre utsträckning har uppfattar dessa processer som 
viktiga. De finska rektorernas uppfattning om kvalitet i form av goda inlärningsresultat kan på 
motsvarande sätt kopplas samman med inriktningen på den utvärdering som Rådet för 
utbildningsutvärdering genomför. Dessa utvärderingar har tydlig fokus på utvärderingen av 
inlärningsresultat. De finska gymnasierektorernas fokusering på kunskapsresultat framkommer 
också tydligt i deras betoning av studentexamensresultaten som viktiga kvalitetsindikatorer. 
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Den svenska skolforskningen har en påtaglig inriktning på skolutveckling, skolkultur och 
organisation, där Grosin utgör ett undantag med sin mera anglo-saxiska fokusering på effektiva 
skolor. De svenska rektorerna i denna undersökning verkar ha påverkats mer av den 
förstnämnda inriktningen genom att de lägger en stor vikt på skolans organisation och 
arbetsprocesser. De verkar också vara mer inriktade mot ett transformativt ledarskap för att 
kunna motsvara de krav som ställs av reformeringar och omstruktureringar av det svenska 
skolväsendet. I denna undersökning får man ett intryck av att de finska rektorerna är mera 
influerade av den anglo-saxiska traditionen om effektiva skolor genom fokusering på 
undervisning och lärande, höga förväntningar på eleverna och en mera formaliserad uppföljning 
av elevernas kunskapsutveckling.  
 
Om man jämför resultatet inom den svenska och finska rektorsgruppen kan man konstatera att 
uppfattningarna i det stora hela är relativt homogena inom respektive grupp. Inom den finska 
rektorsgruppen kan man dock se vissa skillnader mellan gymnasie- och grundskolerektorer. 
Grundskolerektorerna lyfter fram vikten av välfungerande stadie-övergångar medan 
gymnasierektorerna anser att god kvalitet är viktigt för skolans marknadsföring. Dessa 
skillnader kan ha med respektive skolforms marknadsläge att göra. Inom den finska 
grundskolan finns knappast någon konkurrens mellan skolorna beträffande elevunderlaget, 
eftersom närhetsprincipen är en avgörande faktor för elevplaceringar. Inom gymnasieskolan 
råder däremot en konkurrens om elever genom betygsintagningen och därmed är 
markandsföringen antagligen viktigare för dem.  
 
5.2. Metoddiskussion 
 
I denna del har jag för avsikt att diskutera de använda metodernas förmåga att motsvara det 
syftet som studien har och i vilken omfattning de resultat som redovisas äger trovärdighet. 
Huvudsyftet i denna studie är att utifrån en fenomenografisk ansats med kontextuell analys 
studera svenska och finska rektorers uppfattningar av begreppet kvalitet.  Utifrån detta syfte har 
metoden visat sig vara ändamålsenlig och välfungerande.  Fördelarna med fenomenografisk 
ansats och kontextuell analys är deras fokusering på de faktiska utsagorna och på relationen 
mellan delar och helheter. Denna inriktning har gjort det möjligt att analysera resultatet i flera 
omgångar för att kunna fånga essensen i rektorernas uppfattningar om kvalitet.  Det som kan 
vara en stötesten med den fenomenografiska metoden är dess intuitiva karaktär.  
 

5.2.1. Validitet och reliabilitet 
 
Den fenomenografiska aspekten ställer särskilda krav på validitet och validiteten kan i det 
hänseende sägas vara överordnad reliabiliteten. Därför kommer jag också att inrikta denna 
diskussion på validitetsaspekter.  
 
Studien har inte föregåtts av avgränsningar före datainsamlingen och metoden har också 
inbjudit till utvidgning av perspektivet i förhållande till det undersökta fenomenet.  Därmed är 
resultatet beroende av förmågan hos författaren att distansera sig från sin förförståelse och sina 
egna professionella ställningstaganden. Samtidigt kan man hålla i minnet Kvales resonemang 
om vikten av kännedom om intervjupersonernas verksamhet och miljö. Detta är självklart en 
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balansgång som jag har försökt hantera på bästa möjliga sätt för att undvika validitetsrisker i 
undersökningen.   
 
Den externa validiteten i en studie ökar i regel om underlaget för studien är stort vilket också 
leder till högre grad av generaliserbarhet. I denna studie är underlaget begränsat beroende på 
metodens intervjukaraktär och därmed kan man konstatera att generaliserbarheten är låg. 
Beträffande den interna validiteten kan eventuella brister kompenseras av att tillvägagångssättet 
är väldokumenterad beträffande datainsamling, urval och analysprocess. Den interna validiteten 
höjs även genom den dialogiska valideringen där missförstånd kan rättas till direkt under 
intervjun med t ex följdfrågor.   
 
Även reliabiliteten i en undersökning ökar om det är möjligt att försäkra sig om att 
intervjupersonens utsagor har uppfattats rätt av forskaren. I detta avseende har en semi-
strukturerad intervjustudie hög reliabilitet. Däremot finns det en risk att forskaren påverkar 
informanten i intervjusituationen, vilket man inte kan bortse ifrån. Det är dock en faktor som är 
näst intill omöjligt att kontrollera eftersom det alltid finns en viss mängd av påverkan från 
intervjuarens sida. 
 
4.3. Vidare forskning 
 
Utifrån undersökningsresultatet och ovanstående metoddiskussion ser jag framför allt en 
möjlighet att använda resultaten av denna studie i ett vidare perspektiv. Det skulle kunna ske 
genom att de redovisade resultaten används som hypoteser i andra studier med en kombination 
av ett större underlag och eventuellt även triangulering för att underlätta det praktiska 
genomförandet av en vidare studie. Därmed skulle ovanstående resultat kunna sättas i ett 
bredare sammanhang och de resonemang som berör generaliserbarheten av denna studie skulle 
kunna vederläggas.   
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Bilaga 1 

 
Kvalitet i allmänhet 
A1  Kvalitet är någonting som är bra för kunden 
A2  Kvalitet kännetecknas av en bra vara eller tjänst.  
A3  Kvalitet kännetecknas av bra bemötande.  
A4 Kvalitet kännetecknas av hög funktionalitet hos en vara eller en tjänst.  
A5  Kvalitet kännetecknas av ett bra pris i förhållande till nyttan eller upplevelsen.  
A6  Kvalitet kännetecknas av ett gott resultat.  
A7  Kvalitet kännetecknas av effektivt utnyttjande av resurser.  
A8  Kvalitet kan utryckas i bra arbetsprocesser.  
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Kvalitet i allmänhet

Risto 1
Juhani 1 1 1
Maire 1 1 1 1
Esa 1 1
Lars 1 1
Lisa 1 1 1
Agneta 1 1 1 1 1
Kristina 1
Summa 2 4 2 2 3 2 2 4

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8
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Bilaga 2 
 
Kvalitet i skola 
B1  Kvalitet i skola kännetecknas av goda kunskapsresultat.  
B2  Kvalitet i skola kännetecknas av att lärarna skapar motivation hos eleverna.  
B3  Kvalitet i skola kännetecknas av effektivt resursutnyttjande.  
B4  Kvalitet i skola kännetecknas av att skolan är en trygg plats för elever och lärare.  
B5  Kvalitet i skola kännetecknas av att eleven trivs i skolan.  
B6  Kvalitet i skola kännetecknas av goda studentskrivningsresultat.  
B7  Kvalitet i skola kännetecknas av ett förhållningssätt mellan alla i skolan.  
B8 Kvalitet i skola kännetecknas av överensstämmelse i kunskapsresultat mellan slutbetyg     och studentskrivningsresultat.  
B9  Kvalitet i skola kännetecknas av att kvalitetsarbetet ses som process.   
B10  Kvalitet i skola kännetecknas av allas engagemang för kvalitetsfrågor.  
B11 Kvalitet i skola är viktigt i skolans marknadsföring.  
B12  Kvalitet i skola kännetecknas av goda kunskapsresultat i förhållande till ingångsläge.  
B13  Kvalitet i skola kännetecknas av ett gott resultat brukarundersökningar.  
B14  Kvalitet i skola kännetecknas av hög kvalitet i den pedagogiska verksamheten där eleven sätts i centrum. 
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Risto 1 1 1 1
Juhani 1 1 1 1 1
Maire 1 1 1 1 1
Esa 1 1 1 1
Lars 1 1 1 1 1 1
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Agneta 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kristina 1 1 1 1 1 1 1 1
Summa 8 2 4 6 3 1 1 1 6 4 5 3 4 2
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Bilaga 3 
 
Kvalitet i skolans arbetsprocesser 
1  Kvalitet i skolans arbetsprocesser kännetecknas av resultatuppföljning.  
C2  Kvalitet i skolans arbetsprocesser kännetecknas av resultatanalys.  
C3  Kvalitet i skolans arbetsprocesser kännetecknas av vidtagna åtgärder för att förbättra    
      resultaten.  
C4 Kvalitet i skolans arbetsprocesser kännetecknas av en analys av studentskrivnings- 
      resultat och slutbetygsresultat.  
C5  Kvalitet i skola kännetecknas av att kvalitetsarbetet ses som process.  
C6  Kvalitet i skola kännetecknas av att alla är engagerade i processen . 
C7 Kvalitet i skola kännetecknas av välfungerande övergångar mellan stadierna. 
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Kvalitet i skolans arbetsprocesser

Risto 1 1 1
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Summa 8 5 7 2 5 4 2
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Bilaga 4 
 
Kvalitet i förhållande till skolans styrdokument 
D1 Nationella styrdokument utgör ett stöd för kvalitetsarbetet.  
D2  Kommunala styrdokument utgör ett stöd för kvalitetsarbetet.  
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Kvalitet i förhållande till skolans organisation 
E1 Skolans organisation utgör ett stöd för kvalitetsarbetet. 
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Bilaga 5 
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AI Varans eller tjänstens goda egenskaper 
AII Effektivt resursutnyttjande 
AIII Välfungerande arbetsprocesser 
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Bilaga 6 
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BI God måluppfyllelse 
BII Effektivt resursutnyttjande 
BIII Välfungerande arbetsprocesser 
BIV Vikten av kvalitet i skolans marknadsföring 
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Bilaga 7 
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CI God resultatuppföljning 
CII Gott analysarbete 
CIII Ändamålsenliga åtgärder 
CIV Delaktighet och processtänkande 
CV Välfungerande stadieövergångar 
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