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Quality management 

Since the nineties the words customer, effectiveness and quality have become part of 

everyday school life. Municipalities’ makes regular customer surveys to measure both 

independent schools as municipal schools ' quality. A common method for customer research 

and background studies is that parents and students are asked to respond to simple Web-based 

surveys. Customer satisfaction and/or customer dissatisfaction options are presented in tabular 

form, based on the percentage that expresses a particular position within a query. The measure 

of customer satisfaction and quality, risks being the ability to satisfy individual targets – not 

to maximize public benefit. The school is the cutoff point between mission to nurture 

democratic citizenship and to compete for students with other providers. 

This situation creates many a dilemma – not least when the measure of quality is squeezed 

into quality methods that can only measure what is easily measurable, such as statistics of 

amount of examination, national test scores and customer satisfaction. 

 

Problem area and purpose 

Can the school's complex operations, quality and effectiveness (customer value) be measured 

with the industry and business methods, parameters and in percent? The aim of my study is to 

investigate if these methods and the quality management practice had an impact at school and 

if so – discuss how and if this influenced the writing of quality reports. 

 

Method 

Ten randomly selected schools ' quality reports have been examined quantitatively, 

qualitatively analyzed and interpreted. 

 

Results 

It is possible to find traces of industrial-quality thinking in quality reports and see a link to the 

New Public Management? The notion that quantity measure ratings statistics and results of 

national tests is assumed to indicate schools' quality. 

 

Conclusion 
Quality reports in elementary school does not work for describing schools quality so that  



 

 

quality becomes possible to compare between different schools, nor as a concrete tool to drive 

school improvement and quality improvements in schools' everyday work. 
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Inledning 

Sedan nittiotalet har ordet kund, måluppfyllelse och kvalitet blivit en del i skolans vardag. 

Kommuner gör regelbundet kundundersökningar för att mäta såväl friskolors som kommunala 

skolors kvalitet.  

 

Kundundersökningars mening och mål. 

En vanlig metod för kundundersökningar och bakgrundsundersökningar, är att föräldrar och 

elever uppmanas att svara på enkla webbaserade enkäter. Fördjupning eller friare 

kommentarer ges inte utrymme.
1
 Kundnöjdhet alternativ kundmissnöjdhet presenteras i 

tabellform baserat på antal procent av de tillfrågade som uttrycker en viss ståndpunkt inom ett 

frågeområde. Metoderna att mäta nöjdhet har likheter med industrins och näringslivets 

kvalitetsmetoder som till exempel Deming, Six Sigma, Lean, TQM, SIQ, m.fl.
2
 Erik Oddvar 

Eriksen, norsk professor i stadsvetenskap, menar att detta synsätt kan kopplas till en nyliberal 

riktning som avser att lösa välfärdens problem genom en omstrukturering och rationalisering 

med manangementmodeller, stödda på den mikroekonomiska eller den så kallade public-

choise-skolans idéer.
3
 Uppdragen inom vård, skola och omsorg reduceras genom dessa 

metoder till konkurrensfaktorer och incitamentsstrukturer. Måttet på kvalitet blir 

verksamheternas förmåga att tillfredsställa individuella mål – inte att maximera samhällsnytta. 

Problemet är dock att den offentliga sektorn och verksamheter finansierade via skattemedel, 

har ett större uppdrag än att tillgodose egoistiska preferenser – samhällets uppdrag är också att 

verka normativt med till exempel likabehandling, neutralitet och rättssäkerhet för ögonen och 

med det demokratiska uppdraget som rättesnöre, enligt Eriksen. 

 

Krav på rationalitet kopplat till vård, skola och omsorg 

Vård, skola och omsorg har särdrag och speciella hänsyn att ta, som skiljer dem från 

industrins uppdrag, vilket New Public Management (NMP) som bygger på 

rationalitetsbegrepp har svårigheter att fånga upp.
4
 Inom NPM uppfattas rationalitet som ett 

förhållande mellan mål och medel där minsta möjliga resursförbrukning är måttet på 

rationalitet. Att handlingar kan innehålla dimensioner som godhet, rättvisa och jämställdhet 

och människors lika värde etc – tas inte med i beräkningen eftersom de kan inte kalkyleras 

fram. Eriksen beskriver att triviala val såsom till exempel ”ska vi äta nu eller senare” – ”åka 

norr ut eller söderut” är okomplicerade beslut vilka utgör så kallade svaga värderingar som 

mikroekonomiska rationalitetsbegrepp kan fånga upp och mäta – medan starka värderingar 

som bygger på till exempel beundran och förakt och vars positiva värden existerar oberoende 

av individens böjelser, önskningar och val - inte kan mätas. Eriksen benämner dessa som 

andra ordningens preferenser och kan till exempel vara att en individ skjuter upp sitt 

                                                      
1
 Ett exempel: www.nackakommun.se Pilen – kundundersökning  (Metoden används av många 

kommuner och friskolor) 
2
 Bilaga 1 Kvalitetsmetoder 

3
 Erik Oddvar Eriksen, kommunikativt ledarskap-om styrning av offentliga institutioner, (1998), 

 s 14 
4
 Eriksen E.O, kommunikativt ledarskap-om styrning av offentliga institutioner s 16 

http://www.nackakommun.se/
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egoistiska behovstillfredsställande till förmån för långsiktiga mål som hänsyn till andra 

människor och solidariskt handlande och tänkande.
5
 

 

I skolan befinner sig personalen i brytpunkten mellan uppdraget att fostra demokratiska 

samhällsmedborgare och att konkurrera om eleverna med andra aktörer. Därmed uppstår 

månget dilemma – inte minst när måttet på kvalitet pressas in i kvalitetsmetoder som endast 

kan mäta det enkelt mätbara såsom betygsstatistik och ”kundnöjdhet”. 

 

Kundundersökningar som maktmedel 

Resultaten av kundundersökningar kan användas som ett kraftfullt maktmedel. Det är fullt 

möjligt för skolledare att använda resultaten för att ”markera” mot enheter som inte når goda 

resultat i undersökningarna. Vid löneförhandlingar kan resultaten från kundundersökningar 

användas för att lyfta eller sänka medarbetare och även förskolechefer och rektorer. Skolor 

som uppvisar gott ”nöjd kundindex” använder detta i sin marknadsföring. I press och media 

publiceras resultaten frekvent. Exemplen kan göras många på användandet av 

kundundersökningarnas resultat. Inom industrin är hög kvalitet ofta synonymt med att 

företaget producerar identiska produkter med så lite spill/slöseri som möjligt till den lägsta 

möjliga kostnaden. En vanlig definition av kvalitet är att säkerhetsställa maximal ”kundnytta” 

och därmed i förlängningen ge maximal vinst för företaget.
6
  

Kan skolans komplexa verksamhet, kvalitet och kundnytta (måluppfyllelse) mätas med 

industrins metoder, parametrar och i siffror? Är det meningsfullt, möjligt och trovärdigt? 

Ordet styr tanken. Som kund kan jag reklamera en vara - och det som allt mer framträder i 

skolans värld är elever och föräldrar som önskar reklamera t.ex. ett betyg. Kunden är inte nöjd 

med ett g eller e – utan vill ”beställa” ett högre betyg och förväntar sig att skolan ska 

”leverera” det. Som rektor träffar jag på ”kunder” som ”hotar med att rösta med fötterna” – 

dvs. byta skola om skolan inte levererar rätt betyg – enligt ”kundens” önskemål.  Ett annat allt 

mer förekommande påtryckningsmedel från föräldragruppen är att hota med 

skolverksanmälan - när rektor och skolan inte tillfredsställer kundens önskemål. 

(Anmälningarna till Skolinspektionen ökar för varje år - mellan åren 2011 – 2012 ökade 

anmälningarna 32%) 
7
 Svenska Dagbladet refererar till Sveriges radios program Kaliber och 

Skolministeritet i en artikel den 13 maj 2013, där det framkommer att nästan en tredjedel av 

de tillfrågade lärarna i undersökningen uppgav att föräldrar hotat att anmäla läraren till 

Skolinspektionen om läraren nekade att göra så som föräldrarna önskade. I hälften av fallen 

var hotet kopplat till lärarens betygssättning. Femtio procent av de tillfrågade rektorerna i 

undersökningen uppgav att föräldrar hotat dem att flytta sina barn om de inte skulle få sin 

vilja igenom.8 

Vilken betydelse ges kundbegreppet och hur tolkas det? 

Införandet av kundbegreppet i skolans värld skapar förvirring bland såväl elever och deras 

föräldrar som hos skolans personal. Myndighetsutövning som t.ex. betygssättande är ingen 

vara och kan varken förhandlas, hotas eller mutas fram. Tanken på en ökad risk för korruption 

                                                      
5
 Ibid s 17 

6
 www.bokföring.se 

7
 http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/Statistik/Anmalningar-2012/ 

8
 Svd 13 maj 2013 s 6 
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i marknadiseringens
9
 kölvatten svindlar. Med marknadiseringen av skolan har ”kunden” fått 

ökad makt – något som i grunden framstår som en positiv tanke. Problemet är att frågan om 

makt över vad inte låter sig besvaras eller beskrivas – utan blir föremål för tolkning. I skolan 

växer en ny föräldrageneration fram som förutsätter att eftersom de är kunder så kan de 

påverka hur skolan ska organiseras t.ex. genom att ha synpunkter på vilka barn som ska gå i 

samma grupp som deras eget, vilken lärare som ska ha vilken klass, hur fritidspersonal ska 

förlägga sina aktiviteter så att det passar deras egna barns fritidsåtaganden etc. Vem är kund, 

vad är nytta och kvalitet - till synes enkla frågor har inga självklara svar.  

I kapitel 8:1 i den nya skollagen, vilken trädde i kraft den 1 juli 2011, behandlas systematiskt 

kvalitetsarbete. Varje huvudman inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen. Notera likheten med Demings planeringshjul 

PDSA (Plan, Do, Check/Study, Act)
10

  

 

 

Demings kvalitetshjul
11

   Skolverkets kvalitetshjul
12

 

 

                                           
 

Vilket är den tänkta nyttan med kvalitetsarbeten? 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt lagen vara att de nationella mål 

som finns för utbildningen uppfylls. Regeringen förslår tätare och mer systematiska 

utvärderingar av skolans kvalitet, bl.a. genom utökning av inspektionsverksamheten och fler 

nationella prov. Detta innebär enligt propositionen att det inte längre finns samma behov av 

en detaljerad reglering av hur kvalitetsarbetet ska bedrivas lokalt. Kravet på systematiskt och 

dokumenterat kvalitetsarbete kvarstår men redovisningen i form av kvalitetsredovisning tas 

bort.  

 

Ståndpunkterna om ökad kontroll, prov och inspektion betraktat ur ett ideologikritiskt 

perspektiv för tankarna till Habermas resonemang gällande expertkunskap och social 

ingenjörskonst - stöttade av en positivistisk vetenskapssyn där kvantitativa metoder 

(betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet.  Tron på att social ingenjörskonst, experter 

                                                      
9
 www.lararnasnyheter.se/.../2011/.../styrda-läraren 

10
 Anna Åberg; Madelene Öhrn; [2008]Y-uppsats från Luleå tekniska universitet/Industriell 

ekonomi och samhällsvetenskap/Kvalitets- & miljöledning. 
11

 www.12manage.com, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDCA_Cycle.svg, mfl 
12

 www.skolverket.se  Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet – allmänna råd 2012 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7a/PDCA_Cycle.svg
http://www.uppsatser.se/om/Anna+%C3%85berg/
http://www.uppsatser.se/om/Madelene+%C3%96hrn/
http://www.12manage.com/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PDCA_Cycle.svg
http://www.skolverket.se/
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och positivistisk vetenskapssyn kan tilldelas ansvaret för lösningen på skolans till-

kortakommanden, ges större utrymme, medan politiska och etiska diskussioner och 

ställningstaganden blivit mindre framträdande i lagen och i Skolinspektionens uppdrag. 
13

  

 

Med ökad kontroll, systematiska utvärderingar och fler nationella prov som svar på skolans 

bristande måluppfyllelse ges uttryck för en stimuli- och responsmetod, vanlig i auktoritära 

system. En teknokratisk rationalitet som tilltror att allt kan kalkyleras och förutsägas – och att 

människors kunskapsinhämtande och utveckling liknar vilken produktion som helst som kan 

kontrolleras och formas fram.
14

  

 

Styrning av skolan med hjälp av kvalitet 

Hans Nytell filosofie doktor vid Uppsala universitet, diskuterar i sin avhandling ”Från 

kvalitetsidé till kvalitetsregim - om statlig styrning av skolan” 2006, effekten av att den 

statliga styrningen fokuserar på begreppet kvalitet. Nytell menar att fokuseringen i praktiken 

medför att en ny form av centralstyrning riktas mot skolorna
15

. Nytell konstaterar att 

regeringen 1997 i sin utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning introducerade 

begreppet kvalitetsredovisning.  Ordet kvalitet var i det sena 90-talet ett nytt begrepp i skolans 

värld. Nytell noterar hur ordets användning i de politiska texterna ökar markant mellan åren 

1988 – 2001. I utvecklingsplanen 1996/1997 användes ordet 97 gånger det vill säga i snitt 

10,8 per sida – att jämföra med propositionen 1988/89 där ordet förekom 0,1 gånger per sida. 

Men vad innebar detta i praktiken för skolorna under 90-talet – vad symboliserade politikers 

ökande intresse för kvalitet och kvalitetsredovisning? 

 

År 1997 trädde förordningen om kvalitetsredovisning i kraft. Den var ursprungligen kortfattad 

och la mycket av ansvaret på kommuner och enskilda skolor. De skulle själva förverkliga 

kvalitetsredovisningarna. Från början överensstämde med andra ord förordningstexten med 

decentraliseringstanken som på 90-talet fortfarande rådde. Skolverket kunde konstatera att 

skrivandet av kvalitetsredovisningar fick en långsam start. År 2000 hade bara hälften av 

kommunerna upprättat kvalitetsredovisningar och av dem höll inte hälften varken måttet eller 

levde upp till förordningens krav.
16

 Skolverket genomförde då omfattande insatser för att 

förbättra resultatet, såsom utbildningar, tillsyn och villkorade bidrag för kompetensutveckling 

med syfte att kvalitetsredovisningarna skulle förbättras. År 2002 hade insatserna haft effekt 

och i stort sett alla kommuner skickade in kvalitetsredovisningar – dock var 40% av dessa 

fortfarande inte av tillräckligt hög kvalitet. Parallellt med denna process med syfte att 

förbättra kvalitetsredovisningarna skärpte makthavarna tonen mot kommunerna och kraven 

blev alltmer centralstyrda. Skolverket ägnade sig mer åt kvalitetskontroller av skolorna med 

utvärdering, uppföljning tillsyn och inspektion. MSU (myndigheten för skolutveckling) fick 

mindre resurser medan utbildningsinspektion fick fördubblade resurser. Policydokumenten 

riktades från lokal utveckling, professionellt inflytande och ansvar till central kontroll. 

Nytell konstaterar att tanken med kvalitetskontroller är att det förväntas finnas ett direkt 

orsakssamband – det man kontrollerar förväntas förbättras. Problemet är att det lätt mätbara 

som datainsamlingar, tenderar att ta bort fokus från problem som till exempel etiska 

                                                      
13

 Alvesson M, Sköldberg S (2008) Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur AB sid 294 
14

 Alvesson M, Sköldberg S Tolkning och reflektion  sid 291 
15

 Nytell, H. (2006) Kvalitetsredovisning. Från lokal utveckling till inslag i en statlig 

kontrollregim. E Forsberg, E Wallin, (red.) Stockholm HLS förlag. Sid137 

 
16

 Nytell Kvalitetsredovisning. Från lokal utveckling till inslag i en statlig kontrollregim s 135 

http://www.avhandlingar.se/avhandling/dd3af213d8/
http://www.avhandlingar.se/avhandling/dd3af213d8/
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överväganden, det demokratiska fostransuppdraget och sociala utmaningar vilka ständigt är 

närvarande i skolans vardag. Synsättet med kvalitetskontroller anknyter till en rationalistisk 

och teknokratisk tradition med tanken att heltäckande och stora lösningar på skolans problem 

– en slags förenklad syn av input och output - ger en direkt koppling mellan resurser och 

betygsresultat. Fokus flyttas till det som är lätt att kvantifiera på bekostnad skolans komplexa 

verklighet och uppdrag. 

 

Välfärdsmodellens omformning 

Reformeringen av skolan skedde i en tid när hela den svenska välfärdsmodellen var under 

omvandling
17

. Idéer hämtade från industrin och näringslivet fick allt större utrymme. Tankar 

om marknad och konkurrens och inte minst managementteorier vann mark. Dessa tankar och 

idéer kan samlas, som tidigare nämnts, under namnet New Public Management. Makthavarna 

föreställde sig att den offentliga byråkratin skulle kunna ersättas av effektivare 

marknadskrafter. Individens egna val och projekt sattes i fokus och samhällsperspektivet och 

det gemensammas bästa kom mer i skymundan. Detta synsätt rimmade väl med de 

positivistiska ideal som rönte politisk framgång under nittiotalet. 

 

Svårigheter med kvalitetsarbeten 

I Skolinspektionens rapport från 2010 om rektors ledarskap kommenteras svårigheterna med 

att koppla kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning till skolutveckling.
 18

 Skolinspektionen 

genomförde en bred granskning som innefattade såväl friskolor som kommunala skolor. I 

rapporten, uttrycktes tveksamhet till om kvalitetsarbetet fokuserar på de viktigaste 

processerna och leder till ökad måluppfyllelse och förbättrad kvalitet. Det går inte att veta om 

lärare känner till vad som leder till goda resultat. De kvalitetsredovisningar som skrevs 

fungerade inte, enligt Skolinspektionens studie, som levande dokument i vardagsarbetet och 

användes inte heller systematiskt i det fortsatta utvecklingsarbetet.  Kvalitetsredovisningarna 

uppfattades som något som måste genomföras för att de finnas så att de kunde visas upp för 

tänkta intressenter, inte för att vara ett konkret verktyg och stödmaterial i förbättringsarbetet 

på skolan. 

 

Avsikten med kvalitetsarbetet som den formulerades i styrdokumenten var att såväl elever och 

föräldrar som medarbetare skulle vara aktiva i skrivandet av kvalitetsredovisningen, men 

faktum var att det nästan alltid var rektorn själv som producerade kvalitetsredovisningarna. 

Det gjorde det svårare för medarbetarna att se kvalitetsredovisningen som ett konkret verktyg 

för dem, eftersom de inte ägde dokumentet och det inte var förankrat vare sig hos elever, 

föräldrar eller medarbetare.
19

 

 

 

                                                      
17

 Nytell, sid 133 
18

 Skolinspektionens rapport 2010:15, Diarienummer 40-2010:71, Stockholm 2010 sid 29 
19

 Skolinspektionens rapport 2010:15, sid 31 
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Bakgrund och tidigare forskning. 

För att sätta in ordet kvalitet i skolans sammanhang och begreppsvärd och för att utröna om 

kopplingar fanns till näringslivets kvalitetsmetoder inledde jag min studie genom att söka 

inom ett brett fält. Fanns kopplingen skola – näringsliv och i så fall var kunde denna koppling 

återfinnas? Ursprungligen fann jag främst litteratur och artiklar inom ekonomiska och 

tekniska fakulteter, till exempel Magnus Svensson avhandling på Luleå tekniska universitet 

och Stefan Lagrosens doktorsavhandling inom företagsekonomi på Högskolan Väst. Därefter 

fann jag litteraur skriven inom de pedagogiska institutionerna som berörde samma tema. 

 

Jag kartlade parallellt med litteraturstudierna de vanligaste kvalitetsmätningsmetoderna inom 

näringslivet och gjorde en genomlysning av dem. Jag fann att vissa nyckelord förenade 

metoderna och att dessa hade likheter med formuleringar läroplanen från 1994 (LpO 94)20 

Denna genomlysning finns återgiven i bilaga 2. Ett samband kunde skönjas. Näringslivets 

begrepp och kategorier hade troligen påverkat Lpo94 som i sin tur hade bäring på 

kvalitetsredovisningarna, vilka skulle svara upp mot läroplanens mål och intentioner.  Kunde 

det därtill finnas en direkt påverkan från näringslivets metoder riktad mot skolors 

kvalitetsredovisningar? 

Det eventuella sambandet kan beskrivas med följande modell: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med dessa näringslivets kategorier och läroplanens likartade formuleringar som utgångspunkt 

och inspiration, formulerade jag de övergripande begreppen för den här studien; kund, 

måluppfyllelse och kvalitet. Dessa tre begrepp har därefter fått underkategorier (nyckelord) 

bestående av nio mer skolnära företeelser; elev, föräldra-, kund, kvalitet, mål, måluppfyllelse, 

utveckling, utvärdering och vision.21 I bilaga 1 redovisas för hur industrin begrepp kopplats 

till de skolnära nyckelorden. Industrins begrepp är i alfabetisk ordning följande; delaktighet, 

faktabaserade beslut, förebygga och förbättra, kompetensutveckling, kundorientering, 

ledarskap, långsiktighet, lära av andra, måluppfyllelse-kundnytta, nöjda medarbetare, 

samhälls- och miljöansvar, samverkan och processer. 

 

Tanken med studiens skolnära nyckelord är att de kan hjälpa fram till en förståelse av hur 

författarna till kvalitetsredovisningarna beskrivit, konkretiserat och tolkat sitt vardagsarbete 

och uttryckt detta i kvalitetsredovisningarna. 

 

Initiala funderingar 

Mot bakgrund av ovan skrivna ställer jag mig följande frågor; finns det tecken på att någon 

specifik metod hämtad från industrin fått tydligt genomslag i kvalitetsredovisningarna och i 

sådana fall hur har dessa manifesterats i texten? Präglas undersökningens skolor av den 

                                                      
20

 Bilaga 2 
21

 Bilaga 2 

                                                                                      LpO 94 

 

Näringslivets kvalitetsmetoder 

 (bilaga 2)                                                                                   Skolors kvalitetsredovisningar 
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kvalitetssyn som kundundersökningar indikerar? Går det att utläsa synen på kundnytta och 

vinstmaximering som etablerade industriella kvalitetsmetoder syftar till att uppnå? Finns det 

en problematik med kundundersökningar som avser att mäta kvalitet i procent, kopplat till 

skolans komplexa verksamhet?  

 

Slutsatser jag drog av detta inledande arbete var att industrins olika kvalitetsmetoder 

inspirerat och påverkat varandra och troligtvis även färgat läroplanen som utarbetades i 1990-

talets kontext där New Public Management gjorde framgångsrikt intåg.  Utifrån det 

manifesterades mitt intresse för att undersöka vad som kunde utläsas gällande påverkan av 

enskilda skolors kvalitetsredovisningar från denna period. 

 

 

Historisk tillbakablick 

Ordet kvalitet kommer från latinets qualis med betydelsen; ”vilket slags”. Ursprungligen 

användes kvalitet för att inordna t.ex. växer, djur och människor i en kategori och även för att 

kunna särskilja dem åt. Exempel: En kvinna är inte en man, en invandrare är inte född i 

landet, en gammal människa är inte ung etc. Att klassificera växter, djur och människor är 

dock varken självklart eller enkelt. För att problematisera exemplen ovan; när är en människa 

gammal, när är en människa kvinna eller man (med tanke på de könsöverskridande personer 

som lever i vårt samhälle), är invandrarens barn också invandrare etc.? Vilken egenskap och 

kvalitet väger tyngst när vi definierar och kategoriserar? 

 

Andreas Bergh, universitetslektor vid Örebro universitet, ger följande bakgrund till begreppet 

kvalitet i sin avhandling ”Vad gör kvalitet med utbildning?” Kvalitet återfanns i svenskan 

redan på 1600-talet. Ursprungligen låg ordet då närmast det tyska ordet qualität, för att på 

1700-talet knytas till det franska uttrycket qualité. 1889 gick ordet att finna i den svenska 

akademiens ordlista, då med stavningen qualitet. Först 1950 refereras till ordet kvalité som 

självständigt ord, 1986 hölls orden kvalité och kvalitet isär för att slutligen 1998 slås ihop och 

ges betydelsen; inre värde, egenskap, sort, beskaffenhet, god beskaffenhet.
22

 

 

I sin avhandling beskriver Bergh vidare att i och med TQM (Total Quality Management) gör 

sitt intåg i arbetslivet under 1990-talet utvecklas en syn på kvalitetsutveckling som ständiga 

förbättringar vilket ger ett tänkt värde för kunden.
23

  Bergh gör en historisk tillbakablick och 

konstaterar att främste företrädaren för rationaliseringen inom organisationsteorier kan 

härledas till ingenjören Frederick Winslow Taylor. Ett mycket känt exempel på Taylors 

rationalitetstänkande är utvecklingen av det löpande bandet på Fords bilfabrik i Detroit. Ett 

annat rationaliseringsexempel är den så kallade administrativa skolan som bär en idé om hur 

företagsledningar ska kunna öka kontrollen över arbetsprocessen. Detta synsätt företrädeds av 

industrimannen och företagsekonomen Henri Fayol. Fayol angav fem ledarskapsfunktioner; 

planering, organisering, befälsutövande, koordinering och kontroll. I linje med detta såg 

George Stanley Radford att kontrollen kunde ses som en separat funktion och därför var han 

troligen först med att utveckla inspektion och i förlängningen kvalitetskontroll. Radford 

definierade även begreppet måluppfyllelse – med betydelsen att tillverkningen måste möta 

förutbestämda krav. Kvalitet följd av inspektion handlade om att räkna, sortera, märka, 

kassera och omarbeta produkter.
24

 Kvalitetsmetoderna utvecklades under 1900-talet och starkt 

tongivande blev Deming med kollegan Juran, vilka båda var kopplade till den japanska 

                                                      
22 Bergh Andreas (2010) Vad gör kvalitet med utbildning Örebro Universitet Repro 11/2010 s 67 
23

 Ibid s 69 
24

 Bergh A Vad gör kvalitet med utbildning s 70 
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bilindustrin under 1930, 40- och 50 talen och fortfarande har påverkan på skolors 

kvalitetsarbete och Skolverkets allmänna råd. Till svenskt skolväsendet kom i kölvattnet av 

kvalitetsrörelsen under sent 1980-tal företeelser som SIQ och Utmärkelsen Svensk Kvalitet – 

starkt inspirerade av den japanska bilindustrins metoder. Syftet med kvalitetsmetoderna i 

såväl Japan som Sverige var att öka totalproduktiviteten och företagens konkurrenskraft– men 

i Sverige lades en större vikt vid lärande och inflytandet hos de anställda.
25

 Bergh konstaterar 

att ”kvalitetsbegreppet kopplas samman med utveckling, ständiga förbättringar, kontroll, 

systematik, kundtillfredsställelse, mätning, konkurrens och effektivitet”26 Kvalitetsbegreppet 

sätts samman i kombinationer såsom ”kvalitets – system – arbete -styrning och områden” – 

men också i sammanhang där ”inspektion, måluppfyllelse, arbetslag, lärande, inflytande och 

delaktighet” nämns.
27

 

 

Skolverkets reflektion 

I Skolverkets publikation ”att granska och förbättra kvalitet” från 2003 diskuterar författarna 

svårighet med kvalitetsbegreppet då ordet har mer än en än en innebörd. Vidare menar 

författarna att ”kvalitet är en bedräglig term” 28eftersom termen i vardagliga sammanhang kan 

verka självklar och innefattar förenklade kriterier - till skillnad mot när ordet kvalitet nämns i 

vetenskapligt sammanhang och då innefattar förekomsten av kvaliteter överhuvudtaget och 

sett ur bredare perspektiv.
29

 Denna aspekt gör användandet av kvalitetsstyrningsmetoder med 

ekonomiska förtecken kopplat till skolans verksamhet problematisk. 

 

Kvalitetsparadoxen i ett pedagogiskt perspektiv 

David Hamilton professor i pedagogik vid Umeå universitet, reflekterar över 

kvalitetsparadoxen i antologin ” Vad har kvalitet med skolan att göra”. När utbildning ska 

klassificeras, kvalitetsgranskas och kvalitetssäkras kopplas detta ofta till elevers prestationer 

och måluppfyllelse. Elever bedöms utifrån akademiska skalor som kan vara absoluta eller 

relativa. Exempel på absolut skala är; godkänd/icke godkänd, exempel på relativ skala är; 1-5, 

A-F, IG-MVG, där syftet är att rangordna elever.
30

 Men var går gränsen mellan G, VG och 

MVG? Hur kan elevers prestationer jämföras mellan skola och skola, mellan kommun och 

kommun, från land till land? Skolverket har kunnat konstatera att diskrepansen är stor mellan 

olika lärares värderingar och betygssättningar.
31

 Fortfarande får till exempel flickor högre 

betyg än vad nationella proven visar i högre grad än pojkar - men också de får högre betyg än 

vad proven indikerar. Svårigheten med att kvalitetsgranska skolors måluppfyllelse genom 

elevers prestationer är bland annat därför att kategoriseringen och klassificeringen är 

komplex, överlappande och subjektiv. Hamilton refererar till begreppet kvalitet som en 

gruppering av idéer som har en social innebörd och avser med detta; ”särskiljning, 

kategorisering, klassificering, gränsdragning, standarder, mätning, skalindelning och 

rangordning.”
32

 Problemet är att dessa begrepp är överlappande och flertydiga och 

omvärderas i olika tider och sammanhang. Vad som är kvalitet förändras med andra ord över 

                                                      
25

 Ibid s 73 
26

 Berg A Vad gör kvalitet med utbildning s 74 
27

 Ibid s 75 
28

 Myndigheten för skolutveckling (2003) Att granska och förbättra kvalitet. Stockholm: Fritzes s 

8 
29

Myndigheten för skolutveckling, Att granska och förbättra kvalitet s 8 
30

 Holmlund K red (2011)Vad har kvalitet med skolan att göra? Malmö Studentlitteratur s 130 
31

 DN/se 2011-12-04 
32

 Holmlund K red Vad har kvalitet med skolan att göra? s. 130 
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tid, i rum och beroende på vilken plats begreppet förekommer. Hamilton lyfter fram att det på 

1990-talet infördes ett kvalitetsspråk i utbildningspraktiken utan att det fanns koppling till 

lärarnas vardag, vilket försvårade användningen av kvalitetsspråket som ett naturligt och 

användbart verktyg. När ordet värdegrund infördes i läroplanen på 90-talet var tanken var att 

lärarna skulle inkludera de humanistiska värdena i ämnena och på så sätt möta läroplanens 

mångfacetterade intentioner både att uppnå rena kunskapsmål och förverkligande av de 

humanistiska värdena. 33  

Paradoxen som Hamilton reflekterar över, innebär en slags meningslös tautologi när man talar 

om” kvalitetsutbildning” men eftersom utbildningen i sig är en kvalitet så säger ordet kvalitet 

ingenting mer om substantivet utbildning än vad det självt anger. Tautologin kan liknas vid att 

säga ”salsa- sås, kebab-kött, ett långt maraton” eller en ”konkurrerande tävling” etc. Det 

adderade begreppet tillför ingen mer information. 

 

Företagsekonomiska aspekter på kvalitetsarbete i skolan 

I doktorsavhandling ”Kvalitetsstyrning i skolan” analyserade Stefan Lagrosen, professor i 

företagsekonomi vid Högskolan Väst, TQM:s (Total Quality Management)34  tillämpbarhet 

inom den svenska grundskolan sett från en företagsekonomisk utgångspunkt. Han undersökte 

hur ett teoretsikt ramverk som TQM fungerade i den svenska grundskolan. Studien avsåg att 

undersöka hur verktyget TQM kunde anpassas för att bättre passa till den svenska skolan 

eftersom metoden hämtades från industrin och inte kunde användas ”rakt av” i skolsystemet. 

Studien som tog avstamp i företagsekonomiska teorier prövades på fyra grundskolor i Täby 

under nittiotalets tidiga år. TQM fanns vara en användbar metod i skolan dock med brister 

eftersom teorin inte innefattar mellanmänsklig interaktion – något som skolan är mycket 

präglad av. Användandet av TQM i skolan måste enligt Lagrosen göras med urskillning och 

anpassning. Managementteorierna kunde ses som en startpunkt för skolornas kvalitetsarbete. I 

värderingen av möjligheten att använda TQM vägdes metodens grundvärderingar in och 

balanserades mot värderingarna i USK (utmärkelsen svensk kvalitet.) 

 

Magnus Svensson, Luleå tekniska universitet, skrev fram i sin doktorsavhandling ”TQM-

based self-assessment in educational organizations – help or hindrance” sina slutsatser 

gällande TQM-influerade metoder inom utbildningsväsendet. Enligt Svensson kunde TQM-

baserad självutvärdering vara användbar för att stimulera kvalitetsförbättring inom 

utbildningssystemet, men tre signifikanta hinder hade observerats: 

 

1. Beträffande värderingarna inom TQM förefaller de användbara – men ordet kund hade 

varit ett hinder för utbildningsanordnarna då det förknippas med köpare 

2. Själva arbetssättet med självutvärdering hade tagit för mycket tid i anspråk 

3. Det ”verktyg” som användes i Svenssons studie kallat Läroverket/Lärostegen var 

problematiska att använda när kundbegreppet skulle förstås och verktyget var 

dessutom för omfattande och tidskrävande.35 

Svenssons avhandling lyfter fram svårigheten för skolans pedagoger att relatera till ordet kund 

och också nackdelarna med kvalitetsverktyg som är omfattande och tidskrävande. I skolans 

                                                      
33

 Ibid s 128 
34

 Lagrosen S. (1997)  Kvalitetsstyrning i skolan. Stockholms universitet  sammanfattningen 
35

 Svensson M, (2004) TQM-based self-assessment in educational organizations Luleå tekniska 

universitet s. 8
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vardagsarbete är dessa främmaden fåglar som det är svårt att förhålla sig till och inkludera i 

den komplexa verkligheten som skolans värld utgör.  

 

Från publicgood till privategood 

Tomas Englund, professor i pedagogik vid Örebro universitet, berör och diskuterar 

fokusförskjutningen som skett inom det utbildningspolitiska området. Under 1990-talets 

nyliberala våg genomfördes en förskjutning från ett ”publicgood”- perspektiv till ett 

”privategood”- perspektiv det vill säga från den kollektiva och gemensamma 

bestämmanderätten över utbildningen till familjens och föräldrarnas rätt att besluta över skola 

och utbildning. 
36

 

 

Utbildningens mål 

Ninni Wahlström, docent i pedagogik vid Örebro universitet, framhåller att skolans arbete 

alltid befunnit sig i ett spänningsfält mellan å ena sidan det demokratiska uppdraget och å 

andra sidan kravet på ett effektivt förhållningssätt till arbetsmarknadens och samhällets 

behov.37
 Enligt Wahlström har det alltid funnits mål för utbildningen – men målens funktion 

har växlat. 

Syfte, frågeställning och urvalsmetod 

Syftet med min studie är att undersöka om kända och av industrin använda kvalitetsstyrnings-

metoder påverkat framskrivandet av kvalitetsredovisningarna på de utvalda skolorna – och i 

sådana fall på vilket sätt detta syns i texterna. 

 

Genom att studera hur skolledare och medarbetare tolkat kund, måluppfyllelse och kvalitet, 

med underkategorierna elev, föräldra-, kund, kvalitet, mål, måluppfyllelse, utveckling , 

utvärdering samt vision - och presenterat detta i sina kvalitetsredovisningar, kan 

förhoppningsvis en fördjupad förståelse uppnås vad gäller om industrins och näringslivets 

kvalitetsstyrningsmetoder har fått genomslag i framskrivandet av kvalitetsredovisningarna.  

 

Ur skolledares perspektiv kan uppsatsen fungera som en grund för en mer nyanserad 

diskussion gällande värdet av kundundersökningar när dialog ska föras mellan skolans rektor 

och makthavare samt övriga mottagare av skolans verksamhet. Uppsatsen kan även komma 

att bidra till en diskussion och medvetenhet gällande sociala fenomens politiska karaktär och 

för att kritiskt kunna reflektera över förgivettagna verkligheter så som användandet av 

ekonomistyrningsmetoder i pedagogisk verksamhet.  

 
För att få en mångfacetterad bild av hur skolor relaterar till begreppet kund, måluppfyllelse 

och kvalitet har jag att studerat,granskat och tolkat kvalitetsredovisningar från nio 

slumpmässigt utvalda skolor, samt från en skola som inte skickat in sin redovisning men som 

jag kunnat studera via skolans hemsida. Skolorna har framslumpas ur Skolverkets databas 

SIRIS. Mer detaljerad beskrivning av urvalsprocessen återfinns under tillvägagångssätt nedan. 

                                                      
36

 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2005/08/24/mangtydiga-demokratin 
37

 Wahlström N (2009) Mellan leverans och utbildning, Daidalos AB Göteborg s 88 
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Teoretiska utgångspunkter och studiens 

design 

Den här uppsatsen skrivs i kritisk hermeneutisk tradition och kännetecknas av en tolkande 

kontextuell ansats. Uppsatsen kommer även att innehålla kvantitativ innehållsanalys – då sett 

som en stödprocess38 till den kritiska hermeneutiken. Likaså har studien diskursanalytiska 

inslag även de med syfte att stödja den kritiskt hermeneutiska tolkningen av materialet.39  

 

Uppsatsen tar avstamp i Hamiltons, Lagrosens och Svenssons texter och analysen görs med 

dessa perspektiv och insikter som grund. Likaså har Nytells, Berghs, Englunds och 

Wahlströms teorier kring skolans uppdrag fungerat som bas för förståelsen av 

kvalitetredovisningarnas möjliga tolkning.  

 

Tolkning av texter har stor betydelse för uppsatsen. Den kritiska hermeneutiken väger in 

historisk och social kontext.40  Kritisk hermeneutik betonar vikten av att textanalytikern är väl 

förtorgen med kontexten vilket stämmer väl överens med min skolbakgrund. 

Anslaget för tolkningen är makroinriktat med fokus på samhälleliga maktstrukturer och 

fokuserar mindre på empiri. Det insamlade materialet (kvalitetsredovisningarna) har 

analyserats, sammanfattas och tolkas med ett hermeneutiskt anslag och med innehållsanalys 

som grund. Behovet att tolka kvalitetsredovisningarna uppstår eftersom det inte är möjligt att 

omedelbart förstå deras innebörd. Tolkningen syftar till en förståelse av materialet.
41

  

Ambitionen är att med reflexiv tolkning förena hermeneutik och innehållsanalys och ta stöd i 

diskursanalytisk teknik.  Arbetet har haft fokus på vissa avgränsade aspekter, då det bara är 

möjligt att varsebli vissa aspekter och urskilja vissa data.
42

  Avsikten är att peka på eventuell 

förekomst av kvalitetsstyrningsmetoder i kvalitetsredovisningarna. Genom att studera hur 

skolledare och medarbetare tolkat och omsatt de övergripande begreppen kund, 

måluppfyllelse och kvalitet i kvalitetsrapporter, uttryckt genom nio nyckelbegrepp, kan 

förhoppningsvis studien visa om kända och av industrin använda kvalitetsstyrningsmetoder 

påverkat framskrivandet av kvalitetsredovisningarna på de utvalda skolorna – och i sådana 

fall på vilket sätt detta syns i texterna. 

 

Bergh lyfter fram att ”ord är handling”
43

, baserat på Wittgensteins teori ”words are also 

deeds.  Bergh reflekterar över vad en författare kan göra med ord, hur språket och orden kan 

användas för olika syften. Vad som är möjligt att yttra är beroende av kontexten. Det är 

viktigt att förstå att när betydelsen av ett begrepp ändras så ändras också språket som finns 

omkring ordet. När vi tolkar ord måste vi ha ett ödmjukt förhållningssätt – inte hävda att vi 

funnit den enda rätta tolkningen – utan snarare belysa och försöka förstå vad olika författare 

kan ha menat.
36

 

 

                                                      
38

 Bryman A (2009) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö Liber AB s 371 
39

 Ibid s 370 
40

 Ibid s 370 
41

 Ödman P.J. (1979) Tolkning, förståelse, vetande. Stockholm Almqvist Wisell s 45 
42

 Eneroth B. (1984) Hur mäter man ”vackert”? Göteborg: Natur och Kultur s 75 
43

 Bergh A. Vad gör kvalitet med utbildning s 34 
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Bergh benämner detta som talhandlingsteori och han diskuterar språket som ett medel, där 

språket kan användas av maktinnehavare för att underbygga argumentationen med avsikt att 

nå sina syften och mål.  Begreppen som sådana har en roll att upprätthålla en social 

gemensam uppfattning. Begreppen analyseras utifrån hur de används och vilka konsekvenser 

det specifika användandet får.44  I min studie granskas hur ord som handling tar sig uttryck i 

skolors kvalitetsredovisningar. Genom att använda eller att avstå att använda industrins 

kvalitetsbegrepp utför rektorer (och andra berättare) handlingar och i förlängningen kan de 

sägas uttrycka värderingar – nämligen vad som är värt att ta med i en kvalitetsrapportering 

och vad som inte är det.  

 

Reflektion över innehållsanalysens användbarhet för studien av materialet 

(kvalitetsrapporterna) 

Då utvalda ord i texterna räknas inledningsvis i studien med den avgränsande frågan om 

industrins kvalitetsmetoder kan spåras, antas innehållsanalytisk metod var adekvat.  

Tillvägagångssättet att räkna ord är lämpligt när man vill finna mönster i ett lite större 

material, jämföra och kategorisera som ett ”komplement till andra typer av analyser”.45 

Eftersom materialet återfinns i Skolverkets databas SIRIS så kan stora textmängder bearbetas 

digitalt och nyckelorden återfinnas lätt. 

På minussidan vad gäller innehållsanalys kan framhållas frånvaron av möjligheten att med 

datorns hjälp analysera underförstådda och outtalade aspekter.46 Den digitala bearbetningen 

kan inte vaska fram till exempel sätt och sammanhang där de räknade orden förekommer 

vilket eventuellt kan försämra validiteten i studien. 

För att öka studiens trovärdighet har innehållsanalysen i mitt fall kombinerats med kritisk 

hermeneutik och min egen ”genre- och diskurskännedom”47. 

 

Reflektion över den kritiska hermeneutikens användbarhet för studien av materialet 

(kvalitetsrapporterna) 

Den kritiska hermeneutiken lämpar sig väl när man vill tolka texter i en viss begränsad 

historisk och social kontext48. En viktig förutsättning är att den som analyserar och tolkar 

texten är väl förtrogen med kontexten som texten är skapad i – vilket överensstämmer väl i 

mitt fall. Jag bearbetar och analyserar dokumenten utifrån min kunskap om skolans inre 

arbete och förutsättningar. Phillips & Browns (1993) relaterar till begreppet det formella 

momentet där textens strukturella och konventionella aspekter analyseras. ”Detta innebär att 

texterna ska analyseras i termer av de konstituerande delar varje text rymmer och av de 

skriftliga konventioner som kommit till användning”49 I min studie förstås konstituerande 

delar som de byggstenar som meningar och fraser består av. Uttrycket skriftliga konventioner 

förstås som de underförstådda överenskommelser som finns i vårt språkbruk gällande ords 

betydelser och frasers mening. Vid arbetet med formella moment enligt ovan kan olika 

tekniker användas till exempel diskursanalys – vilket jag valt. 

 

 

 

                                                      
44

Ibid s 34 
45

 Bergström G, Boreus K (2012) Textens mening och makt. Lund Studentlitterstur s 87 
46

 Ibid s 88 
47

 Ibid s 88 
48

 Bryman A. (2009) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö Liber AB s 370 
49

 Ibid s 370 
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Reflektion över diskursanalysens användbarhet för studien av materialet 

(kvalitetsrapporterna) 

Diskursanalys kan användas för att till exempel studera förändringar av synsätt och diskutera 

om det finns gemensamma synsätt eller motsättningar inom dessa.50 Detta är adekvat för min 

studie då ett paradigmskifte skett under 90-talet gällande synsättet på skolans uppdrag med ett 

införande av New Public Management - där elever och föräldrar blir tänkta kunder och 

kvalitetsredovisningar följer i synsättets naturliga förlängning. 

Diskursanalys kan även användas för att belysa maktfrågor genom att studera specifika 

ordningar – vilket kvalitetsredovisningarnas berättelser är ett uttryck för. Studien omfattar ett 

avgränsat fält i både tid och rum och betonar språkets betydelse vilket rimmar väl med 

diskursanalysens möjliga användning.51 

Diskursanalysen fungerar dåligt som enda metod när samhällhets aktörer ska studeras och 

därför används den endast som en stödjande teknik i denna studie. 

 

Studiens design 
Den undersökningsdesign som jag avser att välja är tvärsnittsdesign med huvudinriktning på 

en kvalitativ forskningsstrategi. Initialt kommer dock kvantifierbara fakta att granskas och 

sytematiseras. Tvärsnittsdesign finner jag relevant därför att olika metoder kan tillgås som till 

exempel innehållsanalys och studier av offentliga dokument – vilket rimmar väl med 

metodurvalet för uppsatsen. Det typiska för tvärsnittsdesign är att forskaren studerar mer än 

ett fall och intresserar sig för variation.52 Forskaren söker mönster vilket är avsikten med 

uppsatsen, kopplat till hur skolor relaterar till begreppet kund, måluppfyllelse och kvalitet i 

kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningar källor/dokument rör en begränsad tidsperiod.  

Enligt Scott53 kan dokument kvalitetsbedömas enligt fyra kriterier; autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet. Kvalitetsredovisningar utmärks av att alla de fyra ovan 

nämnda kriterierna nogsamt måste beaktas vid genomläsningen då brister kan finnas inom 

samtliga områden.  

 

 

Tillvägagångssätt 
För att få underlag till denna uppsats har jag gjort på följande sätt: 

1. Förstudie genomfördes våren 2010 på Stockholms universitet 

2. Framslumpande och genomläsning av tio skolors kvalitetsredovisningar skedde under 

hösten 2011 

Förstudien bestod i att jag reflekterade över skrev om kvalitetsmetoder använda inom 

industrin och näringslivet. Jag studerade de olika metoderna och sammanställde dem i 

kategorier utifrån nyckelord. (bilaga 2). Min första idé var att utröna om kvalitetsmetoderna 

hade fått genomslag i läroplanens skrivningar. Jag blev dock avrådd från min kursledare att 

fortsätta i den riktningen då läroplanen inte kan liknas vid en kvalitetsmetod. Därför 

                                                      
50

 Bergström G Boréus K. (2012) Textens mening och makt. Lund studentlitteratur s 410 
51

 Ibid s 411 
52

 Bryman A. (2009) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö Liber AB s 56 
53

 Scott i antologi av Bryman A. Samhällsvetenskapliga metoder s 357, Scott (1990) 
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beslutade jag mig att istället granska rektorers beskrivning av kvalitet uttryckt i deras 

kvalitetsredovisningar. För att få ett representativt underlag använde jag mig av en 

slumpmetod för att få fram olika kvalitetsredovisningar.  

 

Urval 
För att få en mångfacetterad bild av hur skolor relaterar till begreppet kund, måluppfyllelse 

och kvalitet har jag att studerat kvalitetsredovisningar från nio slumpmässigt utvalda skolor, 

samt från en skola som inte skickat in sin redovisning men som jag kunnat studera via skolans 

hemsida.  

 Urvalet av kommuner och skolor gick till på följande sätt; en numrerad lista med alla 290 

kommuner togs fram och med hjälp av ett datorprogram valdes kommuner ut från listan. 

Skolverkets databas SIRIS54 användes för att få fram de utvalda kommunernas skolor, vilka 

slumpades fram med samma metod. För att välja från vilket årtal kvalitetsredovisningarna 

skulle hämtas slumpades ursprungligen ett specifikt år fram. Dock visade det sig vid 

genomsökningen av Skolverkets databas SIRIS – fliken kvalitetsredovisningar - ett intressant 

”fenomen”. Alla skolor i Sverige har inte skickat in kvalitetsredovisningar alla år de år då 

kvalitetsredovisningar varit obligatoriska (1997- 2011)
55

. Se bilaga 3. Därför slumpades 

kvalitetsredovisningar fram bland de faktiskt existerande på respektive skola. I praktiken 

kunde det vara så att en enskild skola endast hade skickat in totalt fyra kvalitetsredovisningar 

under 1997-2011. Dataprogrammet fick då slumpa fram en av dessa fyra. I slutänden innebar 

detta att de granskade kvalitetsredovisningarna är hämtade från olika år. I resultatdelen är 

aktuellt år redogjort för varje enskild skola. 

Det slumpmässiga urvalet gjordes därför att varje enhet och varje kommun hade samma 

sannolikhet att bli utvald, vilket eliminerade risken för ett snedvridet urval. Två av de 

framslumpade skolorna visade sig avvika så att kompletteringar var tvungna att inhämtas. 

 I G-skolans fall så fanns ingen kvalitetsredovisning alls. Detta ledde till att skolans hemsida 

användes som underlag. I H-skolans fall så fanns endast en kommungemensam 

kvalitetsredovisning och för att få en fylligare bild av skolan så användes även skolans 

hemsida som informationskanal. Teoretiskt sett kunde jag istället ha valt att notera bortfall 

och antingen arbetat med åtta istället för tio skolor eller slumpa fram ytterligare två. Jag 

beslutade mig dock för att hålla fast vid de tio ursprungliga skolorna med tanken att även 

variationen att inte ha skickat in en gängse kvalitetsredovisning kunde tänkas tillföra 

intressanta aspekter. 

 

 

 

 

                                                      
54

 http://www.jmftal.artisan.se/frame_ex.htm (Skolverkets databas) 
55

 förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet.  

http://www.jmftal.artisan.se/frame_ex.htm
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Dimensioner 

Enligt Scott56 kan text analyseras utifrån autencitet, trovärdighet, representativitet och 

meningsfullhet. Inledningsvis nedan har jag tolkat begreppen och därefter reflekterat huruvida 

kvalitetsredovisningarna kan sorteras in under dessa kategorier. Autencitet har jag tolkat som 

att materialet är äkta och har ett otvetydigt innehåll d.v.s. i betydelsen äkta såsom ren och 

oförfalskad och otvetydig i betydelsen klar, tydlig och uppenbar.  Trovärdighet har jag 

uppfattat som att materialet är utan felaktigheter och förvrängningar, i betydelsen felaktighet 

såsom oriktighet, oegentlighet, brist, fel och förvrängning i betydelsen vrångbild, feltolkning; 

vanställande. Med representativitet avser jag om materialet är typiskt för den kategori/genre 

det tillhör i betydelsen typisk såsom utpräglad, utmärkande, karakteristisk, betecknande, 

representativ och kategori såsom indelningsgrupp, klass, avdelning, typ, art, slag och fack. 

Meningsfullhet kan förstås som att materialet är tydligt och begripligt i betydelsen tydlig så 

som lätt att uppfatta klar, distinkt, redig, väl synlig och begriplig såsom begriplig fattbar, 

förståelig, förklarlig, lättillgänglig och lättfattlig. Vid genomläsning av de olika 

kvalitetsredovisningarna framstår att de skiljer sig mycket åt kopplat till Scotts fyra kriterier. I 

den kvantitativa resultatdelen redogörs för hur varje kvalitetsredovisning förhåller sig till 

dessa kriterier. 

 

 

Kvantitativa perspektiv 
Inledningsvis redovisas de kvantitativa aspekterna. Kvantifieringen baseras på de nio 

nyckelbegrepp som uppsatsen fokuserar på. 

Nyckelbegreppen har tagits fram med utgångspunkt från de kvalitetsmetoder som legat till 

grund för idén om att mäta kvalitet i såväl militära, kommersiella som offentliga 

verksamheter.  Metoder som tjänat som inspiration har varit; Deming (Toyotamodellen), Six 

Sigma använd av bla. Motorola, TQM använd av Vårdförbundet, Lean - använd bl.a. av 

Scania och Södertälje kommun, SIQ (använd av bl.a. SKL = Sveriges kommuner och 

landsting) Alla metoderna har nyckelbegrepp som används för att ringa in och mäta kvalitet 

och framgångsfaktorer hos organisationer och företag. (se bilaga 2) Därtill har ett induktivt 

perspektiv legat som grund – nämligen min erfarenhet som såväl lärare som rektor under de 

drygt 25 år som jag varit verksam i skolans värld. (Alla år som elev/student undantagna – 

skulle jag väga in mina elevår så torde det knappast vara en överdrift att säga att min 

erfarenhet från skolan är drygt 40-årig) Nyckelorden i denna uppsats har vaskats fram utifrån 

denna erfarenhet med utgångspunkt från de definitioner av nyckelord som kvalitetsmetoderna 

ovan baseras på. De övergripande begreppen är kund, måluppfyllelse och kvalitet och tolkat 

och specificerat till ett skolperspektiv är nyckelorden i alfabetisk ordning; elev, föräldra-, 

kund, kvalitet, mål, måluppfyllelse, utveckling, utvärdering och vision. 

 

Kvalitativa perspektiv 
De kvalitativa aspekterna lyfts fram genom att berättarnas tolkning och användande av 

nyckelbegreppen synliggörs och analyseras. Här görs även en jämförande analys ”berättare” 

emellan. (Med” berättare” avser jag den person som skrivit kvalitetsredovisningen)  

Berättarna, som inte alltid är skolans rektor - är avidentifierade och har fått ett fingerat namn. 

Namnen är taget i alfabetisk ordning från almanackan med början i januari. Könet på 

                                                      
56
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berättaren överensstämmer med det fingerade namnet, d.v.s. en kvinnlig berättare har fått en 

kvinnlig pseudonym, en manlig ett mansnamn. Berättarens skola har ett påhittat namn med 

samma begynnelsebokstav som berättaren själv. Skolan introduceras kort och icke-

identifierbart tillexempel så som; ”en skola med ca 300 elever, 30 lärare, i en förort till en 

storstad”. Det typiska för den använda tvärsnittsdesignen är att mer än ett fall studeras och 

fokus ligger på variationen dem emellan.57  Avsikten är att se mönster kopplat till hur skolor 

relaterar till begreppet kund, kundnytta och i kvalité i kvalitetsredovisningar uttryckt i de nio 

ovan nämnda variablerna – det vill säga nyckelorden. 

 

Etiska överväganden 
Enligt forskningsetiska principer ska fyra krav uppfyllas: informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Då studien är en litteratur- och textstudie kommer de 

etiska aspekterna framför att allt gälla källhänvisning och korrekthet i citat. 

De tio studerade kvalitetsredovisningarna är avidentifierade. De namn på ”berättare” d.v.s. de 

som skrivit kvalitetsredovisningarna är fingerade, likaså skolornas namn. Skolorna beskrivs i 

allmänna ordalag så att de inte är möjliga att identifiera. Kvalitetsredovisningarna är offentlig 

handling och teoretiskt sett kunde namnen anges – men då syftet med uppsatsen inte är att 

peka ut enskilda aktörer utan fokusera på mönster och variationer så har jag avstått från att 

ange skolans och rektorernas namn. Ett utpekande skulle enligt min uppfattning distrahera 

mer än addera till förståelsen av texten. 

 

Min forskarroll 
Tolkningen av texterna kommer att påverkas av min (forskarens) förförståelse och måste 

förstås mot bakgrund av tolkarens det vill säga mitt specifika perspektiv och erfarenheter.58. 

Tolkningen kommer att ske med ett kritiskt hermeneutiskt perspektiv, med innehållsanlys och 

diskursanalytiskt stöd.  

Jag tar avstamp i den hermeneutiska cirkeln det vill säga att all förståelse bygger på en 

förförståelse. Begreppet fördom/förförståelse ses som det initiala skeendet i en 

förståelseprocess och inte som en ogrundad eller ohållbar ståndpunkt. Medvetenheten om 

forskarens förståelse är avgörande i tolkningen som jag ser det eftersom vår förståelse aldrig 

är förutsättningslös. Enligt Gadamer59 sker förståelse när en sammansmältning och fusion sker 

mellan forskarens förståelsehorisont och den horisont som väcks i texten när forskaren går i 

dialog med den. Förståelse kan sägas bli en ”affär ”mellan tolkare och objekt. Som skolledare 

har jag skrivit ett antal kvalitetsredovisningar, jag har också utbildat mig inom SIQ:s 

kvalitetsstyrningssystem. Detta kommer att påverka hur jag tolkar och läser andra skolledares 

kvalitetsredovisningar. Det finns alltid en ömsesidig relation mellan del och helhet. Till 

skillnad mot den metodologiska hermeneutiken där tolkningen innefattar att krypa under 

skinnet på författaren fokuserar den filosofiska hermeneutiken på relationen verk – tolkare 

vilket bättre passar syftet med tolkningen av kvalitetsstyrningsmetodernas genomslag i 

kvalitetsredovisningar och därmed uppsatsen. För att göra tolkningen möjlig görs initialt en 

innehållsanalys med kvantitativa perspektiv, följt av en hermeneutisk tolkning med 

diskursanalytisk teknik som stöd. 

 I tabellen nedan redogörs hur industrins begrepp; delaktighet, faktabaserade beslut, förebygga 

och förbättra, kompetensutveckling, kundorientering, ledarskap, långsiktighet, lära av andra, 

                                                      
57
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måluppfyllelse-kundnytta, nöjda medarbetare, samhälls- och miljöansvar, samverkan och 

processer -  kan kopplas till de skolnära nyckelorden. 

 

Koppling mellan studiens nyckelord  och 
näringslivets begrepp  
Elev Kundorientering 

  Delaktighet 

    

Föräldra Kundorientering 

  Delaktighet 

  Samverkan 

    

Kund Kundorientering 

  Delaktighet 

    

Kvalitet Långsiktighet 

  Ledarskap 
    

Mål Måluppfyllelse  

    

    

Måluppfyllelse Måluppfyllelse - kundnytta 

  Nöjda medarbetare 

    

Utveckling Kompetensutveckling 

  Processer 

  Lära av andra 

  Samverkan 

    

Utvärdering Faktabaserade beslut 

  Processer 

  Förebygga och förbättra 

    

Vision 
Samhälls- och miljöansvar 

  

  Samverkan 
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Resultat 

I det här avsnittet kommer rresultatet av de tio kvalitetsrapporterna som granskats redovisas 

nedan, såväl ur kvantitativt som kvalitativt perspektiv. Innehållsanalyserna är gjorda utifrån 

en uppsättning dokument som rör en viss tidsperiod.60Insamlandet av information är avgränsat 

till kvalitetsredovisningar upprättade under de år då det varit obligatoriskt att skicka in 

kvalitetsredovisningar till skolverket (1997 – 2011). Exakt årtal står angivet vid varje enskild 

skola under den kvalitativa redogörelsen. Avsnittet kommer att avslutas med en 

sammanfattning och reflektion. 

Kvantitativa resultat baserat på nyckelorden i alfabetisk ordning 
Redovisningen tar initialt avstamp i kvantitativa mått. Tabellerna visar det sammantagna 

resultatet av alla tio skolors användande av nyckelord och därefter uträkning av snittvärde. 

  

Elev         44,0 

Föräldra-          7,6  

Kund          0,4  

Kvalitet          7,5 

Mål   21,5 

Måluppfyllelse 4,4 

Utveckling 10,7 

Utvärdering 3,5 

Vision   0,4 

                                 
                                 (De nio orden utgör sammanlagt 100%) 

Nyckelordet elev 

Skola            Ord                 Antal           % av totalanvändning av nyckelord   

                                                                                   (i relation till övriga nyckelord)  

A Elev   69 56%  

B Elev   258 51% 

C Elev   19 30% 

D Elev   14 43% 

E Elev   75 37% 

F Elev   100 40% 

G Elev   36 51% 

H Elev   87 65% 

I Elev   98 37% 

J Elev   108 29%        

                                                                         Snitt 44%     

 

 

                                                      
60
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Analys av nyckelordet elev 
Mest frekvent använder skolorna ordet elev. Vid granskning av varje skola var och en för sig 

så skiljer en skola ut sig och använder nyckelordet mål mest frekvent. Hur skolorna berättar 

om elever och i vilka sammanhang ordet elev nämns framkommer nedan i den kvalitativa 

analysen. 

Ordet återfinns i en rad olika sammanhang såsom; 

Hur verksamheten är riktad mot och är till gagn för eleverna. Rektorerna reflekterar över hur 

elevgrupperna är sammansatta till exempel om det är etniska svenskar eller invandrare och om 

grupperna är åldershomogena eller inte. Uppgifter finns gällande hur många elever skolan har. 

Hur eleverna förhållit sig till och svarat på enkäter och graden av inflytande på verksamheten 

som eleverna uppgivit och deras möjlighet att påverka undervisningen. Vilken måluppfyllelse 

skolan har och hur väl eleverna har kännedom om målen finns beskrivet, liksom 

individanpassning utifrån elevens behov, erbjudande om IUP, utvecklingssamtal, 

dokumentation kring elevernas lärande och möten. Skolorna beskriver vilka förväntningar de 

har på eleven och vilken typ av pedagogik eleverna möter. Lärarnas kompetents finns 

beskriven och även hur mycket pengar skolan avsätter per elev. Hur elevhälsan är kopplat till 

eleven finns redovisat liksom upplevd trygghet, trivsel, värdegrundsarbete och 

elevskyddsarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevgruppers sammansättning –

åldershomogena eller heterogena , antal 

invandrade barn etc. 

Antal elever i 

grupper/klasser/skolan 

Elevers delaktighet i 

kunskapssammanhang, IUP 

och utvecklingssamtal 

Elevers delaktighet i 

demokratiska fora 

Elevers delaktighet i 

värdegrundsarbete – förebyggande 

mot mobbning etc 

Pedagogers kompetens 

som möter eleven 

Pedagogik som möter eleven 

Elevers delaktighet i 

utvärdering och 

uppföljning 

Materiella 

förutsättningar för 

eleven          Elev 
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Nyckelordet föräldra- 

Skola            Ord Antal        % av totalanvändning av nyckelord 

A Föräldra             12    10%  

B Föräldra             30     6%         

C Föräldra               3    5%            

D Föräldra               5   15%              

E Föräldra                                    24   11%            

F Föräldra             24    10%          

G Föräldra               1    2%            

H Föräldra               1   0,1 %              

I Föräldra                   11    4%          

J Föräldra             48     13%       

   
Snitt 7,6 %  

 

 

Analys av nyckelordet föräldra- 
Det vanligaste är att skolorna placerar ordet föräldra- på tredje plats -vilket fyra skolor gör.                                 

Två skolor placerar föräldra- på fjärde plats, två på femte, en på sjätte och en på sjunde. 

Förledet föräldra- återfinns i en mängd olika ord. (Lika många skolor – fyra - placerar 

utveckling på tredje plats men den totala rankningen gör att nyckelordet utveckling hamnar 

något högre än föräldra-). Nyckelordet föräldra- hamnar därmed på fjärde plats i frekvens i 

kvalitetsredovisningarna. Föräldra- förekommer i samband med enkäter, enkätsvar och 

föräldrars nöjdhet. Vidare lyfter berättarna fram föräldrainformation och föräldramöten. Vilka 

förväntningar skolan har på föräldrarna med också hur skolan delger av planer för skolan och 

hur samarbete kring barns kunskapsutveckling. Mål och bedömning och hur IUP, 

utvecklingssamtal och lärande ska ske. Skolorna redogör för samarbetet via föräldraföreringar 

och via övriga överenskommelser till exempel hur man samverkar kring skolgårdsprojekt. 

Föräldrars möjlighet att påverka likabehandlingsplanen, samarbete kring och normer och 

värden och uppföljning vid kränkningar redogörs liksom hur föräldrar involveras i 

ansvarsfrågor. Hur skolorna förhåller sig till föräldrabesök i verksamheten och om föräldrar 

har val att köpa frukt eller inte, att få veckobrevet i pappersform eller digitalt beskrivs i 

kvalitetsredovisningarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förståelse för mål och 

måluppfyllelse samt 

bedömning 

Samverkan med skolan vid 

kränkningar och normbrytande 

beteende 

Samverkan kring 

kunskapsinhämtande, IUP, 

utvecklingssamtal och 

uppföljning 

Samverkan vid 

skolgårdsprojekt och 

liknande materiell 

utveckling 

Samverkan vid utformandet av 

likabehandlingsplaner 

Viss påverkan såsom frukt 

och veckobrevshantering 

Samverkan och påverkan via 

föräldraråd- föräldraföreningar 

Delaktighet vid 

föräldramöten och besök 

    Föräldra- 
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Nyckelordet kund: 

Skola            Ord      Antal        % av totalanvändning av nyckelord 

A Kund   

             

0    0% 

B Kund   

             

0    0% 

C Kund   

             

0    0 

D Kund   

             

1    3% 

E Kund   

             

0    0% 

F Kund   

             

2    1% 

G Kund   

             

0    0 

H Kund   

             

0    0 

I Kund   

             

0    0 

J Kund   

             

1    0 

                                                             Snitt 0,4% 

    

Analys av nyckelordet kund 

 
Det i särklass vanligaste är att skolorna rankar ordet kund på åttonde plats - det gör sex skolor. 

Två skolor rankar ordet som nummer nio och två som nummer fem.  
Kund är det ord som rektorer och skolchefer i de tio kvalitetsredovisningarna undviker näst mest.  

De flesta nämner det inte en enda gång. Då ordet kund omnämns är det i sammanhang gällande  

vad kunden kan förvänta sig av verksamheten och i samband med kundenkätens uppföljning. 

 

 

 

 

 

      Kund Kundenkät Förväntningar på 

verksamheten 
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Nyckelordet kvalitet: 

Skola         Ord                   Antal       % av totalanvändning av nyckelord 

A Kvalitet   3 2% 

B Kvalitet   25 5% 

C Kvalitet   18 29% 

D Kvalitet   4 12% 

E Kvalitet   17 9% 

F Kvalitet   4 2% 

G Kvalitet   0 0% 

H Kvalitet   15 11% 

sI Kvalitet   6 2% 

J Kvalitet   15       4% 

    

Snitt7,5% 

 

Analys av nyckelordet kvalitet 
Det vanligaste är att skolorna placerar ordet kvalitet på sjätte plats - det gör fem skolor. Två 

skolor placerar kvalitet på andra plats, två på fjärde och en på femte plats. Nedan fördjupas 

analysen av skolors sätt att se på kvalitet – en av grundpelarna för tanken med 

kvalitetsredovisningar. Det totala värdet för ordet kvalitet innebär att det hamnar på femte 

plats i rangordningen. 

Ordet kvalitet omnämns i följande sammanhang; kvalitetsredovisning, kvalitetsarbete,  

kvalitetssäkring, kvalitetsgaranti och kvalitetsgranska det vill säga där kvalitet är kopplat till 

en kontrollerande funktion. Vidare omnämns kvalitet i sammanhang som kvalitetsrapport och 

kvalitetsverktyg vilka kan kopplas till dokumentationen och verktygen för att hantera 

kvalitet. Berättarna diskuterar även skiftande kvalitet och slutligen att öka eller höja sin 

kvalitet kopplat till enkätsvaren. 

  

Ingen skola definierar vad man menar med kvalitet - förståelsen för och tolkningen av ordet 

är vitt skiftande. En del rektorer och skolchefer innefattar allt i kvalitet andra avstår helt från 

ordet med undantag för att deras berättelse har rubriken ”kvalitetsredovisning”. 

Ett exempel på förhållningssättet till ordet kvalitet är då en rektor omtalar att kvalitetsarbetet 

kartläggs genom diskussion och genom att goda erfarenheter delges muntligt. 

Framgångsfaktorerna och utvecklingsbehoven lägger grunden för kommande upplägg och 

planering av undervisningen menar rektorn utan att närmare förklara vad som är 

framgångsfaktorer. Samma rektor menar att kvalitetsarbetet dokumenteras på individnivå i 

IUP. 

 

 

 

 

 

   Kvalitet 

Kvalitetsredovisning 

Kvalitetsbegrepp såsom 

kvalitetssäkra, kvalitetsverktyg, 
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Nyckelordet mål 

Skola         Ord                 Antal       % av totalanvändning av nyckelord 

A Mål                   25   20% 

B Mål                   86   17% 

C Mål                   15   25% 

D Mål                     1     3% 

E Mål                   47   24% 

F Mål                   73   29% 

G Mål                   18   25% 

H Mål                   10    7% 

I Mål                   86   33% 

J Mål                  122   33% 

                                                                               Snitt 21,5% 

Analys av nyckelordet mål: 
 

En skola använder ordet mål mest frekvent, fem skolor placerar ordet mål på andra plats, två på 

tredje plats, en skola på fjärde och slutligen en skola på sjätte plats. Användandet av ordet mål 

har alltså en stor spridning. Det sammantagna resultatet blir att mål rankas som nummer två av 

skolorna gemensamt. Hur skolor förhåller sig till mål framkommer i den kvalitativa analysen. 

Ordet omnämns i sammanhang såsom; prioriterade mål, uppsatta mål, nationella mål, 

målområden och ämnesmål. Likaså omnämns ordet kopplat till att utvärdera mål, elevens mål, 

läroplanens mål, strävansmål, lokalt mål, delmål. Berättarna reflekterar även kring 

målformuleringar, undervisningsmål, politiska mål, målsättningar, kunskapsmål, 

jämställdhetsmål” målvakter” som upprätthåller målfokus. Som kuriosa kan omnämnas att order 

mål också återfinns i sammanhang som klagomål, önskemål, modersmål, mellanmål, mål 1-

pengar. 
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Politiska mål 
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Nyckelordet måluppfyllelse 

Skola         Ord                  Antal      % av totalanvändning av nyckelord  

A Måluppfyllelse 3   2% 

B Måluppfyllelse 33   6% 

C Måluppfyllelse 2   3% 

D Måluppfyllelse 0   0 

E Måluppfyllelse 21  11% 

F Måluppfyllelse 16   5% 

G Måluppfyllelse 0   0 

H Måluppfyllelse 3   3% 

I Måluppfyllelse 25  10% 

J Måluppfyllelse 17   4% Snitt 4,4 

 

Analys av nyckelordet måluppfyllelse 
 

Det vanligaste är att skolorna placerar måluppfyllelse på sjunde plats – det gör fyra stycken.  

Två skolor vardera placerar ordet på fjärde, femte och sjätte plats. Det sammanlagda värdet innebär  

att ordet hamnar på sjätte plats. Spridningen var ganska stor. Två skolor nämnde inte ordet  

en enda gång medan två skolor använde det relativt frekvent . 

 

Ordet förekommer i sammanhang som; 

Måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen, arbetsområden och läxor och prov. Personalens 

bedömning angående måluppfyllelse, förutsättningar för måluppfyllelse kopplat till andel behöriga  

pedagoger, enhetens utvärdering. Mätbara resultat, kopplat till enkätsvar, betyg, diagnoser och IUP,  

Kopplat till ämnen, måluppfyllelse på individnivå, elevernas insikt om måluppfyllelse. 

Tankar om ökad måluppfyllelse genom, massage, samtalsgrupper, ANT-kunskap, elevhälsoinsatser,  

föräldrars insats som nattvandrare. Konkreta tankar om psykosocial måluppfyllelse såsom att visa andra 

elever respekt och ta en tillsägelse från vuxen fanns beskriven i en kvalitetsredovisning. I övrigt var 

berättarna fokuserade på lätt mätbara värden som enkäter och meritvärde. 
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Nyckelordet utveckling 

Skola         Ord                  Antal       % av totalanvändning av nyckelord 

A Utveckling 5   4% 

B Utveckling 60  12% 

C Utveckling 1   2% 

D Utveckling 8  24% 

E Utveckling 14  7% 

F Utveckling 26  10% 

G Utveckling 12  18% 

H Utveckling 12   9% 

I Utveckling 32  12% 

J Utveckling 34   9% 

    

Snitt 

10,7% 

 

 

 

Analys av nyckelordet utveckling 
Det vanligaste är att skolorna placerar ordet utveckling på tredje plats - det gör fyra skolor.  

Två skolor placerar utveckling på andra plats, två skolor placerar ordet på fjärde plats, en skola på femte  

plats och en skola på sjunde plats. Nedan analyseras hur skolor utrycker sitt förhållningssätt  

till utveckling. 

Ordet omnämns i följande sammanhang; utvecklingssamtal, barnens och elevernas utveckling, 

självvärdering kopplat till utveckling, individuell utvecklingsplan, kunskapsutveckling, skrivutveckling, 

språk- och läsutveckling det vill säga utveckling kopplat till eleverna som individer. Vidare nämns ordet i 

sammanhang som utvecklingsområden, skolutveckling och verksamhetsutveckling det vill säga kopplat till 

själva skolverksamheten. Ordet förekommer även när berättarna talar om åtgärder för utveckling tex 

förbättrat samarbete, delaktighet och bättre rutiner det vill säga utveckling kopplat till föräldrarna.  

Kompetensutveckling, utvecklingsbehov, uppföljning och utveckling, utvecklingsmöjligheter omnämns 

också vilket är kopplat till skolans medarbetare. Vidare diskuteras hållbar utveckling, utveckling av 

miljön, social utveckling emotionella utveckling, utveckla empati och ansvar som kopplas till såväl fysisk 

som psykosocial arbetsmiljö. 
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Nyckelordet utvärdering 

Skola         Ord                   Antal       % av totalanvändning av nyckelord 

A Utvärdering 6 5% 

B Utvärdering 15 3% 

C Utvärdering 4 6% 

D Utvärdering 0 0 

E Utvärdering 4 3% 

F Utvärdering 7 3% 

G Utvärdering 3 4% 

H Utvärdering 7 5% 

I Utvärdering 4 1,50% 

J Utvärdering 18 5% 

                                                               Snitt     3,5 

 

 

Analys av nyckelordet utvärdering 
Ordet utvärdering rankas som nummer sju av tre skolor, som nummer åtta av en, som nummer sex  

av två skolor och som nummer fyra och fem av två skolor vardera.  Det är med andra ord stor variation  

på hur frekvent skolor använder ordet utvärdering. Snittet är lågt - 3,5 % vilket sammanlagt placerar  

användningsfrekvensen av ordet utvärdering på sjunde plats. 

Ordet förekommer i sammanhang som; utvärdering tillsammans med elever, föräldrar och medarbetare, 

Självvärderingar, utvärderingsplan, uppföljning och utvärdering, utvärderingsmetoder, muntlig  

utvärdering, skriftlig utvärdering, utvärderingsmall, utvärdering och återkoppling, utvärdering som  

svarar på frågorna; när, vad, hur och vem. 
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Analys av nyckelordet vision 

 
Vision är det ord som skolorna använder minst frekvent.  Åtta skolor placerar vision sist - som 

nummer nio, två skolor placerar det som nummer åtta (näst sist).  Ordet vision 

introducerades i skolornas värld under 90-talet som en pendang till affärsidé. I kommersiella 

företag är affärsidén avgörande. 

En skola använder ordet vision återkommande i sin berättelse och tolkar begreppet på två sätt 

– dels som konkreta materiella mål dels på ett övergripande plan. 

Ordet nämns i sammanhang som; bättre och trivsammare utemiljö, en dator på tre elever på 

mellanstadiet och att arbetet har nu gått från vision till handling. 

När ordet vision används på ett övergripande plan uttrycks att skolan ska möta varje barn som 

den individ den är och att skapa en skola dit var och en, barn såväl som vuxen, ska kunna gå 

med glädje och trygghet. Eller som direkta frågor till läsaren såsom; hur kan vi göra varandra 

bättre, hur kan vi se varje elevs samt personals olikheter som tillgångar, hur kan vi i vårt 

bemötande få andra att känna att de har möjligheter att lyckas oavsett olikheter och oavsett 

vad man ”har med sig i bagaget”.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nyckelordet vision 

Skola          Ord              Antal % av totalanvändning av nyckelord 

A Vision                      1 1% 

B Vision                      0 0% 

C Vision                      0 0 

D Vision                      0 0 

E Vision                     0 0 

F Vision                     0 0 

G Vision                     0 0 

H Vision                     0 0 

I Vision                     0 0 

J Vision                   10 3% Snitt 0.4% 

      Vision 

Materiella visioner 

som skolgårdsmiljö 

och datorer 

Reflekterande visioner såsom  

olikheter som tillgång, 

möjligheter att lyckas 

Övergripande visioner så som 

möte med individen, glädje 

och trygghet 
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I en uppstats från Karlstads universitet
61

ställs skolor som bygger på NMP (new public 

management) mot skolor som är organiserade som lärande organisationer. Det konstateras att 

båda gagnas av att ha visioner; 
 

”När det gäller själva innebörden i begreppet vision eller i synen på visionens funktion i 

organisationen tycks det inte finnas någon skillnad mellan NPM-organisationer och en 

lärande organisation. Idéer om visionens förmåga att skapa mening åt människors arbete, 

engagemang och vägledning förekommer oavsett inriktning. Möjligen kan en kundorientering 

och ett konkurrenstänkande påverka visionens innehåll. Det förekommer t ex att skolor 

formulerar det som en vision att få Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK). Sett ur ett 

lärandeperspektiv kan detta tyckas märkligt, eller riskabelt. Att utmärka sig som en ”god 

skola” riskerar att bli ett mål i sig i kampen om kunderna.”) 
 

 

Sammanfattning och reflektion – kvantitativa aspekter 

 
Summering av samtliga skolors användning av nyckelbegreppen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsredovisningarna varierar från 7 sidor till 29 sidor.  (2153 – 9784 ord) Vanligt är att 

kvalitetsredovisningarna ligger kring 10 – 15 sidor men mängden text skiljer sig mycket åt. 

En del skolor använder tabeller och bilder andra arbetar helt med text. 

När skolorna arbetar med sina kvalitetsredovisningar så är det tydligt att de helst rör sig inom 

de områden som av tradition är skolans klassiska domäner. Ord som elev, mål och utveckling 

dominerar stort och utgör sammanlagt 76,2% av totalanvändningen av nyckelorden. Intressant 

att notera är att ordet föräldra- får en förhållandevis blygsam användning trots att föräldrar är 

en viktig och ibland avgörande påverkansgrupp i nutida skolor. Kvalitet ges i stort sett samma 

uppmärksamhet som föräldra-. Ordet utvärdering kunde förväntas ha ett större utrymme i 

kvalitetsredovisningarna eftersom mätbara resultat hör hemma i utvärderingssammanhang. 

Trots 20 år av valfrihet och kundtänkande inom vård, skola och omsorg så har ordet i sig fått 

mycket blygsam position i kvalitetsredovisningarna i sällskap med det sällan använda ordet 

vision. 
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Elev 

 

44 % 

Mål 

 

21,5 % 

Utveckling 10,7 % 

Föräldra-  7,6 % 

Kvalitet  7,5 % 

Måluppfyllelse 4,4 % 

Utvärdering 3,5 % 

Kund 

 

0,4 % 

Vision 

 

0,4 % 

Summa 

 

100 % 
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Kvalitativa resultat 

Askolan – kvalitetsredovisning från 2007 / 2008 

Elev   69 56% 

Mål   25 20% 

Föräldra   12 10% 

Utvärdering   6 5% 

Utveckling   5 4% 

Kvalitet   3 2% 

Måluppfyllelse   3 2% 

Vision   1 1,00% 

Kund   0 0% 

 

Askolan beskrivs som en liten skola med färre än 100 elever. Lärartätheten ligger på drygt 7 

lärare per 100 elever (omräknat till heltidstjänster per 100 elever) 

Skolan ligger utanför en medelstor stad i mellersta Sverige. Skolan leds av rektor Agnes som 

själv är berättaren i kvalitetsredovisningen.  Agnes inleder kvalitetsredovisningen med att 

beskriva skolans materiella tillgångar och det vackra läget vid en sjö. Skolgården är enligt 

Agnes lättöverskådlig med fotbollsplan som används som ishockeyplan vintertid. Agnes 

beskriver också att skolan har tillgång till kurator, skolsyster och specialpedagog. Skolan har 

en dator på tre elever och satsar ungefär 3000: - per elev och år i läromedel.  

 

I denna inledande del av kvalitetsredovisningen blir rektors ”säljande” anslag tydligt.          

”Skolan ligger vackert belägen alldeles intill sjön – med egen badplats. Närheten till naturen 

& den egna skolskogen utnyttjas i undervisningen & på fritids.”  

Skolorna är ute på marknaden och ska beskrivas med positivt laddade begrepp för att locka till 

sig nya kunder och behålla gamla. Mats Börjesson, docent i sociologi lyfter i boken ”diskurser 

och konstruktioner” fram rektorers säljspråk där marknadsinslaget framstår starkt i texter 

skrivna av dem och där de tydligt lyfter fram vad skolan kan erbjuda.
62

 

Agnes beskriver vidare att verksamheten är organiserad med åldersblandade klasser, hur 

lärare, elever och föräldrar får komma till tals och att de hinder och problem som uppkommer 

löses snabbt. Vår tids marknadsdiskurs har av tradition berättat att nöjda kunder skapar nya – 

så Agnes sätt att lyfta fram hur hinder och problem röjs undan snabbt framstår logisk och 

adekvat enligt mikroekonomisk teori. Snabb hantering kan antas öka kundnöjdheten- som är 

lätt mätbar i de kommande enkäterna. ”Vi diskuterar eventuella hinder och försöker 

tillsammans att hjälpas åt att röja undan hindren för att kunna genomföra det vi kommit 

överens om.”  

Hur starka värderingar såsom rättvisa, alla människors lika värde och demokratiska aspekter 

balanseras in i hanteringen framgår inte. 
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Agnes lyfter fram ordet kvalitetsarbete i sin berättelse och tolkar det som att när man röjer 

undan hinder tillsammans så arbetar man med kvalitet. Föräldrar, elever och personal får 

svara på enkäter och utifrån det arbetar skolan med ständiga förbättringar.  

Måluppfyllelsen på nationella proven för eleverna i år 3 och 5 analyseras och följs upp. 

Åtgärdsprogram upprättas tillsammans med Agnes i de fall sådana är nödvändiga. 

Vad gäller medarbetarnas trivsel så beskriver Agnes att de har gemensamma fikastunder varje 

dag som gynnar vi-känslan på skolan och att dessa stunder används till att prata om annat än 

arbete för att medarbetarna ska få en paus och lära känna varandra bättre.  

På skolan arbetar medarbetarna mycket med ledarrollen och bemötande enligt Agnes. 

Ordet kund nämns inte någon gång - vilket är intressant med tanke på att Agnes i sin 

berättelse beskriver att hon är mån om att göra föräldrarna och eleverna (kunderna) nöjda och 

delaktiga. När det kommer till vision citerar hon kommunens formulering –  ” Hur kan vi 

göra varandra bättre? Hur kan vi se varje elevs samt personals olikheter som tillgångar? Hur 

kan vi i vårt bemötande få andra att känna att de har möjligheter att lyckas oavsett olikheter 

och oavsett vad man ”har med sig i bagaget”. Skolan har ingen egen vision.  

 

I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp se bilaga 2. 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i Agnes berättelse: 

Delaktighet Delaktighet från elever och föräldrar beskrivs 

Faktabaserade beslut Kunskaper ligger till grund för beslut 

Förebygga och förbättra Enhetens kvalitetsarbete beskriver förbättringar 

Kompetensutveckling Kompetensutvecklingsbehov-medvetandegörs 

Kundorientering Normer och värden präglas av kundtänkande 

Ledarskap Normer och värden präglas av kundorientering 

Långsiktighet Återfinns inte – ettårigt perspektiv 

Lära av andra 
Viss sytematik i att delge andra avdelningar – 

inte specificerat hur man lär av externa aktörer 

Måluppfyllelse - kundnytta Bedömning och betyg-betoning av nöjda kunder 

Nöjda medarbetare Organisation/Personella förutsättningar 

Samhälls- och miljöansvar 
Enhetens systematiska arbetsmiljöarbete  

Skolan och omvärlden  

Samverkan Övergång och samverkan mellan avdelningar 

Processer  Återfinns i kunskapsprogression 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När dessa områden jämförs med kvalitetsmetoder använda av industrin/näringslivet kan tydliga 

kopplingar ses till Agnes berättelse. Särskilt framstår skolans iver att göra föräldrar och elever 

delaktiga och nöjda utifrån enkätssvar och måluppfyllelse på nationella prov etc. De bjuds också in att 

samverka kring likabehandlingsplan och arbetsplan. I vilken omfattning föräldrar och elever gör det – 

och hur detta påverkar planerna framgår inte. I texten uttrycker Agnes det så här: ”Föräldrarna blir 

delaktiga i vår Värdegrund och våra regler genom att de får tycka till kring detta på våra föräldraråd. 
Föräldrarådet påverkar vår arbetsplan, Likabehandlingsplan och våra trivsel- och ordningsregler. Vi 

genomför enkäter med föräldrar, elever och personal som utvärdering och underlag för vårt fortsatta 

arbete med kvalitet både på fritids och i skolan.”  

Läsaren får inte veta om en kritisk granskning görs av enkäterna och på vilka grunder förändringar 

görs och med vilka hänsyn tagna.  Agnes tar inte in ordet kund i sin berättelse men förhåller sig till 

föräldrarna på ett påtagligt kundorineterat sätt och svarar på så sätt upp till New Public Managements 

idéer om rationalitet. Något långsiktigt demokratiskt perspektiv finns inte beskrivet och inte heller 

samhällsnytta. Rubriken ”skolan och omvärlden” finns och innehåller beskrivning av folkdans, en 

språkassistent och utedagar i skogen samt närområdet. Upplägget av kvalitetsredovisningen har tydliga 

drag av kända kvalitetsmetoder och en positivistisk vetenskapssyn. Berättelsen uppfyller två av Scotts 

kriterier – autenticitet och representativitet – däremot inte trovärdighet eller meningsfullhet. 
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Beskolan kvalitetsredovisning från 2008 - 2009 

Elev   258 51% 

Mål   86 17% 

Utveckling 60 12% 

Föräldra-   30 6% 

Måluppfyllelse 33 6% 

Kvalitet   25 5% 

Utvärdering 15 3% 

Kund   0 0% 

Vision   0 0% 

 

Beskolan ligger på glesbygden i Norrlands inland.  Beskolan ligger centralt på orten och de 

tre ansvariga rektorerna; Baltsar, Bodil och Boel inleder sin berättelse med att lyfta fram 

skolans läge med närhet till naturen och att eleverna har tillgång till simhall, bibliotek och 

sportanläggning.  Beskolan är en F-9 skola med integrerat fritidshem. Det går drygt 250 

elever på skolan. Eftersom skolan ligger i glesbyggd så åker majoriteten av eleverna 

skolskjuts. Rektorerna väljer att berätta vad som erbjuds till elever och föräldrar (kunderna) 

vilket stämmer väl med new Public Managementfilosofin. 

Baltsar, Bodil och Boel har ett formellt sätt att berätta om sin skola. Efter inledningen så 

hänvisar de till förordnigen om kvalitetsredovisning och dess första och andra paragrafer. 

De använder ordet skall; ”skall årligen upprätta… skall främja kommunernas och skolornas 

kvalitetsarbete… skall sträva efter att göra kända och enkelt åtkomliga för var och en” 

Därefter följer en redovisning i punktform där rutiner och förbättringsområden anges för varje 

arbetslag och enhet. Baltsar, Bodil och Boel väljer att låta arbetslagen upprepa samma 

företeelser på ett likartat sätt till exempel när de beskriver arbetet med IUP (individuell 

utvecklingsplan) och LPP (lokal pedagogisk planering). Förbättringsområdena är dock 

specifika för varje enhet. 

Exempel på hur kvalitetsarbetet är beskrivet: 

”Framgångsfaktorer och utvecklingsbehov dokumenteras i kvalitetsredovisningen. 

Förslag på framgångsrika arbetssätt och metoder som kan spridas mellan årskurserna: 

Plattformen för att ha alla planer och anteckningar från möten tillgängliga för alla. 

• Dela med oss av både våra styrkor och svagheter. 

• Det borde finnas rutiner och mallar för hur olika arbetsmoment ska genomföras. 

• Framgångsfaktorer och utvecklingsbehov ger erfarenheter för kommande upplägg och 

planering av undervisningen.” 

 

Alla arbetslag talar om analys -utvärderingarna ska leda till bättre uppföljning och utveckling. 

Man berättar mycket om dokumentation och om delaktiget för elev och målsman. 

Kvalitetsarbetet dokumenteras på följande sätt enligt lärarna: 

• ”I vår undervisning har vi fokuserat på individen och dokumenterat framgångsfaktorer 

och utvecklingsbehov genom att koncentrera oss på den enskilde eleven. Detta har 

skett genom IUP och åtgärdsprogram. 

• Eleverna har fått göra utvärderingar efter arbetsområdens slut och det har gett oss en 

inblick i hur vi ska lägga upp arbetet i fortsättningen.” 
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I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp. (se bilaga 2) 

 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i B-skolans berättelse: 

Delaktighet 
Eleverna gör utvärderingar, målsmännen är 

delaktiga 

Faktabaserade beslut Dokumenterade framgångsfaktorer 

Förebygga och förbättra 
Utvärderingar är grunden för planeringar. 

Uppföljningen ska leda till utveckling 

Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling inom skrivande av 

åtgärdsprogram för medarbetare 

Kundorientering Individfokusering = kundorientering 

Ledarskap Beskrivning av ledarskap förekommer inte 

Långsiktighet Utvärderingar är grunden för planeringar 

Lära av andra Delar med sig av erfarenheter internt – ej externt 

Måluppfyllelse - kundnytta 
Resultat och måluppfyllelse görs kända och 

analyseras 

Nöjda medarbetare 

Beskrivning av medarbetares nöjdhet 

förekommer inte eller hur man arbetar med 

trivsel 

Samhälls- och miljöansvar 
Beskrivning av samhälls-och miljöansvar finns 

inte 

Samverkan 
Samverkan med vissa externa aktörer, som 

bibliotek, brandstation, museer och andra skolor 

Processer Processer beskrivs inte 

 

 

Denna kvalitetsredovisning bär tydliga spår av kvalitetsmetoder från näringsliv och industri - 

främst vad gäller synen på kunder starkt uttryckt genom individfokus. Föräldrars och elevers 

delaktighet betonas. Likaså använder rektor ordet framgångsfaktorer som stämmer väl 

överens med det effektivitetskrav som New public management förespråkar. Berättelsen 

saknar ledardeklaration, hur man arbetar för att få nöjda medarbetare och processer. 

Upplägget av kvalitetsredovisningen har tydliga drag av kända kvalitetsmetoder. Måtten på 

framgång anges i procent och medelvärde, delaktighet och ledarskap konkretiseras. B-skolan 

svarar därmed väl upp mot den syn på kvalitet som ligger bakom näringslivets mätmetoder – 

nämligen en positivistisk vetenskapssyn, där kvantitativa metoder (betygsstatistik t.ex.) antas 

kunna mäta kvalitet. Kvalitetsredovisningen uppfyller Scotts63 kriterier för autenticitet och 

meningsfullhet eftersom den är tydlig och begriplig – men inte kriterierna för trovärdighet 

eftersom det kan förekomma tveksamheter i källan. Texten förefaller representativ – när den 

sätts i sammanhang med de övriga texterna i studien 
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Ceskolan kvalitetsredovisning från 2009-2010 

Elev   19 30% 

Kvalitet   18 29% 

Mål   15 25% 

Utvärdering 4 6% 

Föräldra   3 5% 

Måluppfyllelse 2 3% 

Utveckling 1 2% 

Kund   0 0 

Vision   0 0 

 

 
Ceskolan ligger i en mindre ort i södra Sverige, i närheten av en mellanstor stad. Skolan är en 

F-9 skola. Det går över 700 elever på skolan. Eleverna är organiserade i åldershomogena 

klasser förutom under fritidstiden då de är åldersblandade. I redovisningen betonas att skolan 

har mycket få elever med utländsk bakgrund. Berättare är Carla – områdeschef och Casper – 

rektor. De inleder mycket kort sin berättelse med skolans organisation och går sedan direkt på 

beskrivningen hur arbetslagen för de yngre eleverna, har arbetat med kvalitetsredovisningen. 

C&C har inte ett säljande språk i sin berättelse – de lyfter inte fram vad skolan har att 

”erbjuda” utan går direkt in i en beskrivning av såväl framgångar som tillkortakommanden. 

Exempel ”Vad gäller elevinflytande har arbetet kommit igång men det finns mycket mer att 

utveckla innan skolan kan säga att eleverna har ett reellt inflytande. Föräldrainformationen 

har förbättrats något men man har inte kommit så långt som planen var inför läsåret.”  Med 

detta öppna sätt att uttrycka sina tillkortakommanden skiljer sig C&C från andra 

rektorer/chefer som tenderar att lyfta fram de säljande argumenten för sin skola och inte 

beskriva motgångar. 

C&C forsätter med att beskriva att arbetet bygger på regelbundna utvärderingar i arbetslagen. 

De anställda arbetar med uppställda mål och kvalitetsarbetet finns regelbundet med på 

arbetslagsträffarna under året. Utvärderingar av elev- och föräldraenkäter sker regelbundet. 

C&C beskriver att arbetslagen för de äldre eleverna har arbetat med några få mål som 

skolledningen hjälpt dem med att sätta upp. Man har ingen fungerande rutin ännu för det 

cykliska arbetet, men har i slutet av läsåret gjort en utvärdering. 

Det kvalitetsarbete skolan fokuserar på är den goda andan, matematik, uteverksamhet, 

motorik, värdegrundsarbete, studiero, information, kommunikation, delaktighet, inflytande 

och elevdemokrati. 
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I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp. (se bilaga 2) 
 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i C-skolans berättelse: 

Delaktighet 

Skolledningen beslutar tillsammans med 

personalen vilka mål skolan ska arbeta med. 

Skolan arbetar aktivt med elevdemokrati. Man 

vill öka elevernas inflytande över undervisningen 

avseende innehåll, arbetssätt och redovisnings-

former  

Faktabaserade beslut På vilka grunder beslut fattas beskrivs inte 

Förebygga och förbättra Utvärderingar sker regelbundet 

Kompetensutveckling Kompetensinsatser beskrivs inte 

Kundorientering Kundorientering beskrivs inte 

Ledarskap 
Skolledningen beslutar tillsammans med 

personalen vilka mål skolan ska arbeta med 

Långsiktighet Långsiktighet beskrivs inte 

Lära av andra Hur man lär av andra beskrivs inte 

Måluppfyllelse - kundnytta 
Måluppfyllelse och brist på måluppfyllelse 

beskrivs 

Nöjda medarbetare 
Hur skolan arbetar för att medarbetarna ska bli 

nöjda beskrivs inte 

Samhälls- och miljöansvar 
Hur skolan arbetar med samhälls- och 

miljöansvar beskrivs inte 

Samverkan Hur skolan samverkar med andra beskrivs inte 

Processer  Hur skolans processer fungerar beskrivs inte 

 

Dokumentet har influenser från kvalitetsmetoder vad gäller regelbundenheten i 

utvärderingarna och elevers och föräldrars delaktighet. I övrigt saknar berättelsen markörer 

som visar på influenser från kvalitetsmetoder. Redan innehållsförteckningen visar att Carla 

och Casper inte påverkats i någon större grad av näringslivets kvalitetsmetoder eftersom 

rubrikerna inte anknyter till nyckelorden. C-skolan svarar därmed inte upp mot den syn på 

kvalitet som ligger bakom näringslivets mätmetoder – nämligen en positivistisk 

vetenskapssyn, där kvantitativa metoder (betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. Sett 

ur Scotts64 kriterier kan berättelsen sägas vara autentisk och meningsfull (tydlig och 

begriplig). 

Däremot är den inte representativ i ett jämförande perspektiv mot de andra texterna i studien.  

Trovärdigheten är svår att ta ställning till. 
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Deskolan kvalitetsredovisning från 2008 

Elev   14 43% 

Utveckling 8 24% 

Föräldra   5 15% 

Kvalitet   4 12% 

Kund   1 3% 

Mål   1 3% 

Måluppfyllelse 0 0 

Utvärdering 0 0 

Vision   0 0 

 

 

Berättare; Douglas och Diana – titlar okända. Douglas och Diana inleder sin berättelse med att 

beskriva skolans läge som ”naturskönt och har nära till åker, äng, skog och sjö.” De fastslår 

att utomhusmiljön är en lika naturlig lärandemiljö som klassrummet. De fortsätter sin 

berättelse med att beskriva utomhuspedagogik som ett förhållningssätt som syftar till lärande i 

växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i verkliga 

situationer. Konkretiserat innebär det att lärandet flyttas ut till samhället och ut i naturen och 

kulturlandskapet. Douglas och Diana talar om växlingen mellan sinnlig och boklig betydelse.  

Detta är exempel på säljande språk där berättarna betonar vad skolan har att erbjuda. 

Vidare fortsätter berättelsen med fakta såsom att skolan har drygt 50 elever och förskolan (1-5 

år) har två avdelningar med ca 30 barn. 

Douglas och Diana citerar i generella ordalag vad kommunens nämnd uttryckt om service till 

kunder och medborgare. De lyfter fram att en kvalitetsgaranti är såväl ett löfte som en 

upplysning om vad kunderna kan förvänta sig. De betonar att medborgarna alltid kan lämna 

klagomål och synpunkter och hanvisar till kommunens hemsida. Det finns ett tydligt 

säljanslag i texten. Berättarna beskriver att tillgång till skolsköterska, skolläkare, 

skolpsykolog och skolkurator erbjuds. 

I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp.(se bilaga 2) 

 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i D-skolans berättelse: 

Delaktighet 

Delaktighet finns omnämnt att det sker t.ex. via 

föräldraråd och elevråd samt i medarbetarsamtal 

men inte vilka resultat som nås. 

Faktabaserade beslut 

Elev- och föräldraenkäter, nationella prov, 

observationer och portfolio ligger till grund för 

planering 

Förebygga och förbättra Beskriven i analysmetoden 

Kompetensutveckling Kontinuerlig kompetensutveckling beskrivs. 

Kundorientering 

Tydlig beskrivning vad kunden kan förvänta sig, 

tex i formuleringen ”Du ska få stöd utifrån dina 

behov”.  

Ledarskap Det finns ingen beskrivning kring skolans 
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ledarskap 

Långsiktighet Hur skolan arbetar långsiktigt beskrivs inte 

Lära av andra 
Samarbete med näringslivet nämns och att alla 

elever besökt en arbetsplats 

Måluppfyllelse - kundnytta Mäts genom nationella prov och enkäter  

Nöjda medarbetare 
Det finns ingen beskrivning hur skolan arbetar 

för att få nöjda medarbetare 

Samhälls- och miljöansvar 
Undervisningen flyttar ut till samhällsliv, natur- 

och kulturlandskap.  

Samverkan Föräldraråd, elevråd och klassråd 

Processer 

Processer beskrivs enligt modellen skolan arbetar 

med; planera, undervisa, samarbeta, bedöma och 

analysera. 

 

Skolans kvalitetsredovisning har tydliga influenser av kvalitetsmetoder och är en av få som 

såväl nämner ordet kund som hur klagomålshanteringen går till. Skolan använder ett 

webaserat verktyg som innehåller följande moment; planera, undervisa, samarbeta, bedöma 

och analysera. Särskilt tydligt går det att se i processbeskrivningen där Demings tes om ”plan, 

do, study, act” går som en röd tråd. Likaså är kundorienteringen synlig, medarbetarnas 

kompetensutveckling och måluppfyllelse betonad. Berättelsen har en avsaknad av beskrivning 

kring långsiktighet och ledarskapsperspektiv. Upplägget av kvalitetsredovisningen har tydliga 

drag av kända kvalitetsmetoder. Måtten på framgång anges i procent och medelvärde, 

delaktighet och ledarskap konkretiseras. D-skolan svarar därmed väl upp mot den syn på 

kvalitet som ligger bakom näringslivets mätmetoder – nämligen en positivistisk 

vetenskapssyn, där kvantitativa metoder (betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. 

Av Scotts65 kriterier uppfyller D-skolan autenticitet, meningsfullhet och representativitet.  

Trovärdighet är svårt att ta ställning till. 
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Eskolan kvalitetsredovisning från 2006-2007 

Elev   75      37% 

Mål   47      24% 

Föräldra   24      11% 

Målppfyllelse 21      11%  

Kvalitet   17       9% 

Utveckling 14       7%  

Utvärdering 4       2%  

Kund   2       1% 

Vision   0       0% 

 

Eskolan är en F-6 skola, som ligger i södra Sverige i en kyrkby. 

Berättare är rektor Evy – som snart ska gå i pension och därför lämnar över till tillträdande 

rektor Erika, och biträdande rektor Evelina. De börjar berättelsen med att beskriva att 

”skolgården är ganska stor med fotbollsplan, gräsmattor, asfaltplaner och många stora 

träd.” Detta är ett exempel på ett säljande förhållningssätt – vad skolan erbjuder. 

Därefter presenteras barnens bakgrund, vilken beskrivs som etniskt svenska villabarn.  Barnen 

med annan bakgrund än den svensk är ett fåtal och beskrivs som ”väl integrerade i både 

skolan och samhället.” Om detta är en del av ett ”säljande” av skolan är svårt att avgöra. 

2. GRUNDFAKTA 

Eskolan består av sex klasser fördelade på åk 1-6 samt två förskolegrupper vilket ger drygt 

100 barn. Lärartätheten är knappt sju lärare per 100 elever. På fritids är det knappt 20 barn per 

anställd. Efter introduktionen beskriviver Evy, Erika och Evelina att arbetslagen lämnat in 

redovisningar utifrån de prioriterade områdena till den samlade kvalitetsredovisningen. 

Eleverna har svarat på trivselenkät och lämnat in synpunkter på sin arbetsmiljö. Fortlöpande 

diagnoser, nationella såväl som egna prov och tester har gjorts för att kunna bedöma kurs-

planernas måluppfyllelse. Barn inskrivna på fritidshemmen och klubben har besvarat en enkät 

om hur det trivs och upplever verksamheten. 

Inför utvecklingssamtalen har elever och föräldrar fått lämna synpunkter/målformuleringar till 

IUP. Föräldrarna har framfört sina åsikter om skolans verksamhet vid möten och via 

skolrådet. Utvärderingar har gjorts två gånger under läsåret. Skolledningen har tagit fram 

underlag för arbetsmiljöinventeringen, kommunen har rekommenderat att vissa 

undersökningar skulle göras och personalen har genomfört undersökningarna i sina elev-

grupper.  Skolan har arbetat med en namngiven kvalitetsmetod stegvis enligt en trappmodell. 

De tre rektorerna berättat om vilka mål de haft för läsåret; måluppfyllelse, dokumenterade 

framsteg, värdegrundsarbete, likabehandlingsplan, samarbete med föräldrar, och 

avdelningarna sinsemellan. Efter att målen för läsåret presenterats så ”betygsätter” rektorerna 

måluppfyllelsegraden för vart och ett av dem. De graderas som ”genomfört” eller ”delvis 

genomfört” eller ”till största del genomfört”.  Rektorerna avslutar med att sätta upp mål för 

nästa läsår – vilket är att klättra ytterligare ett steg högre i kvalitetsmetodens trappa. 
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I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp. (se bilaga 2) 

 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i E-skolans berättelse: 

Delaktighet 
Involvera föräldrar i kvalitetsarbetet, eleverna i 

planeringen av undervisningen, 

Faktabaserade beslut Beskrivs inte 

Förebygga och förbättra Beskrivs inte 

Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling av personal inom EQ, 

hjärt- och lungräddning mm. Skolans personal 

har deltagit i alla utbildning som förvaltningen 

erbjudit. 

Kundorientering 
Tydligt fokus på måluppfyllelse, men även på 

psykosocialt välbefinnande 

Ledarskap 

Skolledningen ser till att personalen ges 

möjligheter att genomföra sitt arbete och vidta de 

åtgärder som krävs för måluppfyllelse. 

Långsiktighet 

Uttalade långsiktiga tanker om framtida projekt 

och satsningar inom kultur och 

kunskapsinhämtande. 

Lära av andra 
Samarbete med närsamhälle, föräldrar och över 

avdelningsgränserna kan antas ge ett lärande. 

Måluppfyllelse - kundnytta 
Högre måluppfyllelse genom progression. Mäts 

genom nationella prov 

Nöjda medarbetare 
Omnämns inte direkt – men kan bli effekt av 

ledarskapet – se ovan. 

Samhälls- och miljöansvar 

Samarbete med kyrkan, lokala 

affärer, idrottsföreningar, äldre medborgare och 

hembygdsgårdar. 

Samverkan 
Ökat samarbete med föräldrarna via skolråd och 

mellan avdelningarna.  

Processer Tydliggöra progression i kunskapsutvecklingen 

 

Kvalitetsrapporten har tydliga inslag av näringslivets kvalitetsmetoder – samtliga områden 

återfinns i kvalitetsarbetet. Men skolan omnämner också att ”Alla som verkar i skolan ska 

verka för demokratiska arbetsformer” vilket är uttryck för starka värderingar som ger 

positiva värden oberoende av individens böjelser, önskningar och egoistiska val, som 

professor Eriksen benämner och kallar andra ordningens preferenser
66

. Det betyder att 

kvalitetsarbetet innefattar såväl kunskapsuppdraget med måluppfyllelse som det demokratiska 

uppdraget som läroplanen starkt betonar. Upplägget av kvalitetsredovisningen har tydliga 

drag av kända kvalitetsmetoder. Måtten på framgång anges i procent och medelvärde, 

delaktighet och ledarskap konkretiseras.  E-skolan svarar därmed väl upp mot den syn på 

kvalitet som ligger bakom näringslivets mätmetoder – nämligen en positivistisk 

vetenskapssyn, där kvantitativa metoder (betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. 

Kopplat till Scott67s kriterier kan E-skolan sägas uppfylla autenticitet, meningsfullhet och 

representativitet. Trovärdigheten går inte att ta ställning till. 
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Feskolan kvalitetsredovisning från 2008 

Rektor Felicia 

Elev   100 40% 

Mål   73 29% 

Föräldra   24 10% 

Utveckling 26 10% 

Måluppfyllelse 16 5% 

Utvärdering 7 3% 

Kvalitet   4 2% 

Kund   2 1% 

Vision   0 0% 

 

Feskolan ligger i en förort till en storstad i mellersta Sverige. Skolan har 300 antal elever i 

åldrarna F-9. 

Rektor Felicia inleder kvalitetsrapporten med en sammanfattning av analys och åtgärder. 

Det finns ingen inledande beskrivning av elevantal, lärartäthet eller skolan fysiska 

förutsättningar.  

Felicia beskriver att de nationella kunskapsmålen förverkligats i hög grad. Vilket underlag 

som ligger till grund för bedömningen anges, likaså hur planering, genomförande och hur 

uppföljning av arbetsområden gått till. Skolan följer en modell där utvärdering tillsammans 

med elever ingår som en naturlig del. Felicia bedömer att materialet är användbart för 

analysen av resultatet. Därpå följer en beskrivning av kundenkäten som enligt Felicia är ett 

mått på föräldrarnas nöjdhet. Därmed har Felicia tagit ställning för att det är föräldern kunden. 

Hon konstaterar att måluppfyllelsen för nöjdheten är högre än snittet i kommunen men oroar 

sig för att resultatet genomgående är sämre än föregående år. 

För att göra analys och bedömning har skolan hämtat information via utvärderingar från 

skolråd, föräldramöten, elevråd, klassråd, utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, 

självvärdering på lärarmöten och i arbetslag. 

Klasserna har kvalitetsrapporter, skolan har deltagit i ”Våga Visa” samt genomfört en intern 

föräldraenkät. Även kvalitetsverktyget BRUK har använts. Skolan har tilldelats en utmärkelse 

för hållbar utveckling. Skolan har genomfört omorganisation på lednings och administrativ 

nivå och delat in barnen i åldershomogena grupper. Felicia uppdrog till lärarna att färdigställa 

den lokala pedagogiska planeringen så att kunskapsmål och bedömning tydliggörs för elever, 

föräldrar och personal. Felicia lyfter fram följande; ”Vi prioriterar halvklasstimmar. 

Undervisningen är individualiserad.” Värdegrundsarbetet betonas avslutningsvis i 

kvalitetsrapporten. 
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I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp. (se bilaga 2) 

 
Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i F-skolans berättelse: 

Delaktighet 
Eleverna är delaktiga i planeringen, föräldrarna 

bjuds in. 

Faktabaserade beslut Skolan utvärderas systematiskt 

Förebygga och förbättra Deltar i utvärdering internt och externt 

Kompetensutveckling 
Har förekommit i samband med 

hälsobefrämjande insatser 

Kundorientering 
Kund omnämns i samband med redovisningen 

av kundenkäten 

Ledarskap Omnämns inte 

Långsiktighet Omnämns inte 

Lära av andra 

Skolan lär av undersökningar, av att bli 

granskade av externa aktörer och via 

kompetenssatsningar. 

Måluppfyllelse - kundnytta 

Måluppfyllelse tar stor plats i 

kvalitetsredovisningen och uppfattas som 

central. 

Nöjda medarbetare Omnämns inte 

Samhälls- och miljöansvar Omnämns inte 

Samverkan Omnämns inte 

Processer  Omnämns inte 

 
Feskolan har tydliga inslag av kvalitetsmetoder inspirerade av näringslivet vad gäller 

måluppfyllelse, kundsyn och systematisk utvärdering. Dock diskuteras inte ledarskap, 

långsiktighet, samhälls- och miljöansvar, samverkan eller hur skolan arbetar för att få nöjda 

medarbetare. Vad gäller processer så använder inte Felicia det ordet i sin berättelse – men 

tydliga processe framkommer ändå såsom processen för ett hälsobefrämjande arbete och 

måluppfyllelse på skolan inom alla områden. Upplägget av kvalitetsredovisningen har tydliga 

drag av kända kvalitetsmetoder. Måtten på framgång anges i procent och medelvärde, 

delaktighet och ledarskap konkretiseras.  F-skolan svarar därmed väl upp mot den syn på 

kvalitet som ligger bakom näringslivets mätmetoder – nämligen en positivistisk 

vetenskapssyn, där kvantitativa metoder (betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. 

Av Scotts68 fyra kriterier uppfyller F-skolan Autenticitet, meningsfullhet och representativitet. 

Trovärdigheten går inte att ta ställning till. 
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Geskolan kvalitetsredovisning från 2011 

Elev   11 

Utveckling 6 

Mål   5 

Föräldra   0 

Kund   0 

Kvalitet   0 

Måluppfyllelse 0 

Utvärdering 0 

Vision   0 

 

Skolan ligger i en småstad i västra Sverige. Skolan har miljöprofil och leds av rektor Gunilla. 

Gunilla har inte skickat in någon kvalitetsrapport vare sig till Skolverket eller till kommunen. 

Kontaktförsök från min sida med skolan – både per telefon och mejl – där jag har bett om 

deras kvalitetsredovisning - har mötts av tystnad. Därför bygger min analys på vad som går att 

utläsa från skolans hemsida. 

Skolan har ca 80 elever i åldrarna F-6. På hemsidan beskrivs att skolan främst satsar på att 

barnen ska vara trygga, trivas och ha roligt. Detta kan ses som säljande argument där rektor 

beskriver vad som erbjuds. Citat från hemsidan; ” Det skall vara roligt att gå i 

förskoleklass!”  

 Arbetssättet är tematiskt.  Natur, hälsa, miljö och ett ekologiskt synsätt är skolans profil. 

Skolan organiserar barnen åldersintegrerat och beskriver hur de organiserar och varierar 

undervisningen under året. 

 

I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp. (se bilaga 2) 

 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i G-skolans berättelse: 

Delaktighet Hur eleverna görs delaktiga beskrivs 

Faktabaserade beslut Omnämns inte 

Förebygga och förbättra Omnämns inte 

Kompetensutveckling 
Såväl medarbetarnas som elevernas 

kompetensutveckling omnämns 

Kundorientering Eleven ses som kund och sätts i fokus 

Ledarskap Omnämns inte 

Långsiktighet 
Hur skolan arbetar ekologiskt långsiktigt 

beskrivs 

Lära av andra Omnämns inte 

Måluppfyllelse - kundnytta Beskrivs både på individnivå och samhällsnivå 

Nöjda medarbetare Omnämns inte 

Samhälls- och miljöansvar 

Uttalat samhälls- och miljöansvar som 

genomsyrar verksamheten. Även individens på 

verkan omnämns. 

Samverkan Intern samverkan beskrivs 

Processer De demokratiska processerna beskrivs. 
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G-skolan riktar sig till eleverna och gör främst dem till kunder. Till skillnad från de andra 

skolorna så nämns inte föräldrarna en enda gång! Likaså finns ett tydligt beskrivet 

miljöarbete, en betoning av samhällsnytta och demokratiprocess. G-skolan lyfter med andra 

ord fram de begrepp vilka Eriksen beskriver som starka värderingar vars positiva värden 

existerar oberoende av individens önskningar och val, dvs andra ordningens preferenser med 

långsiktiga mål som till exempel hänsyn till andra människor och solidariskt handlande och 

tänkande i fokus.
69

 G-skolans berättelse innehåller inte tydliga drag av näringslivets 

kvalitetsmätningsmetoder. Upplägget svarar därmed inte upp mot den syn på kvalitet som 

ligger bakom näringslivets mätmetoder – nämligen en positivistisk vetenskapssyn, där 

kvantitativa metoder (betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. 

Vad gäller Scotts70 kriterier uppfyller G-skolan autenticitet och meningsfullhet. De är inte 

representativa i jämförelse med de andra texterna och trovärdigheten kan inte heller fastslås. 
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Håskolan kvalitetsredovisning från 2007 

Elev   87 

Kvalitet   15 

Utveckling 12 

Mål   10 

Utvärdering 7 

Måluppfyllelse 3 

Föräldra   1 

Kund   0 

Vision   0 

 

 

Berättare är rektor Helmer och skolchef Hjalmar. 

Då kvalitetsredovisningen är kommungemensam och formell har också information hämtats 

från hemsidan.  

Håskolan ligger i en liten kommun i norra Sverige. Skolan beskrivs av rektor som en mysig 

skola med färre än 100 elever i åldrarna 6 - 12 år. ”Vår målsättning är att alla ska trivas och 

känna lust att lära sig nya saker hela tiden.” Ett tydligt säljande anslag finns i texten. På 

Håskolan finns fritids, en förskoleklass och åldersblandade klasser t o m årskurs 6. Skolans 

utmärks av utmanande uteverksamhet, nära samverkan med föräldrarna och närsamhället. 

Barnen erbjuds en god och näringsriktig lunch från det egna köket. Skolan har en vision om 

att skolan med personal ska vara en trygg plats där alla barn är välkomna och ska uppleva en 

lugn vardag.  

 

Formen för kvalitetsredovisningen som är skriven av skolchef Hjalmar är formell, 

standardiserad och opersonlig. Alla skolor under skolchefen behandlas lika och får lika 

mycket text och kvalitén som skolorna uppvisar sorteras in under samma rubriker; trygghet, 

kunskaper och elevmedverkan. Därtill diskuterar skolchefen elevhälsa, likabehandlingsplan 

och åtgärder för utveckling. Skolchefen beskriver arbetet tillsammans med rektorerna i ett 

ledningsteam. Teamets främsta uppgifter är att samordna arbetet, utbyta erfarenheter, 

utvärdera verksamheten, kvalitetsgranska, initiera utvecklingsarbete, och allmänt underlätta 

och stötta varandra. Skolchefen beskriver att två rektorer slutfört den statliga 

rektorsutbildningen, varav en är rektor för den skola som slumpades fram. Skolchefen har 

tillsammans med rektorerna sökt  ”Mål 1 pengar” till kompetensutvecklingsanalyser, men 

därefter inte blivit beviljade de belopp som de hoppats på och därför har 

kompetensutvecklingen inskränkts till två studiedagar som innehållit förberedelse för 

utvecklingssamtal, IUP och åtgärdsprogram.  

 

Skolchefen har tillsammans med rektorerna tillmötesgått politikerna krav på att kvalitets-

redovisningen ska fokusera på arbetet med likabehandlingsplanen, trygghet, resultat och 

måluppfyllelse.  Under rubriken trygghet beskrivs att alla enheter arbetat med 

likabehandlingsplanen, antimobbningsprogram och trygghetsteam.  

Under rubriken resultat och måluppfyllelse redogörs framförallt elevernas resultat vad gäller 

betyg och andelen behöriga till gymnasiet. Måluppfyllelsen mäts i %. 
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I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp. (se bilaga 2) 
 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i H-skolans berättelse: 

Delaktighet Omnämns inte 

Faktabaserade beslut 
Politikerna fattar beslut om vilka mål de vill ha 

belysta 

Förebygga och förbättra 
Konkret beskrivet kopplat till pojkarnas betyg 

och måluppfyllelse som ska förbättras 

Kompetensutveckling Konkret beskrivning av kompetensinsatser 

Kundorientering Omnämns inte 

Ledarskap 
Konkret beskrivning av ledningsteamets roll och 

uppgift 

Långsiktighet Omnämns inte 

Lära av andra Omnämns inte 

Måluppfyllelse - kundnytta Måluppfyllelse beskrivs konkret 

Nöjda medarbetare Omnämns inte 

Samhälls- och miljöansvar Omnämns inte 

Samverkan Omnämns inte 

Processer 
Fokusområden för kvalitetsredovisningen 

processas fram årligen. 

 

Håskolans berättare (och därmed berättelsen om alla skolor i kommunen) bygger upp 

kvalitetsredovisningen kring vissa nyckelord som har tydlig koppling till 

kvalitetsredovisningarna använda av näringslivet; faktabaserade beslut, förbättra, ledarskap, 

måluppfyllelse och processer. Upplägget av kvalitetsredovisningen har tydliga drag av kända 

kvalitetsmetoder. Måtten på framgång anges i procent och medelvärde, delaktighet och 

ledarskap konkretiseras. H-skolan svarar därmed väl upp mot den syn på kvalitet som ligger 

bakom näringslivets mätmetoder – nämligen en positivistisk vetenskapssyn, där kvantitativa 

metoder (betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. Av Scotts71 kriterier uppfyller H-

skolan autenticitet. Däremot uppfattas inte redovisningen meningsfull, trovärdig eller 

representativ. 
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Iskolan kvalitetsredovisning från 2008 

Elev   98 

Mål   86 

Utveckling 32 

Målppfyllelse 25 

Föräldra   11 

Kvalitet   6 

Utvärdering 4 

Kund   0 

Vision   0 

 

Berättare Ivar - områdeschef och Iris - rektor 

Iskolan ligger i södra Sverige och är en 6-9 skola med drygt 300 elever. Ivar och Iris inleder 

sin berättelse med att formellt ange hur många anställda det finns på skolan och vilken 

tjänstgöringsgrad de har (tex 75 % anställning osv.) Därefter redovisas skolans kvalitet under 

rubriker som; Organisation och ledningsstruktur, elever och föräldrar, verksamhet och 

slutligen medarbetare. Enkäter, klassråd och elevråd finns för att ta vara på elevernas och 

föräldrarnas synpunkter. Personalen kan på personalkonferenser, ämneskonferenser och 

arbetslagskonferenser eller vid utvecklingssamtal framföra sina synpunkter och lämna förslag 

på förbättringar.  ”Enkäten är uppbyggd av ett antal frågor. Eleverna får ta ställning till i 

vilken utsträckning de instämmer på en skala från 1 (inte alls) till 6 (i hög grad).” 

 

Resultaten av enkätundersökningar och de synpunkter och förslag som kontinuerligt lämnas 

av elever och personal diskuteras och sammanställs i skolledningsgruppen som beslutar om 

eventuella åtgärder och ansvarar för uppföljning, utvärdering och återkoppling. Personalen är 

delaktig i arbetet med kvalitetsredovisningen, bl a genom att lämna in redovisningar och 

synpunkter.  
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I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp. (se bilaga 2) 

 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i I-skolans berättelse: 

Delaktighet 
Delaktigheten betonas såväl personal och elevers 

som samhällets  

Faktabaserade beslut 
Skolledningen beslutar utifrån enkätresultat och 

synpunkter från elever och medarbetare 

Förebygga och förbättra 
Såväl förebyggande som förbättrande åtgärder 

omnämns 

Kompetensutveckling Kompetensutveckling beskrivs detaljerat 

Kundorientering Omnämns inte 

Ledarskap Styrning och ledning beskrivs 

Långsiktighet Omnämns inte 

Lära av andra Omnämns inte 

Måluppfyllelse - kundnytta Betonas kopplat till nationella kunskapsmål 

Nöjda medarbetare 
Omnämns i samband med organisation och 

kompetensutveckling 

Samhälls- och miljöansvar Beskrivs konkret såväl samhälle och miljö 

Samverkan Beskrivs konkret 

Processer 
Omnämns inte som processer men finns 

beskrivna med andra ord 

 

Upplägget av kvalitetsredovisningen har tydliga drag av kända kvalitetsmetoder. Måtten på 

framgång anges i procent och medelvärde, delaktighet och ledarskap konkretiseras. I-skolan 

svarar därmed väl upp mot den syn på kvalitet som ligger bakom näringslivets mätmetoder – 

nämligen en positivistisk vetenskapssyn, där kvantitativa metoder (betygsstatistik t.ex.) antas 

kunna mäta kvalitet. Av Scotts72 kriterier uppfyller skolan autenticitet, meningsfullhet och 

representativitet. Trovärdigheten går ej att bedöma. 
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Jiskolan kvalitetsredovisning från 2008-2009 

Mål   122 

Elev   108 

Föräldra   48 

Utveckling 34 

Utvärdering 18 

Måluppfyllelse 17 

Kvalitet   15 

Vision   10 

Kund   1 

 

Berättare Julia, rektor. 

Julia inleder sin berättelse med en sammanfattning som beskriver vilka områden som 

medarbetarna fokuserat på under läsåret; kunskaper, jämställdhet och utemiljön. 

Inom kunskapsmålet satsar skolan på matematik. Jämställdhetsarbetet sker inom skolans 

fritidsverksamhet och är treåriga jämställdhetsprojekt och kallas jämställdhetspilot samt 

satsningen på att främja en mer jämställd skolgård. Detta är ett säljande anslag där läsaren 

informeras om vad som erbjuds. Skolans engagemang kring jämställdhet kan både ha en 

säljande effekt men även ses som ett utryck för en stark värdering och ett engagemang på ett 

djupare plan som knyter an till skolans samhällsnytta. ”Skolans fritidsverksamhet har arbetat 

mot det nationella målet, dvs. att skolan aktivt och medvetet ska främja kvinnor och mäns lika 

rätt och möjligheter. Skolan har dessutom ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster.” 

Julia fortsätter sin berättelse genom att beskriva hur väl skolan nått måluppfyllelse, likaså får 

läsaren en beskrivning av skolan som är en F – 6 skola med drygt 50 elever.  Den pedagogiska 

verksamheten bedrivs i integrerad form. Eleverna är indelade i tre basgrupper, F, 1– 3 och åk 

4 – 6. Skolans budget uppgår till 3,1 miljoner kronor. Rektor beskriver att skolan har en 

kompetent och välutbildad personal, som är intresserad av att ytterligare kompetensutveckla 

sig för att höja kvaliteten i verksamheten.  
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I tabellenen nedan redovisas hur skolan relaterar till näringslivets begrepp  (se bilaga 2) 

 

Begrepp inom näringslivets kvalitetmetoder: Återfinns i J-skolans berättelse: 

Delaktighet Pedagogers och elevers delaktighet beskrivs 

Faktabaserade beslut Omnämns inte 

Förebygga och förbättra Förekommer i elevhälsoarbetet 

Kompetensutveckling Konkret beskrivet 

Kundorientering Omnämns inte 

Ledarskap  Beskrivet kopplat till mobbningsärenden 

Långsiktighet Omnämns inte 

Lära av andra Medarbetarna lär av andra skolor 

Måluppfyllelse - kundnytta Diskuteras konkret 

Nöjda medarbetare Omnämns inte 

Samhälls- och miljöansvar Omnämns inte 

Samverkan Beskrivs konkret 

Processer  Beskrivs konkret 

  

I berättelsen ses drag av kvalitetstänkande och metoder som liknar dem som används inom 

näringslivet, såsom måluppfyllelse och ett synligt kundperspektiv i förhållningssättet till 

elever och föräldrar. Det förekommer förebyggande och förbättrande processer, 

kompetensutveckling och hur skolan lär av andra. Likaså finns samverkansmetoder angivna. I 

Julias berättelse anas ”den andra ordningens preferenser” där hänsyn till andra individer och 

oegennytta lyfts fram. J-skolan svarar väl upp mot den syn på kvalitet som ligger bakom 

näringslivets mätmetoder – nämligen en positivistisk vetenskapssyn, där kvantitativa metoder 

(betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. Av Scotts73 kriterier uppfyller J-skolan 

autenticitet, meningsfullhet och representativitet. Trovärdigheten går ej att fastställa. 
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Sammanfattning av kvalitativa resultat 

Inledning 

Alla skolor utom en av de undersökta har skickat in kvalitetsredovisningar till Skolverket och 

återfinns därmed i Skolverkets databas SIRIS. Utelämnande av kvalitetsredovisning i sig 

innebär inte att skolan kan antas ha sämre faktisk kvalitet än andra. Innehållet i 

kvalitetsredovisningarna varierar. För vissa berättare (rektorer och skolchefer) tycks det 

viktigast att redovisa siffror för att mäta kvalitet. Måluppfyllelse på nationella prov och 

meritvärde framhålls. Andra berättare målar upp de fysiska och materiella förutsättningarna 

som mått på kvalitet och framgång. I flera kvalitetsredovisningar anslår berättaren en säljande 

ton och anger vad skolan har att erbjuda de antagna läsarna och potentiella kunderna. I tre av 

rapporterna får läsaren inledningsvis ta dela av superlativer som; mysig, det vackra läget, 

naturskönt, tryggt, lugnt, näringsriktig mat etc.- vilket är exempel på säljande anslag i texten 

Kvalitetsredovisningarna skiljer sig mycket åt sinsemellan. De gemensamma nämnarna är att 

de induktivt framtagna nyckelorden behandlas likartat i stort sett av alla. Elev är det begrepp 

som kvalitetsredovisningarna hanterar flitigast (med ett undantag) och kund och vision de 

begrepp som redovisningarna är sparsammast med att förhålla sig till. Flera skolor hanterar 

överhuvudtaget inte kund och vision som begrepp. Kvalitetsredovisningarna är skrivna på 

varierat sätt. Två stycken har mycket formell ton, de andra mer informell/vardaglig. Ingen 

kvalitetsredovisare anger vilken den tänkta målgruppen för kvalitetsredovisningen är. 

 

Kund / Elev / Föräldra-  (jmf näringslivets kundorientering se bilaga 1) 

Ordet kund undviker berättarna att använda – men alla skolor förhåller sig till och värnar om 

sina tänkta kunder. I alla redovisningar utom en framstår föräldrarna som kunder. De är dessa 

berättelserna troligen riktar sig till – ofta med ett säljande anslag. Skolan framställs i en 

positiv dager och berättarens ton är bevekande och insmickrande. Det finns en önskan om att 

den potentiella kunden ska välja att sätta sitt barn i skolan eller i vart fall inte flytta sitt barn 

därifrån. En skola riktar sig direkt till eleverna och hoppar över föräldrarna som adressater – 

men i förlängningen är dessa slutmålet och slutkunderna eftersom berättelserna rör omyndiga 

grundskolebarn. I en kvalitetsredovisning berättas hur elever och föräldrar gjorts delaktiga i 

framskrivandet av redovisningen. I de övriga nio går det inte att läsa ut huruvida föräldrarna 

varit delaktiga eller inte. 

 

Kvalitet/Måluppfyllelse (jmf näringslivets långsiktighet, ledarskap, kundnytta, nöjda 

medarbetare  

se bilaga 1) 

Pedagogisk måluppfyllelse omnämns frekvent i kvalitetsredovisningarna (är kundnytta) 

 

Ekonomisk måluppfyllelse; budgetförutsättningar omnämns i en kvalitetsredovisning - övriga 

avstår ifrån att nämna ekonomiska förutsättningar (är kundnytta) 

 

Ledarskap 

I en skolas redovisning framgår ledarens roll och uppdrag. I övriga är ledaruppdraget helt 

frånvarande eller mycket nedtonat. 

Nöjda medarbetare 
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En skola beskriver hur man arbetar med medarbetarnas trivsel. I några andra nämns hur 

skolan arbetar med kompetensutveckling. Personal och medarbetare ges överlag ett mycket 

litet utrymmer. 

 

Mål/ /Vision (jmf näringslivets måluppfyllelse, samverkan och samhälls- och miljöansvar se 

bilaga 1) 

I två kvalitetsredovisningar finns av Eriksen så kallade starka värderingar med andra 

ordningens preferenser uttryckt, det vill säga långsiktiga mål som tar hänsyn till andra 

människor och beaktar solidariskt handlande och tänkande.
74

 Läroplanens första kapitel 

hanterar det som Eriksen beskriver som starka värderingar och preferenser av andra 

ordningen. Det är slående vid genomläsningen av de tio kvalitetsredovisningarna att dessa 

värden får ett litet eller mycket litet utrymme i berättelserna. Framskjutande positioner får mål 

och måluppfyllelse samt kundnöjdhet .I studien finns en skola beskriven som uppvisar uttryck 

för starka värderingar och ett samhällsnyttigt perspektiv Två skolor förhåller sig till 

läroplanens
75

 uppdrag gällande de grundläggande demokratiska värderingarna och beskriver 

hur de arbetar med ”alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta” De flesta kvalitetsredovisningarna hänvisar till att de har 

likabehandlingsplaner eller liknande där läsaren av berättelsen får anta att förståelse för andra 

människor främjas och att skolan ser till att vare sig elever eller medarbetare ”utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning 

eller för annan kränkande behandling”.  

Samhälls- och miljöansvar omnämns sparsamt i kvalitetsredovisningarna 

 

 

Utveckling/utvärdering (jmf näringslivets processer, kompetensutveckling, lära av andra, 

samverkan, faktabaserade beslut, förebygga och förbättra se bilaga 1) 

Skolorna nämner inte hur de samverkar med andra aktörer i någon större utsträckning. Det 

som förekommer är beskrivningar av till exempel kulturella satsningar och utflykter – men att 

så kallad benchmarking mellan andra skolor skulle förekomma går inte att utläsa. 

Kompetensutveckling av personalen får en undanskjuten roll. Skolornas processer finns inte 

beskrivna. Däremot går det att skönja att skolorna arbetar med faktabaserade beslut och att de 

förebygger och förbättrar sina verksamheter. 
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Analys 

Uppsatsen har skrivits med en hermeneutisk tolkande ansats där innehållsanalys och 

diskursanalys har använts som stödprocesser. Avstamp togs i Hamiltons, Lagrosens och 

Svenssons studier och analyser och med inspiration av Berghs talhandlingsteori, Nytells 

kvalitetsdiskussion och Wahlströms tankar om skolans uppdrag. Dessa perspektiv och insikter 

har fungerat som grund. Tolkningen av texterna har haft stor betydelse för uppsatsen. Då 

stödprocessen varit diskursanalytisk har fokus lagts på att studera hur förändringar av synsätt 

påverkat texternas utformning.76 Det går att konstatera att ett paradigmskifte skedde under 90-

talet gällande synsättet på skolans uppdrag, där elever och föräldrar blev tänkta kunder och 

kvalitetsredovisningar en naturlig försättning på konceptet. 

Det finns maktfrågor som blottlagts i studien – nämligen förväntan och obligatorium från 

maktahavarna riktade mot rektorerna/skolcheferna att skriva kvalitetsredovisningar och dessa 

berättelser är ett uttryck för att flertalet rektorer/skolchefer anammat idén om att följa eller 

inspireras av den kvalitetssyn som näringslivets kvalitetsmetoder ger uttryck för.  

Studien har omfattat ett avgränsat fält i både tid och rum och betonat språkets betydelse för 

tolkningen av materialet.77 

Då diskursanalys fungerar dåligt som enda metod när samhällhets aktörer ska studeras har den 

därför endast som en stödjande teknik i denna studie.  

 

Uppsatsen har fokuserat på huruvida maktasymmetrier och särintressen kan utläsas i 

skolornas kvalitetsredovisningar. Det insamlade materialet (kvalitetsredovisningarna) har 

analyserats, sammanfattats och tolkas ur ett hermeneutiskt perspektiv och med innehållsanalys 

och diskursanalys som stödprocesser. Behovet att tolka kvalitetsredovisningarna har varit 

nödvändigt eftersom det inte har varit möjligt att omedelbart förstå deras innebörd. 

Tolkningen har syftat till att förstå materialet.
78

  Ambitionen har varit att med reflexiv 

tolkning manifestera en hermeneutisk tolkning baserad på den hermeneutiska cirkeln där 

förförståelse för materialet har stor betydelse. Arbetet har fokuserat på vissa avgränsade 

aspekter, eftersom det bara är möjligt att uppfatta vissa aspekter och urskilja vissa data.
79

  

Avsikten har varit att peka på eventuell förekomst av kvalitetsstyrningsmetoder i 

kvalitetsredovisningarna. Genom att studera hur skolledare och andra skribenter tolkat och 

omsatt kund, måluppfyllelse och kvalitet nedbrutet i nio underkategorier i kvalitetsrapporter 

har förhoppningsvis en fördjupad förståelse uppnåtts gällande vad inom näringslivets 

kvalitetsstyrningsmetoder som kunnat utläsas i kvalitetsredovisningarna. 

 

Design 
Den undersökningsdesign som jag valt har varit tvärsnittsdesign med inriktning på en 

kvalitativ forskningsstrategi. Följdriktigt har jag studerat mer än ett fall och intresserat mig för 

variation.
80

 Jag har sökt mönster vilket också var avsikten med uppsatsen och diskuterat hur 

skolor relaterar till begreppet kund, måluppfyllelse och kvalitet i kvalitetsredovisningarna. 
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Enligt Scott kan dokument kvalitetsbedömas.
81

 enligt fyra kriterier; autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet. Dessa aspekter har beaktats vid genomläsningen av 

kvalitetsredovisningarna. 

 

Den kvalitativa forskningsstrategin har satt i ett tvärsnittsdesignsperspektiv av kvalitativa 

innehållsanalyser med en uppsättning källor/dokument som rör en tidsperiod.
82

 Då alla skolor 

inte lämnat in redovisningar alla år så blev det i praktiken så att informationen kommer från 

kvalitetsredovisningar upprättade åren 2006-2011. 

 

Jag formulerade i inledningen av min studie följande område att undersöka; 

Har kända och av näringslivet använda kvalitetsstyrnings-metoder påverkat framskrivandet av 

kvalitetsredovisningarna på de utvalda skolorna – och i sådana fall på vilket sätt detta syns i 

texterna? 

 

Genom att studera hur skolledare och övriga skribenter tolkat kund, måluppfyllelse och 

kvalitet, med underkategorierna elev, föräldra-, kund, kvalitet, mål, måluppfyllelse, 

utveckling, utvärdering samt vision - och presenterat detta i sina kvalitetsredovisningar, har 

jag sökt en fördjupad förståelse om näringslivets kvalitetsstyrningsmetoder har fått genomslag 

i framskrivandet av kvalitetsredovisningarna.  

 

Indikator på näringslivets kvalitetsstyrningsmetoder; spår av positivistisk 

vetenskapssyn som går att utläsa i kvalitetsredovisningarna – kvantitet antas kunna 

mäta kvalitet. 

Vid granskning av skolornas kvalitetsredovisningar framkommer att alla utom två (C-skolan 

och G-skolan) väl svarar upp mot den syn på kvalitet som ligger bakom näringslivets 

mätmetoder – nämligen en positivistisk vetenskapssyn, där kvantitativa metoder 

(betygsstatistik t.ex.) antas kunna mäta kvalitet. C-skolan skiljer ut sig markant eftersom den 

inte tycks influerad av kvalitetsmetoder från näringslivet. 

G-skolan utmärker sig då den inte har skickat in någon kvalitetsredovisning till Skolverket 

och inte heller svarar mig vare sig per telefon eller mejl när jag kontaktar dem och efterfrågar 

deras kvalitetsredovisning och därmed kan skolans förhållningssätt till kvalitetsmetoder inte 

avläsas i nämnvärd omfattning. 

De åtta övriga skolorna som arbetar utifrån kundundersökningarna ifrågasätter inte om deras 

verksamheters kvalitet kan mätas med enkäter utan förhåller sig respektfullt till svaren och 

låter dessa påverka och styra beskrivningen av verksamheterna. Skolorna tar fram 

utvecklingsområden och målsätter sin verksamhet utifrån svaren på enkäterna. Siffrornas 

magi styr rektorerna vilka diskuterar utifrån decimaler som om dessa innehöll sanningen. 

Detta synsätt rimmar väl med NPM-teorierna (New Public Management) Det kan synas 

effektivt och ge mer värde för skattepengarna när rektorerna fokuserar på att styra utifrån de 

mätbara resultaten. Styrningsformen bygger på utvärderingar och kvalitetsredovisningar  - 

men vem eller vad är det som bestämmer skolans uppdrag? 
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 I NMP-rörelsen kan man utläsa två processer; dels en idé om rationalitet och effektivitet i 

styrningen av verksamheterna, dels en marknadisering och konkurrensutsättning dem emellan. 

Kritiken mot NPM är att metoden fokuserar på det mätbara och i farans riktning är att skolans 

arbete minskar sitt fokus på helheten i sitt uppdrag och att demokratiuppdraget, 

fostransuppdraget och inte minst de sociala och estetsikt kulturella aspekterna kommer i 

skymundan. 

Lars Svedberg, docent Uppsala universitet, uttrycker sig så här; ”En chef behöver ta ställning 

till vad som är viktigt för att undvika att bli slav under siffrorna (data driven) och istället låta 

mätresultaten bli en informerad tjänare (evidence-informed)”
83

 

Vilka resultat är meningsfulla? Ger resultaten i till exempel kundundersökningar en bild av en 

skolas grundläggande värden? Hjälper resultatet skolans personal att förstå sin verksamhet 

och förbättra den? 

 

Indikator på näringslivets kvalitetsstyrningsmetoder; syn på kundnytta (måluppfyllelse) 

och vinstmaximering  

 

Vad gäller kundnytta (måluppfyllelse) så är det synligt att skolorna är präglade av detta. 

 

A-skolan redovisar att ”Vi sammanställer måluppfyllelse i alla ämnen för elever i åk 3 samt 

åk 5. Rektor är med då åtgärdsprogram skrivs för de elever som riskerar att ej nå målen”.  

 

B-skolan är fyllig i sin redovisning kopplad till måluppfyllelse och anger att 

kvalitetsredovisningens syfte är att ge information om detta. 

Själva kvalitetsarbetet dokumenteras enligt skolans berättelse genom omdömen, IUP, 

Unikum, åtgärdsprogram, träffar med specialpedagog, måluppfyllelse, diagnoser, nationella 

prov, ämnesprov, inlämningsuppgifter, omdömen, utvecklingssamtal. Man redogör 

måluppfyllelsen med genus och procenttal. 

Flickor: 19 flickor (100 % måluppfyllelse) 

Pojkar: 23 pojkar (91 % måluppfyllelse) 

 

Vidare menar skolan att ”Nationella proven bidrar till en mer noggrann och bra bedömning. 

I ämnen där det inte finns nationella prov är det svårare att se om eleverna når målen eller 

inte”. Likheter och olikheter påverkas av resurstillgång, hur vi delar upp klassen, lokaler, 

miljön och lärarens kompetens i samtliga ämnen. Likheterna är att vi har samma mål. 

Olikheterna ligger i lärarens tolkning”. 

 

C-skolan uttrycker att eleverna och vårdnadshavare skall ha god information om 

måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen, arbetsområden och läxor prov och 

bedömningstillfällen. 

 

D-skolan omnämner inte ordet måluppfyllelse. 

 

E-skolan menar att fortlöpande diagnoser, nationella såväl som egna prov och tester har 

gjorts för att kunna bedöma kursplanernas måluppfyllelse. Högre måluppfyllelse uppnås 
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genom att tydliggöra progressionen i de olika ämnena, så att eleverna blir medvetna om sitt 

lärande och sina mål samt dokumentera deras framsteg. 

 

F-skolan anger att kundenkäten är ett mått på föräldrars nöjdhet och ger skolan värdefull 

information, som resulterat i olika åtgärder för att höja kvalitén.  

Som mått på kvalitet hänvisar skolan till att ”Målet är uppfyllt när minst en indikator uppnått 

riktvärdet”. Ett exempel är hur skolan diskuterar kring PRIM-provet: 

”Andelen elever, som uppnår samtliga minimigränser i PRIM-provet (Prov i matematik) för 

år 3 är minst lika med den genomsnittliga andelen för deltagande kommuner eller har ökat i 

förhållande till föregående år.  

Riktvärde: 

61% (74%)    59% (60%)  78% (77%)” 

 

 

G-skolan omnämner inte ordet måluppfyllelse. 

 

H-skolan lyfter fram att var 94,9 % av eleverna behöriga till gymnasiet och konstaterar att det 

var högre än riksgenomsnittet som var 89,1 %. Därefter fortsätter skolan att göra en 

procentuell redogörelse för uppnådda betyg. Konsekvent redogörs riksgenomsnittet så att 

jämförelse kan göras. Nedan ett exempel: 

 

”Det genomsnittliga meritvärdet för 9-orna vt-07 är 200,2 poäng. Detta är 7,1poäng lägre än 

riksgenomsnittet. Flickornas meritvärde, 218,6 poäng är högre än riksgenomsnittet (207,3) 

Pojkarnas meritvärde var dock mycket lägre än tidigare, och skillnaden var hela 34,6 poäng i 

jämförelse mot riksgenomsnittet. Skillnaderna mellan pojkar och flickor har minskat under 

några år men ökade igen 2007. En skillnad på 45,5 poäng är inte tillfredsställande. Det 

gäller att behålla flickornas resultat och förbättra pojkarnas.” 

 

I-skolan diskuterar och redovisar att ”eleverna får ta ställning till i vilken utsträckning de 

instämmer på en skala från 1 (inte alls) till 6 (i hög grad).” Vidare lyfter skolan fram att 

”Av de antalet elever med provbetyg på de nationella proven och slutbetyg finns följande 

relation mellan andelen (%) elever med lägre, lika eller högre slutbetyg jämfört med 

provbetyget.” På detta utlåtande följer en tabell med redovisning i %-tal. 

 

J-skolan förhåller sig till resultaten på följande sätt: ”Resultaten ger pedagogerna en tydlig 

bild av vilka insatser som ska sättas in samt inom vilka områden… följande resultat: Ca 70 % 

staninevärde 9, Ca 30 % staninevärde 2-5. 

 

Hög måluppfyllelse med goda resultat på nationella prov och höga meritvärden är för skolor  

kvittot på att de lyckats i sitt uppdrag. Styrningen från Skolverket i den riktningen är också 

tydlig. Lättillgängligt och på framskjuten plats på Skolverkets hemsida lyfts resultaten fram. 

På Skolverkets första sida under adressen www.skolverket.se återfinns en flik som heter 

statistik och analys. Där kan läsaren enkelt och smidigt ta del av elevresultat tex nationella 

prov och betygsstatistik korrelerar och även ta del av de två internationella studierna TIMSS 

och PIRLS, mm. 

Vad gäller vinstmaximering/ekonomisk måluppfyllelse så är det ingenting som diskuteras i 

de olika kvalitetsredovisningarna. Förklaringen till detta kan dels bero på att alla utom en av 

de undersökta skolorna är kommunala och drivs utan vinstkrav. Budget i balans är målet för 

kommunala rektorer – i praktiken en 0-budget.  G-skolan är en friskola men eventuell vinst är 

http://www.skolverket.se/
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ingenting som lyfts fram. I den samhälleliga debatten är tonläget är idag liksom sedan tidigare 

högt gällande vinster i välfärden vilket möjligen bidrar till att detta inte får någon 

framträdande plats. Debatten om vinster i skolan förekom redan under 2000-talets tidiga år. 

Den 21 oktober 2005 hade Sveriges Radio en intervju med dåvarande skolminister Ibrahim 

Baylan där han i enighet med dåvarande statsminister Göran Persson lyfte fram att 

socialdemokraterna inte ville att friskolor skulle tillåtas ta ut vinster. Baylan tillsatte en 

utredning med uppdrag att se över hur en begränsning av vinsuttaget skulle gå till. Tanken var 

att en ny bolagsform skulle införas där företagen endast tilläts att ta ut mycket låga vinster.84 

Friskolornas riksförbund replikerade i februari 2006 via dåvarande ordföranden Gert 

Assermark att regeringen borde fokusera på att höja kvaliteten i skolorna istället för att hitta 

sätt att förbjuda eventuell vinst med argumentet; ”fristående skolor tar inte ut några 

jättevinster eftersom det inte finns några jättevinster att ta ut”85 

Det ska framhållas att det finns friskolor som inte har vinstkrav utan återinvesterar i 

verksamheten - så kallade non-profit verksamheter, till exempel Stockholms Estetiska 

gymnasium som är ett exempel på ett elev- och personalkooperativ
86

. 

 

Indikator på näringslivets kvalitetsstyrningsmetoder; kundundersökningar mäter 

kvalitet i procent och tonar ned skolans komplexa övriga verksamhet. 

 

Den problematik min undersökning indikerar är att flertalet skolor fokuserar starkt på 

resultatet från kundundersökningarna och resultaten från nationella prov samt betyg och 

meritvärde. Dessa parametrar tycks i många fall styra skolans utveckling. Då kundunder-

sökningarna tenderar dels att vara ytliga och endast täcka de lätt mätbara områdena så 

beskriver de egoistiska preferenser och inte samhälleliga hänsyn. Tomas Englund, professor i 

pedagogik vid Örebro universitet, diskuterar i samma riktning när han är kritisk till det 

systemskifte som skett på det utbildningspolitiska området. Under 1990-talets nyliberala våg 

skedde en förskjutning från ett ”publicgood”- perspektiv till ett ”privategood”- perspektiv det 

vill säga från den kollektiva och gemensamma bestämmanderätten över utbildningen till 

familjens och föräldrarnas rätt att besluta över skola och utbildning. 
87

 

Skolans demokratiuppdrag kommer i skymundan och hela första kapitlet i läroplanen riskerar 

att förminskas i betydelse. Arbetet i skolorna tenderar att bli kortsiktigt och en jakt på ökat 

måluppfyllelse mätt %-tal istället för långsiktig fostran av goda samhällsmedborgare såsom 

läroplanens första kapitel gör gällande – nämligen ”skolans värdegrund och uppdrag.”.
88

 

Hela första kapitlet i läroplanen präglas av så kallade ”starka värderingar”
89

 vilka 

diskuterades inledningsvis i denna uppsats. Starka värderingar hanterar mänskligt agerande 

där egennyttan får träda tillbaka till förmån för respekt och förståelse för andra människors 

behov. 

                                                      
84

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=717629 
85

 

http://www.friskola.se/Files/Dokument/Pressmeddelanden/2006/Pressmeddelande%20vinst%20

2006.pdf 
86

 http://www.estetiska.se/about.htm 
87

 http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2005/08/24/mangtydiga-demokratin 
88

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) Kapitel 1 
89

 Eriksen E.O kommunikativt ledarskap s 17 



56 

 

I läroplanen tar de starka värderingarna, publicgood - aspekterna uttryck i formuleringar som;  

”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 

för vår gemensamma miljö.” 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-

konfessionell.” 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” 

 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och utveckla ett 

kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper – från en generation till nästa” 

”Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för 

att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver.” 

….belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att 

skapa hållbar utveckling.” 

Vad gäller fokuseringen på resultat av nationella prov och meritvärde så riskerar lärare och 

skolledning att tappa fokus från den kvalitativa bildningen och enögt stirra på kortsiktiga 

procentökningar år från år.  

 

Indikator på näringslivets kvalitetsstyrningsmetoder; tecken på specifik metod hämtad 

från näringslivet som fått tydligt genomslag. 

 

Två skolor arbetar med namngivna kvalitetsverktyg nämligen BRUK, Våga Visa och den så 

kallade Qualistrappan.  I övrigt kallar inte skolorna sina kvalitetmetoder för något specifikt 

namn.  

De metoder som omnämndes i den här uppsatsen inledningsvis var Deming, Six Sigma, Lean, 

SIQ, TQM. Metoderna är närbesläktade med varandra och bygger på ett synsätt som grundar 

sig i det sk Deminghjulet – plan, do, check(study), act. Dessa tankegångar finns det spår av i 

kvalitetsredovisningarna och återfinns i BRUK, Våga Visa och Qualistrappan 

Metoden som Deming tog fram under 1950-talet, med rötter i 30 talet och industrialismen  – 

har en stark koppling till Toyota och bilindustrin. Kvalitetsmetoderna används ursprungligen 

främst inom tillverkningsindustrin. Demings kvalitetshjul har även präglat de allmänna råd 

som Skolverket givit ut inför det systematiska kvalitetsarbete som ska genomföras i skolorna i 

framtiden. (från 2012 och framåt) 
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Demings kvalitetshjul
90

   Skolverkets kvalitetshjul
91

 

 

                                           
 

 

Diskussion 

Syftet med min studie var att undersöka om kända och av näringslivet använda 

kvalitetsstyrnings-metoder påverkat framskrivandet av kvalitetsredovisningarna på de utvalda 

skolorna – och i sådana fall på vilket sätt detta synts i texterna. 

 

Genom att studera hur skolledare och medarbetare tolkat kund, måluppfyllelse och kvalitet, 

med underkategorierna elev, föräldra-, kund, kvalitet, mål, måluppfyllelse, utveckling, 

utvärdering samt vision - och presenterat detta i sina kvalitetsredovisningar, har jag sökt svar 

på om näringslivets kvalitetsstyrningsmetoder har fått genomslag i framskrivandet av 

kvalitetsredovisningarna.  

 

På vilket sätt präglas undersökningens skolors kvalitetsredovisningar av den 

kvalitetssyn som kundundersökningarna indikerar? 

  

Kundundersökningar såsom Pilen tar fasta på det som lätt låter sig mätas i procent. Därmed 

görs en värdering av vad som är kvalitet - nämligen det lätt mätbara. Fostran, 

antimobbningsarbete, estetisk utveckling, social kompetens, människors okränkbarhet och 

lika värde etc. – det som läroplanen så starkt betonar och Skolverket lyfter fram som lika 

viktigt som kunskapsuppdraget - ges inget utrymmer eller näst intill inget utrymme. 

Alternativet är att dessa värden beskrivs kort och utan analys och utan framåtsyftande 

perspektiv och framtidsfokus. 
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Går det att utläsa syn på kundnytta (måluppfyllelse) kopplad till vinstmaximering?  

 

Det går inte att direkt utläsa kundnytta kopplad till vinstmaximering i 

kvalitetsredovisningarna. Av nyckelorden var ordet kund det ord som flest (8 av 10 rektorer) 

”flydde” ifrån. Precis som Magnus Svensson skrev fram i sin doktorsavhandling (2004) 

”TQM-based self-assessment in educational organizations – help or hindrance - så är det ett 

vanskligt uppdrag för skolans anställda att förhålla sig till ordet kund.  

 

Ninni Wahlström lyfter fram problematiken i sin bok ”Mellan leverans och utbildning” (2009) 

Wahlström menar att läroplaner och därmed skolans arbete alltid befunnit sig i ett 

spänningsfält mellan å ena sidan det demokratiska uppdraget och å andra sidan kravet på ett 

effektivt förhållningssätt till arbetsmarknadens och samhällets behov.92
 Enligt Wahlström har 

det alltid funnits mål för utbildningen – men målens funktion har växlat. De styrsystem som 

präglar skolan idag har sina rötter i den ekonomiska traditionen med mål och resultat i fokus. 

Med rötterna i militär tradition och via programbudgetereringen formades slutligen New 

Public Managementstyrningen (NPM) och tog plats i styrningen av den offentliga 

verksamheten. Fokus för dessa modeller är utvärdering.  Enligt Wahlström utmärks NPM av 

en förskjutning från processer till prestationer, ett behov att kvantifiera prestationer, 

kontraktliknande relationer (kundrelationer – min anmärkning) och slutligen 

marknadsmekanismer med betoning på kvalitet och konsument/brukarintressen.93
  Wahlström 

diskuterar vidare att förskjutningen sker från elevens kunskap och intresse till läraren och 

målen, från att de nationella proven haft en nedtonad betydelse till att denna nu accentueras 

kopplat till hur undervisningen är utformad och hur lärarens roll förändrats från att ha varit ett 

ensamjobb till att vara ett laguppdrag.
94

 

I den resultatstyrda skolan sätts kunskapsresultat och måluppfyllelse först. Individuella mål 

lyfts fram före samhällsnyttiga och demokratiska. Lärarna försöker finna balansen mellan 

måluppfyllelse, individuella preferenser och läroplanens krav på skolans värdegrund och 

uppdrag. Ett uppdrag som ständigt blir svårare eftersom antalet nationella och lokala 

utvärderingar av kunskapsresultat ökar.
95

  Skolverket konstaterar i de nationella 

kvalitetsgranskningarna (2003) att grundskolans senare års lärare fokuserar på kunskapsmålen 

medan lärarna i de yngre åldrarna lyfter fram värdegrundsfrågor.  

 

Vilken problematik finnas sammankopplad med kundundersökningar som avser att 

mäta kvalitet i procent, kopplat till skolans komplexa verksamhet?  

 

Genomläsningen av kvalitetsredovisningarna visar att rektorerna/skolcheferna och i 

förekommande fall deras medarbetare tenderar att mäta och redovisa det som är lätt att 

kvantifiera såsom meritvärde, nationella provresultat, föräldrars svarsfrekvens mm. Det är 

vanligt att analysen av det kvantifierabara antingen uteblir helt eller formuleras mycket kort. 

Det finns få exempel på systematiskt kvalitetsarbete d.v.s. att någon av berättarna drar 

slutsatser av föregående års resultat och kopplar dessa till innevarande år. Systematiken 

uteblir med andra ord med undantag för Beskolan där idén om spridningen av lärande 

exempel befästs. De övriga kvalitetsredovisningarna vittnar om att precis som Skolverket 

kommit fram till, blir kvalitetsredovisningen en produkt som skolorna inte använder för att 
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höja och utveckla kvalitén. Problemet som framskymtar är att kvalitet mätt i procent ger föga 

vägledning till kvalitetshöjande skolutveckling. 

 

 

Är det något problem med att Skolverkets allmänna råd är baserade på en direkt kopia 

från bilindustrin och övrig tillverkningsindustri och näringsliv och i så fall vilket?  

 

Problemet kan kokas ned till frågan: ska rektor och skolan sälja eller utbilda?   

Till vad ska eleverna utbildas? Vilken tänkt framtida arbetsmarknad ska efterfråga elevernas 

kompetens? Det som nu kontrolleras fram och fokuseras på – är det relevant? 

SKL menade 2009 att alltför mycket av debatten kring skolan handlade om kvantitet så som 

mer pengar eller fler lärare istället för att fokusera på vad som faktiskt ger bättre kvalitet och 

resultat för eleverna. Svenskt näringsliv tog 2010 initiativ till en webtjänst som skulle 

förmedla information om gymnasieskolors kvalitet baserat på statistik. Medborgarna ses som 

kommunens kunder vilka har rätt att få veta vilken kvalitet skolorna har. Kopplingen är tydlig 

till kokurrens, innovationskraft och kostnadseffektivitet. Enligt svenskt näringsliv så är 

tävlingsinslaget skolor emellan avgörande. De uppdrog till Handelns Utredningsinstitut att 

undersöka utbildningssystemet utifrån ett branschperspektiv och där redovisas kvalitet, 

produktivitet, resurseffektivitet, konkurrens, benchmarking och marknad. Skolan ses som en 

producent av kunskap. Information om skolornas kvalitet antas ge förutsättning för rationella 

val byggda på opartiska utvärderingar utifrån inspektioner genomförda av tex kreditinstitut 

som Standard & Poor m.fl. Svensk näringslivs tanke är att elever och föräldrar kommer att 

attraheras av skolor som levererar mervärde och de att skolor med svaga resultat tvingas att 

förbättrar sin kvalitet för att överleva.96 Fortlöpande uppföljning av resultaten förordas med 

tydliga kontrollstationer. 

 

Detta synsätt möts av hård kritik av Gunilla Dahlberg, professor på Stockholms universitet, 

som menar att de kvalitetsbegrepp som har sitt ursprung i efterkrigstidens bilindustri 

”frontalkrockar”97 med kunskapsbegreppet i läroplanen. Dahlberg betonar i Pedagogiska 

magasinet (2009) vikten av meningsskapande som en kvalitet vilket har både en större djup 

och bredd än vad som är möjligt att få fram genom enkätsvar och mätbara värden.   

Ett pressmeddelande som fick stort genomslag var det som skolverket gav den 30 januari 

2009. Där sammanfattades kunskapsutvecklingen 1991 – 2007. Mätningarna var gjorda inom 

PIRLS, TIMSS och PISA med fokus på läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Sverige 

jämfördes med de länder som deltagit vid samma mättillfällen. I de internationella 

jämförelserna låg Sverige över genomsnittet i läsförståelse i samtliga mätningar. I 

naturvetenskap låg Sverige över genomsnittet utom i TIMSS 2007 där prestationerna var 

under genomsnittet. I matematik låg Sverige över eller på en genomsnittlig nivå utom i två 

TIMSS-rapporterna prestationerna låg under genomsnittet. Detta pressmeddelande 

kommenterades bland andra av Svenska dagbladet: ”Björklund får rätt av Skolverket..,.och 

verkets genomgång tycks i huvudsak ge Björklund rätt” 
98

 

Även i den samhälleliga debatten är fokus på dessa områden. Den 29 januari 2013 gjorde 

Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund och Svenskt Näringsliv 

gemensam sak när de i Svenska Dagbladet presenterade sin idé om en kommande webbplats 
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där resultat och enkätsvar kommer att visas från samtliga skolor. Databasen är tänkt att 

innehålla ett antal kvalitetsmått som hämtas från offentliga uppgifter. Aktörerna menar att 

detta ska ge en bra grund för elever och föräldrar att komma i gång med sitt skolval. 

Initiativtagarna vill komma bort från att vissa skolor bara beskriver sin verksamhet i allmänna 

ordalag till förmån för hårdfakta det vill säga enkätsvar och resultat. Därmed har 

kvalitetsbegreppet snävats in till det lätt mätbara – ännu en gång. 

 

Skolverkets årliga rapport ”Skolans jämförelsetal har varit mer spridd och diskuterad än 

”Bilden av skolan”. Kvantitet är lättare att mäta än kvalitet enligt Andreas Bergh: ”Siffor och 

medelvärden tycks objektiva – men ger en ofullständig bild av den komplexa verkligheten.”
99

 

Mål och resultatstyrt utbildningssystem har hämtat inspiration från NPM där 

kvalitetsbegreppet utvecklats inom tillverkningsindustrin.100
  Inom tillverkningsindustri och 

näringsliv finns uttalade förväntningar på rationalitet och utveckling. Likaså är konkurrens, 

och nyttomaximering självklara inslag. Själva grundidén för NPM är ständiga förbättringar 

satta i ett positivistiskt perspektiv och med tanken att rationalitet är möjlig även i 

mellanmänskliga sammanhang. Om insats X görs så kommer beteende Y att inträffa hos 

eleven.  

 

I en föreläsning för skolledare anordnad av Skolporten i november 2012 och distribuerad av 

utbildningsradion, så lyftes skolans framtida utmaningar och dilemma fram. Föreläsare var 

Richard Gerver tidigare rektor och skolledare i Storbritannien. Gerver räknas som en av de 

stora inspiratörerna för brittisk skola. Han lyfter fram problematiken att nutida utbildning 

alltför mycket sneglar bakåt på och baserar sig industrialismens ideal och för lite blickar in i 

framtiden.
101

 

Under sin föreläsning pekar han på den alltför snäva fokuseringen på PISA-resultaten vilka 

inte ger en tillräcklig indikation på vad som är framgångsrik undervisning. Gerver menar att 

utbildningssystemet fortfarande är starkt präglat av vad som var framgångsrikt och effektivt 

för industrin för 50 år sedan – en massutbildning med förmodad hög produktivitet. Problemet 

med det synsättet är att det moderna digitala samhället med Google och Apple som 

framträdenade aktörer bland andra, inte efterfrågar den arbetskraft som fostrats till att passa 

industrialismens och tillverkningsindustrins ideal, nämligen människor som lärt sig att bli 

styrda. Framtidens yrken menar Gerver kräver människor som har en entreprenöriell ingång 

till utmaningar och problem. Om studenter fostrade i industrialismens anda säger Gerver; 

”De har fått lära sig att fråga vad hur och när det ska göra saker. Hur tänker ni styra mig, 

hur vet jag när jag är klar? 

Vi behöver entreprenörer. Folk som hittar sina egna problem, sitt eget arbete, sina egna 

lösningar, sina egna arbetsuppgifter. 

 

Gerver lyfter fram det index som GEDI – (Global entrepreneurship & development index) 

analyserat fram. Det är ett index som visar hur stor del av ett lands ekonomi som baseras på 

nyföretagande, entreprenörskap och företagaranda. Där är förhållandena i stort sett motsatta 

till vad PISA indikerar. Enligt Gerver har Kina och Indien redan insett detta och förstår att 

värdesätta kreativitet och nytänkande. De har sedan länge slutat att stoltsera med sina PISA-

resultat eftersom de inte duger som måttstock på framgång.  Gerver höjer ett varningsens 
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finger för att skolor i väst försöker vrida tillbaka klockan till industrialismens syn på kunskap 

eftersom den inte kommer att leda till arbete och framgång under 2000-talet. 

 

 
Bilden är från föreläsning med Richard Gerver november 2012 

Tänkvärt är att ”svenskarna är bland de mest patentsökande i världen. Vi ligger på tionde 

plats globalt om man räknar till antalet ansökningar. Även om antalet ansökningar inte blivit 

fler än för tio år sedan, så ökar antalet unika uppfinningar”.
102

 

Christian Lundahl, docent i pedagogik vid Stockholms universitet och gästprofessor i 

pedagogik vid Karlstad universitet, uttrycker följande tanke under sin föreläsning för 

skolledare i november 2012, arrangerad av Skolporten; kunskap och resultat är inte samma 

sak. Enligt Lundahl är PISA inte ett mått på svenska skolans kunskap – det mäter bara vissa 

aspekter. Problem menar Lundahl uppstår om lärare stressas till att arbeta för att höja skolans 

statistiska resultat eftersom de kan påverka kvaliteten negativt i undervisningen. Lärarna ska 

inte ha fokus på höga betyg diskuterar Lundahl vidare utan skolledaren bör avdramatisera 

detta och stödja lärarna att upprätthålla god kvalitet och se till skolans hela uppdrag som är 

större än betygsstatistik. 

Lundahl drar en parallell till Toyota som ursprungligen hade fokus på kvalitet men som 

frångick detta och började arbeta på beting – med resultatet att kvaliteten sjönk på bilarna och 

att fabrikerna var tvungna att återkalla ett stort antal bilar.
103
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Efterord med konklusion 

När jag inledde min undersökning med att samla stoft till uppsatsen så var min första anhalt 

på resan genom kvalitetsredovisningarnas Sverige, Skolverkets databas SIRIS. Till min 

oerhörda häpnad fann jag att under de 14 år från1997 - 2011, som kvalitetsredovisningar varit 

obligatoriska för kommuner och fristående aktörer att skicka in till Skolverket, fanns det 

många som inte hade skickat in en enda kvalitetsredovisning! Hur var det möjligt? Jag blev 

nyfiken på vilka ”vägrarna” var, de som inte lydde makthavarnas order utan helt sonika valde 

att lägga sin energi på annat. 

Var dessa rektorer och kommunrepresentanter ”de smarta” – de som redan från början 

ifrågasatte nyttan med kvalitetsredovisningarna - och såg att arbetet med att ta fram dessa 

dokument skulle stjäla tid från det övriga skolarbetet? Eller stod deras vägran att redovisa sina 

kvalitetsredovisningar för något annat som t.ex. tidsbrist eller bortprioritering av helt andra 

hänsyn? Hur har deras vägran att delta i kvalitetsredovisningar faktiskt påverkat skolans 

kvalitet och framgångar? Går det att se någon skillnad på de skolor som plikttroget anammar 

makthavarnas krav på att genomföra kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningar efter deras 

rekommendationer och de skolor som ägnar sig åt annat? Intressant vore att jämföra hur 

skolornas meritvärde och övrig måluppfyllelse enligt läroplanen skiljer sig utifrån om de har 

gjort kvalitetsredovisningar eller inte. Tänk om det inte är någon skillnad – då har i sådana fall 

allt kvalitetsarbete varit i onödan – det har inte gagnat eleverna.  

När kravet på kvalitetsredovisningar avskaffades 2011 så försvarades och motiverades det 

med att ett skarpare system för nationell granskning av skolors kvalitet genomförts. Ett 

system som betonar regelefterlevnad och kunskapsresultat – inte skolans övergripande mål. 

Kvalitativa mål ges minskat utrymme - men en förväntan finns trots det från makthavarna att 

skolorna ska fånga upp dessa i sina utvärderingar och uppföljningar.  

 

Regeringen med utbildningsminister Jan Björklund i spetsen föreslog den 18 april 2013 att  

kraven på individuell utvecklingsplan (IUP) reduceras från en gång per termin till en gång per 

läsår i årskurs 1-5 och avskaffas helt i årskurs 6-9. Utvecklingssamtal ska dock även 

fortsättningsvis genomföras minst en gång varje termin, för samtliga årskurser, och kraven på 

vad de ska innehålla förtydligas.
104

 Förslaget är ute på remiss och regeringen planerar att 

ändringarna kan träda i kraft i november, efter en proposition till riksdagen. Lärarnas 

Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner hyllar förslaget.
105

  

Kan detta vara ett första tecken på att nyttan av den rika dokumentationen av elevers 

prestationer och måluppfyllelse börjar ifrågasättas? Leder dokumentationen till bättre 

måluppfyllelse och ökad kvalitet eller inte? 

Vi i Sverige jämförs ofta med vårt broderland Finland. Makthavare och experter funderar på 

hur det kommer sig att våra bröder och systrar i öst lyckas så mycket bättre än vi. 

Normalkurvan för intelligens skiljer sig rimligtvis inte – så vad beror Finlands skolsuccé på? 

Svaren är säkert många men en intressant aspekt är att finnarna – precis som ”vägrarna” inte 
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okritiskt hängde på kvalitetssäkringstanken eller marknadiseringen av skolan och belastade 

lärare och skolledare med en rik flora av byråkratiska uppdrag. 

Lutade sig makthavarna i Finland tryggt tillbaka, förvissade om att de professionella ute på 

skolorna skulle genomföra sitt uppdrag utan att det behövdes kontrolleras fram med ”pseudo-

aktiviteter” baserade på ”pseudokvantiteter”? 

Sven-Eric Liedman författare och professor i idéhistoria yttrycker i sin artikel i DN/litteratur 

sina reflektioner kring den finska skolundet inspirerad av Pasi Sahlbergs bok, ”Finish 

lessons”.  Skolan har enligt Liedman haft en lugn utveckling i Finland till skillnad mot 

Sverige där olika reformer adderats till varandra under åren. I Finland har skolan fortsatt varit 

i offentlig regim – med likvärdig yttre form, även om variationer har tillåtits inom ramarna. 

Finlands resultat har gått i rakt motsats till Sveriges – under 90-talet var prestationerna i 

Sverige bättre och finnarnas medelmåttiga internationellt sett. Liedman reflekterar över hur 

detta fenomen kunnat uppstå och menar att till skillnad mot Sverige tillåts skolledare, lärare 

och lärarutbildare att driva skolans utveckling och de finska makthavarna förlitar sig på de 

skolanställdas professionalitet. I Sverige fick näringslivet påverka skolan och hävda valfrihet 

som ett mycket viktigt kriterium. Liedman menar att näringslivets representanter är bra på 

företagande men inte på skolans inre arbete. 

I Finland stod makthavarna på skolledarnas och lärarnas sida och vägrade att släppa in 

näringslivet till skillnad mot Sverige där politikerna applåderade och möjliggjorde 

näringslivets intåg genom friskolereformen. Liedman uttrycker stark kritik mot 

utbildningsminister Björklund som genomgående agerat utifrån så kallat sunt förnuft och 

därmed genomdrivit elitklasser trots att forskningen visar att bäst prestationer sker i blandade 

klasser, frekventa prov och betyg som försämrar skolarbetet, för starkt fokus på språk och 

matematik vilket förytligar och begränsar lärandet, fler lektioner och längre skoldagar som 

försämrar resultaten och slutligen; 

”Sunt förnuft säger att stat och kommun noga måste övervaka hur skolorna sköter sig och 

lärarnas gör sitt jobb. Alltså inrättas ett fint närverk av kontrollinstanser med 

skolinspektionen i spetsen. Lärarnas arbetstid slammar igen av alla rapporter som de måste 

skriva och alla möten som de måste gå på. En mängd skenbart exakta mätresultat säger hur 

bra en skola är.” 
106

 

Vad som är kvalitet varierar över tid precis som Skolverket skrev i sin rapport 2003. Vad så är 

kvalitet varierar dessutom från person till person. Vad som är kvalitet förändras med andra 

ord över tid, i rum och plats. 

Vid samma sekund på en skola så kan en förälder uppleva mycket god kvalitet utifrån sina 

preferenser i ett sammanhang, medan det i samma stund kan finnas en annan förälder som 

upplever mycket dålig kvalitet i ett annat sammanhang. Det innebär att kvalitet inte låter sig 

mätas på något enkelt eller entydigt sätt och att kvalitetsbegrepp baserade på enkla webb- 

enkäter i bästa fall mäter dagsformen på de som svarar eventuellt beskriver ett litet utsnitt av 

hur verksamheten upplevs av de tillfrågade. Att utifrån detta dra långtgående slutsatser eller ta 

ekonomiska beslut förefaller sig mycket vanskligt. Förståelsen för skolans kvalitet baserat på 

enkla enkäter kan rimligtvis bara vara på en ytlig nivå. 
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Hur förhåller sig berättarna i denna uppsats sig själva till ordet kvalitet? 

Ett flertal berättare förhåller sig till ordet kvalitet när de kopplar det till begreppet 

kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete. Sparsamt förekommer ordet kopplat till konkret ökad 

måluppfyllelse som till exempel: kvaliteten ska förbättras på vårt värdegrundsarbete. Däremot 

står det ingeting om hur kvaliteten ska förbättras eller på vilket sätt detta ska mätas och följas 

upp över tid. 

En skola menar att kvalitet är både ett löfte och en upplysning om vad kunden kan förvänta 

sig. 

 

Vad skulle då kunna leda till kvalitetshöjande skolutveckling? Säkert en rad olika åtgärder 

såsom verklig delaktighet från elever, föräldrar och medarbetare i skolans arbete. Likaså en 

breddad syn på kunskap där alla ämnen får jämbördig status och olika lärstilar tillåts ta plats. 

Ytterligare en aspekt är att lyfta de elever (främst pojkar enligt nuvarande statistik) som 

skolan inte får att ge ifrån sig sin fulla kapacitet utan underpresterar. Ett systematiskt arbete 

där reflektioner och utvärderingar av ett års erfarenheter får konkret och tydlig påverkan på 

nästa år, skulle troligen gynna utvecklingen. Fokus på samhällsnyttiga och demokratiska 

perspektiv, ett helikopterperspektiv sida vid sida med det individuella. En befrielse från att 

producera kortsiktigt pesudokvalitetsarbete och ett mandat att se i längre perspektiv på minst 

ett par år – hand i hand med ett budgetarbete som är långsiktigt. En nyanserad debatt om 

framgångar och motgångar. Skolan gör ett bra jobb inom en rad områden – låt det få höras. 

Ingen gagnas av eländesbeskrivningar – utom möjligen den som kortsiktigt vill vinna 

politiska poänger och nästa val. 

 

Inte utan betydelse för snabba och enkla sätt att mäta kvalitet har konkurrensutsättningen 

varit. Inledningsvis i denna uppsats tog jag upp det ursprungliga syftet med 

kvalitetsmetoderna kopplat till näringslivets framgångsparametrar nämligen att skapa 

maximal kundnytta och i förlängningen maximal vinst för företaget. Vid en sökning på 

vinstkrav på de tre största friskolekoncernerna så går det att få fram följande resultat: 

Academedias vinst år 2011 var 208 miljoner, Kunskapsskolans vinst år 2011 var 15 miljoner 

och slutligen John Bauers rörelseresultat år 2011var 11 miljoner. 
107

 .  

Framtida forskning 

I framtiden skulle jag med stor glädje och intresse fördjupa mig i ”vägrarnas” resonemang och 

ställningstaganden. Det vore förmodligen fruktbart att jämföra detta med de finländska 

makthavarnas sätt att ta ställning mot marknadiseringen av skolan – med vidhängande krav på 

kvalitetsmätningar i allmänhet, kvalitetsredovisningar och systematiskt kvalitetsarbete i 

synnerhet som följd. 

Tänk om elevernas resultat inte påverkas av om skolan genomför kvalitetsarbete och 

kvalitetsredovisningar? Tänk om elevernas resultat är bättre än andra jämförbara skolor? Vad 

betyder det i sådana fall? 
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