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Abstract 
 
Bergh, Andreas (2010): What does quality do to education? Different 
meanings of the concept of quality and their consequences for education. 
Örebro Studies in Education 29, 321 pp. 
 
The aim of this dissertation is to investigate what linguistic meanings the 
concept of quality is imbued with in different educational arenas and to 
discuss the consequences of such meanings for education. From this aim 
the main research question is: What does the concept of quality do to edu-
cation and what does education do to the concept of quality? The question 
indicates an interest in understanding how the concept of quality and edu-
cation mutually influence each other.   

The empirical material consists of national texts written by the govern-
ment and the national school authorities, mainly between the years of 1997 
to 2008, as well as interviews with different people from three local school 
authorities and schools. Theoretically the approach is inspired by Quentin 
Skinner and speech-act theory as well as Reinhart Koselleck and conceptual 
history. While Skinner is mainly interested in the rhetorical use of concepts, 
Koselleck’s interest lies in investigating how concepts carry historical time. 
For this study, some analytical concepts are lifted from these two theories 
and are applied to the empirical material.  

From the analysis, four concluding criteria of application are formu-
lated: education quality, result quality, market quality and system quality. 
The result shows that certain meanings, which for a long time have been 
connected to education and, in this study, are incorporated under the um-
brella criterion education quality, have been challenged and partly margi-
nalized. Instead, the dominance of result quality, market quality and sys-
tem quality lead to an acceptance of new social perceptions in education. 
The different national and local structures that are developed to measure 
quality have a high impact on local practice. As a consequence of a shift 
from goal to result, overriding goals are clarified and made juridically con-
trollable. The changes also lead to consequences for the different actors in 
the education system, as well as for teachers, national politicians and for 
national and local school administrations.                                                                      

 
Keywords: education, concept of quality, educational policy, municipality, 
independent school, speech-act, conceptual history, Sweden.  
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Förord 
 
 
 
Det första tillfälle jag i utbildningssammanhang deltog i en diskussion där 
begreppet kvalitet var tydligt framlyft var i mitten av 1990-talet. Sedan 
dess har jag haft förmånen att få betrakta och hantera kvalitetsbegreppet 
ur olika perspektiv och yrkesroller. Något som har fascinerat mig är hur 
dess karaktär, likt en fjärran horisont, har förändrats under de år som gått. 
Av avhandlingens resultat framgår att kvalitetsbegreppets positiva, men 
samtidigt undflyende och svårfångade karaktär långt ifrån är något som 
begränsas till min egen upplevelse.    

När nu avhandlingen är klar så innebär det för min egen del att jag sät-
ter punkt för ett flerårigt arbete som både har varit mycket utmanande och 
oerhört berikande. Det är också många som på olika sätt har bidragit till 
avhandlingens tillkomst. Även om jag inte kan nämna alla vid namn vill 
jag inledningsvis rikta ett kollektivt tack till arbetskamraterna inom peda-
gogikämnet. Den goda stämningen och alla samtal som tar form kring 
frågor om forskning och utbildning har varit viktiga inspirationskällor för 
mig i mitt skrivande. Jag vill också kollektivt tacka alla de personer som 
jag inom ramen för studien intervjuat. Alla representanter från ”Kulla 
kommun”, ”Alcea skolor” och ”Dannbro kommun”, ni har på ett generöst 
sätt delat med er av era erfarenheter och förväntningar och därigenom givit 
ett mycket värdefullt bidrag till avhandlingen.  

Bland de personer jag särskilt vill tacka finns till att börja med mina tre 
handledare. Ninni Wahlström har varit min huvudhandledare under av-
handlingsarbetets senare del, vilket är den tid då texten som helhet har 
tagit form. Ett varmt tack Ninni, för alla inspirerande samtal, alltid snabb 
och konstruktiv respons samt ett mycket gott och engagerat handledar-
skap. Under den tidigare delen av avhandlingsarbetet har Bernt Gustavsson 
varit min huvudhandledare och därefter min biträdande handledare. Ett 
stort tack Bernt, för att du tidigt väckte min nyfikenhet på kvalitetsbegrep-
pet, vidgade mina perspektiv och för din uppmuntran av att det inom en 
och samma studie går att undersöka flera olika utbildningsarenor. Agneta 
Linné har under hela doktorandtiden varit min biträdande handledare. 
Stort tack Agneta, för din ständiga övertygelse att avhandlingen skulle 
slutföras på ett bra sätt, många kritiska och insiktsfulla kommentarer samt 
för alla läsningar av manus.  

Under min doktorandtid har tillhörigheten i forskningsgruppen Utbild-
ning & Demokrati erbjudit värdefulla möjligheter att få diskutera texter, 
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både att få kommentarer på mina egna och att få ta del av andras. Tack 
alla deltagare i forskningsgruppen som tillsammans bidrar till att skapa en 
stimulerande och utmanande miljö och tack Tomas Englund, gruppens 
vetenskapliga ledare, för alla uppmuntrande, tankeväckande och intresse-
rade ord längs vägen.  

Det är många som vid olika tillfällen generöst har läst mina texter, dis-
kuterat och ställt frågor, och på så sätt hjälp mig framåt i skrivandet. Eva 
Forsberg läste och kommenterade hela manuset vid slutseminariet i mars 
2010 och bidrog med viktiga synpunkter som jag senare försökt att ta till-
vara. Ann Quennerstedt kommenterade i ett ganska tidigt skede teorikapit-
let. Emma Arneback, Lars Erikson, Oliver St John, Ingrid Unemar Öst och 
Matilda Wiklund har alla läst och givit konstruktiv kritik på olika delar av 
texten i avhandlingsskrivandets slutskede. Också Karin Engström, Eva 
Hagström, Christer Håkanson, Carsten Ljunggren, Marie Nordmark, Ulla 
Ohlsson, Joachim Rosenquist och Eva Wallberg har på skilda sätt och i 
olika faser lämnat bidrag. Ett varmt tack till er alla för goda insatser! 
Bland de forskningsadministratörer som stöttat forskarutbildningen vill jag 
särskilt tacka Gunvi Linnér, Eva Ljunggren och nu senast Kicki Ekberg.  

Jag vill även tacka min mamma Margareta, som under hela avhand-
lingsarbetet alltid har ställt upp och hjälpt oss att få vardagens alla delar 
att gå ihop. Tack också för den fina gemenskap som du och de yngre famil-
jemedlemmarna delar! Till sist, Cilla, Hilma, Lova och Gustav. Ni har 
tillsammans med mig delat avhandlingsprojektet under de här åren. Tack 
Cilla, för ditt fantastiska stöd, både i vardagens familjeliv och för att du 
varit en viktig samtalspart kring tankar runt skrivandet! Hilma, Lova och 
Gustav, tack för att ni alltid påminner mig om livets många och rika gläd-
jeämnen!  

 
Örebro, oktober 2010 
Andreas Bergh  
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Kapitel 1 Introduktion 
 
 
 
 

Kvalitet och utbildning  
I föreliggande avhandling undersöks hur begreppet kvalitet språkligt tar 
form på olika utbildningsarenor. Även om kvalitetsbegreppet till viss del 
har använts tidigare i svenska utbildningssammanhang har det framför allt 
spridits snabbt efter det att regeringen år 1997 betonade att man priorite-
rar utbildningens kvalitet.  

 Regeringen prioriterar utbildningens kvalitet. Nu måste åtgärder vidtas för 
att höja och säkra utbildningens kvalitet (Skr 1996/97:112, s 4).  

Att ett begrepp som kvalitet får en snabb spridning är i ett avseende kanske 
inte så förvånande. Det är sannolikt få som invänder mot ambitionen att 
utbildning ska hålla hög kvalitet. Det syfte som ställs i fokus i avhandling-
en handlar inte primärt om att diskutera huruvida kvalitetsbegreppet är 
lämpligt att använda inom utbildningsområdet eller inte. Eftersom det 
redan är så pass etablerat menar jag att det är mer fruktbart att undersöka 
med vilka innebörder det tar form samt att diskutera vilka konsekvenser 
olika uttolkningar kan få för utbildning.  

Trots kvalitetsbegreppets positiva klang ger detta knappast något bidrag 
till en diskussion om vad som skulle kunna vara gott och eftersträvansvärt 
när det gäller utbildning. Ändå sänder det, som en av de lärare som har 
intervjuats i studien påpekar, signaler till dem som arbetar i skolan. 

Ett sådant här begrepp som kvalitet, det är ju det som det handlar om hela 
tiden när vi diskuterar saker i skolan, hur vi ska utveckla arbetet … Sen är 
det ju lite så att om man säger att man vill ha kvalitet så betyder det samti-
digt att man just nu inte har kvalitet. Det är ett hån mot alla som sliter 
häcken av sig som lärare tycker jag, som gör ett riktigt bra jobb. Och det är 
väldigt bra kvalitet på mycket av det som vi gör (lärare Dannbro kommun).  

Om det är som den här citerade läraren kommenterar skulle motsatsen till 
kvalitet kunna beskrivas som avsaknad av kvalitet. Men kan inte kvalitets-
begreppet samtidigt rymma dimensioner av djup, komplexitet och utrym-
me för olika perspektiv? Om kvalitet handlar om hur arbetet i skolan ska 
utvecklas, vad ska den i sådana fall utvecklas mot? Vad kännetecknar en 
utbildning av hög kvalitet, hur avgör man det, vem är i sådana fall man 
och vad är det som gör att något blir mer eftersträvansvärt än något annat? 
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Finns det en bred konsensus i vad som avses med kvalitet i utbildning, eller 
finns det tvärtom spänningar mellan olika uppfattningar och innebörder 
där vissa blir dominerande medan andra trycks undan?  

Möjligen kan kombinationen av kvalitetsbegreppets positiva klang och 
dess potentiella öppenhet för olika innebörder vara bidragande förklaring-
ar till att det så snabbt fått fäste i det svenska utbildningsväsendet. I jämfö-
relse med likvärdighet, som är ett annat centralt begrepp i utbildnings-
sammanhang, är kvalitetsbegreppet delvis av annorlunda karaktär. För det 
första har likvärdighetsbegreppet redan använts inom utbildningsområdet 
under en längre tid och därmed hunnit laddas med olika innebörder. För 
det andra förefaller kvalitetsbegreppet vara möjligt att använda i betydligt 
fler sammanhang än vad som gäller för likvärdighet. Oavsett om det hand-
lar om utbildning, biltillverkning, mat, konst, kläder eller vård och omsorg 
så är det möjligt att tala om kvalitet. Vidare kan kvalitetsbegreppet kombi-
neras med en mängd andra ord. I regeringens Utvecklingsplan för förskola, 
skola och vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet (Skr 1996/97:112) 
talas exempelvis om kvalitetsutveckling, kvalitetsarbete, kvalitetsbedöm-
ning, kvalitetshöjning, kvalitetsgranskning och kvalitetsmått. Även om det 
går att tala om exempelvis likvärdighetsgaranti och likvärdighetsbedöm-
ning är sannolikt kombinationsmöjligheterna för kvalitetsbegreppet ändå 
betydligt större. Dessutom kan ytterligare ordled läggas till, vilket det finns 
många exempel på i det material som analyseras i avhandlingen. Bland 
annat används sammansättningar som kvalitetssäkringssystem, kvalitetsre-
dovisningsanalys och kvalitetsförbättringsarbete.  

Av avhandlingen framgår att kvalitetsbegreppet i vår samtid används i 
många olika sociala sammanhang, med en avsevärt större spridning än att 
enbart begränsas till svenska förhållanden och till utbildningsområdet. Som 
redaktören för antologin Den omätbara kvaliteten konstaterar är kvalitet 
ett ord som vi inte verkar få nog av (Strannegård 2007).  

Allt från industriföretag till vårdcentraler, skolor och kunskapsorganisatio-
ner satsar på kvalitetssäkring … Likväl är kvalitetsbegreppet en gåta och 
bedömningar om kvalitet höljda i dunkel. Men idag kräver många att det 
undflyende kvalitetsbegreppet måste naglas fast och specificeras (Stranne-
gård 2007, s 13) 

Utöver kvalitetsbegreppets samtida användning har det även en historia 
som går långt tillbaka, med rötter till den grekiska filosofin (Liedman 
2007). På samma sätt som kvalitetsbegreppet kan sägas ha förflyttats över 
tid och rum gäller motsvarande för nedanstående bild, där en egyptisk 
kontrollant mäter byggstenar till en pyramid. Detta forntida konstverk har 



nämligen sedermera blivit logotyp för en av de större kvalitetskonsulterna i 
USA, Juran Institute.  

En egyptisk kontrollant mäter byggstenar till en pyramid.1 
  

Vad finns det för koppling mellan ett forntida egyptiskt konstverk och ett 
amerikanskt konsultföretag år 2010? När det till att börja med gäller det 
forntida Egypten och dess imponerande byggnadsverk så väcker förmodli-
gen blotta tanken över det tidspann som dessa har funnits de flestas fasci-
nation. Att sedan det arbete som genomfördes måste ha krävt en omfat-
tande organisation, kunskap, precision, uthållighet och långsiktighet är 
sannolikt bidragande orsaker till att ett resultat kunde åstadkommas som 
har stått sig i tusentals år. Kanske är det några av dessa begrepp som Juran 
Institute vill anknyta till när de förklarar att kvalitetsledande företag med 
långsiktig finansiell stabilitet, som Toyota och Samsung, använder sig av de 
filosofier och metoder som har utvecklats av just Juran Institute. Med stöd 
av det universella programmet ”Juran Performance Management Program” 
erbjuder Juran Institute en tjänst som bygger på över 60 års erfarenheter. 

It is a system that can transform an organization’s beliefs and habits by dep-
loying policies and processes that will enable your company to design and 
deliver products and services that “without a doubt” meet customer, busi-
ness, and societal needs (Juran Institute 2010, s 2). 

Förutom att det system som ursprungligen utvecklades för det japanska 
bilföretaget Toyota kan förändra en organisations övertygelser och vanor 
kan det även, enligt Juran Institute (2010), bidra till att de strategiska må-
len nås, att riskerna reduceras, att processproblem löses och att resultaten 
förbättras. Allt detta torde även ha varit väsentliga värden när de egyptiska 
pyramiderna byggdes. Genom att inbegripa erfarenheter från såväl det 
forntida Egypten, som det expansiva och framgångsrika bilföretaget Toyo-
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1 Bilden är hämtad från Axelsson och Bergman (1999, s 33). Eftersom samma bild, 
från tidigt 1990-tal fram till 2010, har använts som logotyp för Juran Institute har 
jag inhämtat tillstånd för att använda bilden i avhandlingen. Enligt detta tillstånd 
ska följande text anges: ”Reprinted with permission from Juran Institute, Inc”.  
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ta, formuleras på detta sätt ett antal förväntningar som sammantaget ger 
kvalitetsbegreppet en karaktäristik.  

Vad händer då när ett begrepp, som kvalitet, förflyttas över tid och mel-
lan olika användningsområden? Tillförs och berikas begreppet med nya 
innebörder när det introduceras i nya sammanhang? Eller, blir det tvärtom 
så att de innebörder som begreppet tidigare har tilldelats består, medan 
istället de nya sammanhang som begreppet börjar användas i förändras? 
Överfört till utbildningsområdet och min avhandling formuleras den cen-
trala frågan: Vad gör kvalitetsbegreppet med utbildning och vad gör ut-
bildning med kvalitetsbegreppet? I fokus för analysen ställs tre arenor där 
kvalitetsbegreppet används och uttolkas: regering, nationella skolmyndig-
heter samt tre huvudmän och skolor.  

Att kvalitetsbegreppet under 1990-talets senare del prövas och successivt 
tar form inom utbildningsområdet kan inledningsvis belysas med utgångs-
punkt från hur detta diskuteras i några centrala texter, från i första hand 
regeringen och Skolverket. I en text från Skolverket (1999a) konstateras att 
det var i regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) som termerna kva-
litet, kvalitetsgranskning, kvalitetsbedömning och kvalitetssäkring introdu-
cerades. Samtidigt som Skolverket således förlägger beslutet om kvalitets-
begreppets introduktion till regeringen, förklaras i en annan text att till-
komsten av förordningen om kvalitetsredovisning delvis kan ses mot bak-
grund av Skolverkets undersökningar som ”hade visat att mål- och resul-
tatstyrningssystemet inte fungerade som det var tänkt trots att det hade 
förflutit flera år sedan systemet trädde i kraft” (Skolverket 2000c, s 8). 

Utöver att införandet av kvalitetsbegreppet innebar att delvis nya krav 
började ställas på Skolverket framgår av följande citat, från de första na-
tionella kvalitetsgranskningarna, att det även kom att utmana huvudmän 
och skolor.  

Vårt intryck är att detta begrepp för många av de intervjuade har en trivial 
klang – var och en vet väl vad kvalitet är, även när det gäller arbetet i sko-
lan! Många är skeptiska till nya idéer och tankar som introduceras, och 
kommentarer som ”kejsarens nya kläder” har förekommit i samband med 
kvalitetsdiskussioner. Det gäller därför att alla som arbetar i skolan även på 
allvar skaffar sig en bild av vad ”kvalitet” kan och bör vara i deras arbete, 
hur elever kan tränas i att upprätta kvalitetskrav på eget och andras arbete, 
och hur skolans uppföljnings- och utvärderingssystem fokuserar på kvalite-
ten i alla verksamheter, dvs. ytterst en förbättrad måluppfyllelse (Skolverket 
1998b, s 44). 

Redan genom detta, i sammanhanget tidiga, uttalande signaleras att kvali-
tet mer öppet handlar om att de som arbetar i skolan bör skaffa sig en bild 
av vad kvalitet kan vara, samtidigt som det mer specifikt kopplas samman 
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med krav, uppföljnings- och utvärderingssystem samt måluppfyllelse. Vad 
är då det nya? Har de som arbetar i skolan tidigare saknat en bild av vad 
som kan vara kvalitet i utbildning, har den bild som funnits varit felaktig 
eller är det nya en betoning på en annan form av styrning? Snarare än att 
svaret finns i någon av dessa frågor uppfattar jag utifrån regeringens (Skr 
1996/97:112) utvecklingsplan att svaret finns i en kombination av dessa. 

Från regeringshåll (Skr 1996:97:112) betonas att Skolverket i större ut-
sträckning, genom information, debatt och kommentarer, måste påverka 
skolväsendets utveckling i kraft av den kunskap som vinns genom uppfölj-
ning, utvärdering och tillsyn. En förklaring som regeringen ger till den 
betoning som görs av utbildningens kvalitet är att utvecklingsprocessen har 
varierat mellan olika skolor. På vissa skolor har den varit intensiv medan 
det på andra skolor gått trögt. En annan förklaring är att ökad uppmärk-
samhet måste ägnas åt resultaten av arbetet, på alla nivåer i systemet. De 
resultat som avses är dels de som tydliggörs genom det nya betygssystemet, 
eftersom detta tydliggör skolans resultat på ett helt annat sätt än tidigare, 
dels de som kommer fram från andra styrinstrument. Framför allt måste 
kommuners utvärdering ges hög prioritet för att ta fasta på grundläggande 
mål som kvalitet och likvärdighet, framhåller regeringen.   

Utan kvalitet är likvärdigheten tömd på innehåll och utan likvärdighet leder 
kvalitetsdiskussionen bort från målen rättvisa och demokrati. Utvärderingar 
skall säkra att eleverna får en likvärdig utbildning med den kvalitet som må-
len anger. Skolan finns för elevernas skull och för dem är det resultatet av 
tiden i skolan som är det viktiga (Skr 1996/97:112, s 8).  

Bland övriga förklaringar som ges till varför det finns ett behov av att ut-
veckla utbildningens kvalitet finns motiv som handlar om den globala 
konkurrensen.  

År 1997 konstaterar regeringen (Skr 1996/97:112) att Sverige i och med 
medlemskapet i EU är del av ett internationellt sammanhang. Samtidigt 
betonas att utbildningssamarbetet bygger på frivilliga överenskommelser 
och att utbildningspolitik är och bör förbli en nationell angelägenhet. 
Bland övriga begrepp som används tillsammans med kvalitetsbegreppet 
finns, som framgår av citatet ovan, likvärdighet, rättvisa och demokrati. 
Sju år senare presenterar den dåvarande näringsministern respektive ut-
bildnings- och forskningsministern en gemensam strategi (Ds 2004:36) för 
Sveriges långsiktiga tillväxt. Vikten av ett aktivt agerande internationellt 
betonas, inte minst i EU-arbetet med att förverkliga Lissabonstrategins 
mål, att Europa år 2010 ska vara världens mest konkurrenskraftiga eko-
nomi. För Sveriges del formuleras dessutom visionen att Sverige ska vara 
Europas mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade eko-
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nomi. ”Vi vet att utbildning och forskning spelar en allt större roll för eko-
nomisk tillväxt”, skriver de ansvariga ministrarna (Ds 2004:36, s 1). Istäl-
let för begreppen likvärdighet, rättvisa och demokrati, som överhuvudtaget 
inte nämns i strategin, används begrepp som konkurrens, innovativt sam-
hällsklimat, ekonomi och globalisering.  

Från ett fokus på regering och skolmyndigheter riktas nu blicken avslut-
ningsvis mot relationen mellan kvalitetsbegreppet och lärares yrkesutöv-
ning. I slutet av 1990-talet, det vill säga samma tid som den nationella 
kvalitetssatsningen börjar ta form, konstaterar Mikael Alexandersson 
(1998) att senare tids utbildningsreformer har inneburit en utveckling mot 
ökad kontroll av skolan i form av utvärderingar och kvalitetsmätningar. 
Alexandersson betonar att han inte tar avstånd från att stat och kommun 
gör systematiska utvärderingar av skolan, men framhåller att lärares eget 
kunskapsbehov måste ges stort inflytande när utvärderingen iscensätts, för 
att på så sätt ge utrymme för nyfikenhet, dynamik och komplexitet. Cent-
ralt för utvärderingen är också att den kan bidra till att lärares yrkesspråk 
fördjupas, framhåller Alexandersson.  

När kvalitetsbegreppet ett drygt halvt decennium senare, i OECD-
rapporten Teachers Matter, kopplas samman med lärares yrkesutövning är 
det andra frågor än lärares kunskapsbehov och yrkesspråk som ställs i 
fokus. I rapporten framhålls att lärare är viktiga utifrån den påverkan de 
har på elevers lärande: “The research indicates that raising teacher quality 
is perhaps the policy direction most likely to lead to substantial gains in 
school performance” (OECD 2005 s 23). Utifrån denna utgångspunkt 
ställs i rapporten frågor om hur läraryrket ska kunna bli ett attraktivt kar-
riärsval, hur effektiviteten i lärares arbete ska kunna utvecklas och hur 
policyöverenskommelser ska kunna implementeras. Samtidigt som det 
konstateras att det är svårt att implementera policybeslut, så att de i reali-
teten leder till förändring, påpekas att olika aktörsgrupper inte ska kunna 
utöva ett veto kring utbildningsreformer som har beslutats genom demo-
kratiska politiska processer.  

I det här avsnittet har jag pekat på att kvalitet är ett högst aktuellt och 
centralt begrepp inom utbildningsområdet, men också ett begrepp med 
många olika användningsområden och med långa historiska rötter. Från 
denna introduktion riktas blicken i nästa avsnitt mot talhandlingsteori och 
begreppshistoria.  

Analys av begrepp och talhandlingar 
De analysbegrepp som jag använder i avhandlingen utformas med inspira-
tion från Quentin Skinner och talhandlingsteori respektive från Reinhart 
Koselleck och begreppshistoria. Från Skinner (1988a, 1988b, 1988c, 
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1988d, 1999, 2002, 2008) hämtar jag möjligheten att analysera talhand-
lingar och att undersöka kvalitetsbegreppets applikationskriterier, det vill 
säga de villkor som ställs upp för dess användning. Från begreppshistoria 
och Reinhart Koselleck (2002, 2004a, 2004b) utvecklar jag, med hjälp av 
analysbegreppen erfarenhetsrum och förväntanshorisont, redskap för att 
undersöka den samtida användningen av begreppet kvalitet som ett spän-
ningsfält mellan dåtid och framtid. 

Genom att skilja begreppet kvalitet från ordet kvalitet, som både Skin-
ner (1988a, 2002) och Koselleck (2004b) gör, menar jag att det är rimligt 
att utgå från att det inom utbildning har funnits idéer om vad som i allmän 
mening kan uppfattas som kvalitet, även innan dessa började benämnas 
som just kvalitet. Enligt Skinner kan nämligen ett begrepp finnas närva-
rande i en text trots att själva ordet som betecknar detta inte börjar använ-
das förrän långt senare. Koselleck pekar vidare på att ett ord kan göras 
entydigt genom tolkning medan ett begrepp, för att kunna vara ett be-
grepp, måste förbli mångtydigt. Ju allmännare ett begrepp är, desto fler 
kan göra anspråk på dess uttolkning. Med hänvisning till franska revolu-
tionen ger Koselleck exempel på hur semantiska motsättningar, överlapp-
ningar och glidningar också kan utspelas som reella historiska konflikter. 
Kontrollen över språket, och kampen om den rätta tolkningen av det cen-
trala frihetsbegreppet, blev under denna tid ett viktigt maktmedel i den 
kamp som rasade.  

Kan då kvalitetsbegreppet, med stöd i begreppshistoria och talhandlings-
teori, förstås som ett så kallat grundbegrepp respektive som ett begrepp 
med performativ funktion? Som hjälp för att undersöka om ett begrepp 
kan betraktas som ett grundbegrepp formulerar Koselleck ett antal frågor.   

Is the concept in common use? Is its meaning disputed? What is the social 
range of its usage? In what contexts does the term appear? Is the term arti-
culated in terms of a concept with which it is paired, either in a complemen-
tary or adversary sense? Who uses the term, for what purpose, and to ad-
dress whom? How long has it been in social use? What is the valency of the 
term within the structure of social and political vocabulary? With what 
terms does it overlap, and does it converge with other terms over time 
(Tribe 2004, s xiv)?  

Samtidigt som dessa frågor, för att noggrannare kunna besvaras, behöver 
undersökas empiriskt menar jag inledningsvis att det är fullt rimligt att 
beskriva kvalitetsbegreppet som ett grundbegrepp i Kosellecks mening. 
Detta kan bland annat motiveras utifrån att kvalitetsbegreppet är allmänt 
använt och med en (åtminstone potentiellt) omdiskuterad innebörd. Därtill 
är det ett begrepp som i vår samtid ges en auktoritativ kraft då det betonas 
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av både regering och nationella skolmyndigheter. Dessutom har kvalitets-
begreppet historiskt använts av olika aktörer och i skilda sammanhang, 
både som självständigt begrepp och sammansatt med andra ord.  

Kan då kvalitet, med Skinners (1988a) begreppsapparat, förstås som ett 
begrepp med performativ funktion, det vill säga ett begrepp som inte en-
bart beskriver utan också värderar och skapar och som därför kan använ-
das av olika språkanvändare för skilda syften? Med samma motivering 
som när det gäller grundbegrepp menar jag att kvalitet kan förstås som ett 
begrepp med performativ funktion. Samtidigt som det positivt laddade 
kvalitetsbegreppet är vanligt förekommande i utbildningssammanhang ger 
det i innehållsligt avseende knappast någon vägledning till vilken utbild-
ning det är som eftersträvas. Sammantaget menar jag att detta lägger grun-
den för en potentiell språklig kamp mellan olika sociala krafter, en kamp 
om att få bli den eller de som får definiera kvalitetsbegreppets innebörd.  

Utbildningsreformer och pedagogisk forskning 
Ett centralt motiv till avhandlingsstudien handlar om att ett sedan tidigare 
tämligen oanvänt begrepp, kvalitet, vid en viss tid tydligt lyfts fram och 
mycket frekvent börjar användas i utbildningssammanhang. Samtidigt som 
kvalitetsbegreppet kan uppfattas som neutralt, utan specifikt innehåll, me-
nar jag att det är rimligt att anta att det har påverkats av de tidigare sam-
manhang det har använts i. Dessutom introduceras kvalitetsbegreppet i en 
tid då det svenska utbildningsväsendet redan sedan tidigare, under de se-
naste decennierna, har varit föremål för ett omfattande reform- och för-
ändringstryck (Lindensjö & Lundgren 2000). Som Daniel Sundberg (2005) 
pekar på i sin avhandling accentuerar den samhällssituation som skolan 
verkar i dilemman där skolväsendets aktörer har att hantera förändringar 
som emellanåt är både mångfasetterade, komplexa och motsägelsefulla.  

När kvalitetsbegreppet i regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) 
kopplas samman med styrinstrument som läroplan, lärarutbildning, upp-
följning, utvärdering och inspektion2 knyter det an till frågor som tidigare 
har berörts i utbildningssammanhang. Så diskuterades exempelvis uppfölj-
ning och utvärdering i relation till den centrala frågan om hur nationell 
likvärdighet skulle kunna garanteras vid ett kommunalt huvudmannaskap i 
det sena 1980-talets diskussioner kring mål- och resultatstyrning (Wahl-
ström 2002). Agneta Linné (1996) pekar vidare på hur både utvärdering 
och inspektion i tidigare utbildningsreformer har diskuterats som styr-

 
2 Inspektionsbegreppet har tidigare använts i svensk utbildning, med start från 
1861 då den första folkskoleinspektionen bildades (Karlsson Vestman & Anders-
son 2007, Segerholm 2009, SOU 2007:101).  
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nings- och kontrollinstrument. Redan vid de första lärarmötena i mitten av 
1800-talet ventilerades seminarieutbildningen och ansatser gjordes för att 
få till stånd systematiska redovisningar av hur seminariernas verksamhet 
gestaltade sig. På motsvarande sätt menar Ove Karlsson Vestman och Inger 
M Andersson (2007) att de återkommande husförhören, som genomfördes 
av präster under 1800-talet, kan betraktas som en tidig form av utvärde-
ring. Själva termen utvärdering infördes dock först i mitten av 1900-talet i 
samband med reformeringen av det svenska skolsystemet. 

Utvärdering kan också tas som utgångspunkt för att belysa hur såväl 
användningen av olika styrinstrument som de aktörer som brukar dessa 
förändras över tid. Under en stor del av 1900-talet har det i olika avseen-
den funnits en nära relation mellan statens styrning av utbildning och pe-
dagogisk forskning, bland annat då pedagogiska forskare har utvecklat och 
medverkat i utvärderingar av nationella skolreformer (Karlsson Vestman 
& Andersson 2007). Från att utvärderingsinstrumentet tidigare har riktats 
mot nationella skolreformer så vidgas detta under 1980-talet till att även 
börja användas lokalt för bedömning av skolutveckling. I och med över-
gången till 2000-talet menar Karlsson Vestman och Andersson att utvärde-
ringens roll som politiskt styrinstrument tonas ned, medan tillsyn och kva-
litetsgranskning samt tidigare använda styrinstrument, som inspektioner 
och kunskapsprov, åter börjar användas. 

Medan pedagogisk expertis under 1900-talet har haft stort inflytande över 
utformningen av den pedagogiska utvärderingen, har tjänstemän inom den 
statliga förvaltningen nu kommit att dominera. Vad detta skifte kan komma 
att betyda återstår att följa genom empiriska studier (Karlsson Vestman & 
Andersson 2007, s 77).  

Studier av utbildningsreformer är vidare ett centralt läroplansteoretiskt 
intresseområde. Tomas Englund (1990) beskriver läroplansteorins fram-
växt i Sverige som en utveckling i stadier. I det första stadiet, det ramfak-
torteoretiska, intresserar man sig för didaktiska effektivitetsproblem, 
primärt för att förklara hur statliga beslut om utbildningens inriktning och 
dimensionering begränsar och reglerar dess faktiska gestaltning. I lä-
roplansteorins andra stadium utvidgas det ramfaktorteoretiska tänkandet 
mot en läroplansteori då historiska och samhälleliga dimensioner utvecklas 
genom så kallade läroplanskoder (jfr Lundgren 1979/1989). I läroplansteo-
rins tredje stadium fokuseras innehållet som ett uttryck för motsättningar 
mellan olika sociala krafter där politiska dimensioner tydliggörs (Englund 
1986). Utbildningspolitiska texter betraktas enligt detta synsätt som kom-
promisser där det finns ett tolkningsutrymme som över tid kan medföra 
förskjutningar. Även om auktoritativa texter, som har utformats på natio-
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nell nivå, har en central position då dessa anger förutsättningar som övriga 
aktörer måste förhålla sig till, menar Englund att uttolkningar sker på alla 
nivåer i utbildningssystemet. 

Utifrån det språkliga intresse jag har i min studie kan avhandlingen pla-
ceras in i läroplansteorins tredje stadium. Det finns också exempel på tidi-
gare läroplansteoretisk forskning som har kombinerats med endera Kosel-
leck eller Skinner. Så lyfter Linné (2007, s 183) utifrån ett läroplansteore-
tiskt och historiskt intresse fram Kosellecks analysbegrepp erfarenhetsrum 
och förväntanshorisont och konstaterar: “Through their capacity to hook 
on to each other, experience and expectation appear to be excellent con-
cepts to use in analysing history”. Vidare har bland annat Tomas Englund 
och Ann Quennerstedt (2008a, 2008b) använt Skinners begreppsapparat i 
en studie av utbildningspolitisk språkanvändning med särskilt intresse för 
likvärdighetsbegreppet. De menar att den språkliga vändningen inom sam-
hällsvetenskaperna har bidragit till en utveckling av läroplansteori, som 
erbjuder möjligheter att analysera utbildningspolitik och vardaglig skol-
verksamhet som ständigt pågående aktiviteter.  

Som jag anger i inledningen till det här avsnittet är ett centralt motiv till 
avhandlingsstudien, att begreppet kvalitet vid en viss tid tydligt lyfts fram 
och mycket frekvent börjar användas i utbildning. I och med att kvalitets-
begreppet på detta sätt blir ett centralt reformbegrepp, menar jag att det är 
angeläget att undersöka vilka innebörder det ges och att diskutera vilka 
konsekvenser som kan följa för utbildning. Det är utifrån denna ambition 
som jag utvecklar en ansats där jag kombinerar analysbegrepp som utveck-
las från talhandlingsteori och begreppshistoria, med ett tillvägagångssätt 
där jag undersöker både nationella texter och lokala uttolkningar av kvali-
tetsbegreppet. Min förhoppning är att jag på detta sätt ska kunna syn-
liggöra om och hur de innebörder som uttrycks i auktoritativa texter skif-
tar över tid, undersöka vilka innebörder kvalitetsbegreppet ges lokalt samt 
föra en diskussion om relationen mellan det lokala skolarbetet och det 
sociala och politiska fält på vilket utbildningspolicy formuleras.  

Syfte, forskningsfrågor och disposition  
Avhandlingens syfte är undersöka med vilka språkliga innebörder begrep-
pet kvalitet tar form på olika utbildningsarenor samt att diskutera vilka 
konsekvenser skilda uttolkningar kan få för utbildning. För att belysa syf-
tet ställs en övergripande forskningsfråga:  
 

Vad gör kvalitetsbegreppet med utbildning och vad gör utbildning 
med kvalitetsbegreppet?  
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Med inspiration från Skinner (1988a) rymmer frågan en undran vad som 
händer när kvalitetsbegreppet, med specifika applikationskriterier från 
andra sociala sammanhang, möter sammanhanget utbildning. Tillförs be-
greppet nya applikationskriterier, eller blir det tvärtom så att de tidigare 
består och blir dominerande med följden att den sociala uppfattningen om 
utbildning förändras?  

Förutom den övergripande forskningsfrågan ställs följande två mer spe-
cifika forskningsfrågor:  

 
Vilka tidigare erfarenheter lagras i kvalitetsbegreppet och hur 
kommer dessa till uttryck i de förväntningar som formuleras?  
 
Vilket eller vilka problem i styrningen av utbildning betraktas kva-
litet vara ett svar på?  
 

Avhandlingen disponeras i tre delar. I det första kapitlet, i del 1, introduce-
ras avhandlingen och undersökningens syfte och forskningsfrågor formule-
ras. I kapitel 2 och 3 upparbetas teoretiska utgångspunkter, analysbegrepp 
och metodologiska tillvägagångssätt. De centrala analysbegreppen erfaren-
hetsrum och förväntanshorisont motiveras av att kvalitetsbegreppet har en 
lång historia av tidigare användning, även utanför utbildningsområdet. 
Förutom dessa två begrepp, som jag använder med inspiration från be-
greppshistoria, är även de analysbegrepp som jag hämtar från talhandlings-
teori centrala. Genom att rikta blicken mot talhandlingar och de applika-
tionskriterier som kvalitetsbegreppet tilldelas, blir det möjligt att undersö-
ka om och hur olika sociala krafter tilldelar det positivt laddade kvalitets-
begreppet skilda innebörder. I kapitel 4 presenteras olika tidigare (diakro-
na) och samtida (synkrona) användningar av kvalitetsbegreppet. Kapitel 5 
är en redogörelse för hur begreppet kvalitet har undersökts och diskuterats 
i tidigare forskning, såväl inom utbildning som i andra områden.  

Del 2 utgörs av avhandlingens empiriska analys, det vill säga en analys 
av hur kvalitetsbegreppet språkligt tar form på de arenor som ingår i un-
dersökningen. Med stöd av de centrala analysbegreppen, som jag redogjort 
för ovan, analyseras i kapitel 6 och 7 texter från regering respektive från de 
nationella skolmyndigheterna Skolverket och Myndigheten för skolutveck-
ling. Därefter följer tre kapitel, kapitlen 8-10, som är en analys baserad på 
intervjuer med sammanlagt 38 personer i skilda befattningar: styrelserepre-
sentanter, administrativa tjänstemän, skolledare samt lärare. Urvalet av 
nationella texter har vägletts av de två konkreta uttryck kvalitetsbegreppet 
ges i regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112): kvalitetsredovisningar 
och nationella kvalitetsgranskningar. Undersökningen av de tre huvud-
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männen och skolorna har mer öppet riktats mot att undersöka vilka ut-
tolkningar kvalitetsbegreppet ges lokalt.  

I avhandlingens del 3, bestående av kapitel 11, knyts de tidigare delarna 
samman och avhandlingens resultat presenteras. Först görs en sammanfat-
tande analys av kapitlen 6-10. Därefter, som ett sätt att summera avhand-
lingens resultat formuleras fyra sammanfattande applikationskriterier. I det 
avslutande avsnittet förs en diskussion om så kallade perlokuta effekter, 
det vill säga effekter som uppstår som en konsekvens av kvalitetsbegrep-
pets användning, oavsett om de varit avsedda eller ej. 
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Kapitel 2 Teoretisk analysram 
 
 
 
 
Avhandlingens textanalytiska redskap utvecklas med inspiration från 
Quentin Skinner och talhandlingsteori respektive från Reinhart Koselleck 
och begreppshistoria. Även om de båda teorierna har utvecklats från olika 
rötter och delvis i olika riktningar så finns det många gemensamma ställ-
ningstaganden och intressen. Keith Tribe (2004) pekar på skillnader mellan 
traditionerna och skriver att talhandlingsteori riktas mot kontextuell för-
ståelse av ett politiskt språk hos ett begränsat antal ledande tänkare, me-
dan uppmärksamheten i begreppshistoria riktas mot variationen i specifika 
begrepps innebörder. Helge Jordheim (2003) konstaterar att inte enbart 
Koselleck och Skinner, utan också Michel Foucault, utgår från vissa ge-
mensamma problemställningar och perspektiv. Bland annat är syftet med 
deras analyser alltid att säga något om en eller flera historiska texter inom 
ramen för en historisk kontext. Hayden White (2002, s xiii) pekar också på 
tydliga paralleller mellan Koselleck, Foucault och Jacques Derrida, efter-
som de alla har betonat ”the status of historiography as discourse rather 
than as discipline and featured the constitutive nature of historical dis-
course as against its claims to literal truthfulness”.3  

Utifrån avhandlingens syfte, att undersöka med vilka språkliga innebör-
der begreppet kvalitet tar form på olika utbildningsarenor samt att diskute-
ra vilka konsekvenser skilda uttolkningar kan få för utbildning, redogör 
jag i föreliggande kapitel för de överväganden som ligger till grund för mitt 
val att kombinera talhandlingsteori och begreppshistoria. Kapitlet inleds 
med avsnittet Vetenskap, språk och historia, varefter blicken riktas mot 
Skinners Talhandlingsteori och därefter Kosellecks Begreppshistoria. I det 
sista avsnittet, Från teorier till analysbegrepp, presenteras de begrepp som 
används i den empiriska analysen.  

 
3 Förutom att Skinners och Kosellecks respektive egna produktioner utgår från 
talhandlingsteori och begreppshistoria kan ytterligare exempel nämnas där dessa 
teorier används var för sig eller i kombination. Som exempel på Koselleckinspirera-
de analyser kan pedagogerna Henrik Románs (2006) och Pia Skotts (2009) samt 
litteraturvetaren Emma Eldelins (2006) avhandlingar nämnas. Skinnerinspirerade 
avhandlingar har skrivits bland annat av pedagogerna Ann-Kristin Göhl-Muigai 
(2004) och Ann Quennerstedt (2006). Statsvetaren Jussi Kurunmäki (2000) har i 
sin avhandling kombinerat begreppshistoria och dess betoning på en diakron analys 
med Skinners betoning av retorisk analys.  
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Vetenskap, språk och historia 
I många av de teoribildningar som idag används inom samhällsvetenskap 
och humaniora finns en grundläggande kritik mot det moderna tänkandets 
sökande efter en beständig rationalitetsmåttstock med ett neutralt beskri-
vande språk (Bernstein 1987). Det dominansförhållande som alltsedan 
moderniteten har präglat vetenskapliga diskussioner, och som under lång 
tid kännetecknats av en dikotomi mellan objektivism och relativism, leder 
dock ofta till vetenskapsteoretiska återvändsgränder. Den väg bortom detta 
som Richard J Bernstein (1987) pekar på, med influenser från pragmatism 
och hermeneutik, leder vidare till möjligheter att analysera begrepp och 
texter på det sätt som bland annat Skinner och Koselleck gör.  

Det intellektuella letandet efter metoden med stort M, metoden som ska 
kunna ge säker kunskap och ständigt flytta fram positionerna, har varit ett 
stående tema ända sedan René Descartes tid. De många försök som gjorts 
att bryta sig ur den dominerande tankeramen har ofta införlivats i olika 
standardmotsättningar, som dikotomin mellan objektivism och relativism. 
Så beskriver Bernstein (1987 s 77) 1800-talets hermeneutik som en för-
svarsreaktion mot de ”universalistiska och reduktivistiska anspråk som 
gjorts i vetenskapernas namn” och konstaterar att denna, liksom den hu-
manistiska traditionen i övrigt, har haft att bemöta det ständiga påståendet 
att det är (natur)vetenskapen som är måttet på verklighet, kunskap och 
sanning. I och med den kritik som från hermeneutiskt håll förs fram av 
Hans-Georg Gadamer menar dock Bernstein att invändningarna, förutom 
att resas mot cartesianismens kunskapsteoretiska, metodologiska och meta-
fysiska krav, också innebär en ontologisk kritik som hävdar att cartesia-
nismen bygger på en missuppfattning av varat, i synnerhet en missuppfatt-
ning av vårt vara i världen. Med de två centrala begreppen praxis och fro-
nesis försöker Gadamer visa hur vi kan få ett kritiskt perspektiv på vår 
egen historiska situation …  

… där samhället ständigt riskerar att bli dominerat av en vetenskapligt base-
rad teknologi, en falsk förgudning av experten, en manipulation av den all-
männa opinionen genom mäktiga tekniker, en förlust av moralisk och poli-
tisk orientering samt en underminering av det praktiska och politiska för-
nuft som medborgarna behöver för att kunna fatta ansvarsfulla beslut. 
(Bernstein 1987, s 238).   

Också från engelskt-amerikanskt håll förs en kritik fram mot att den mo-
derna vetenskapen bygger på den platonska epistemologin där själva hand-
landet inte finns med. För John Dewey (1916/1997) handlar den centrala 
frågan inte om hur vi med vårt inre tänkande kan fånga en yttre värld, 
utan hur kunskapande kan ses som en relation mellan en handling och dess 
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konsekvenser. I början av 1960-talet introducerar Richard Rorty ett antal 
teman som senare, i slutet av 1970-talet, förs fram som en sammanhäng-
ande kritik, inte bara av den analytiska filosofin utan också av hela tradi-
tionen från Descartes över Locke till Kant (Bernstein 1987). Till skillnad 
mot många andra engelsk-amerikanska analytiska filosofer, som har för-
hållit sig distanserat till hermeneutiken, menar Bernstein att Rorty ger ett 
bidrag där han antyder att hermeneutiska lärdomar skulle kunna vara vä-
sentliga för själva filosofin. En liknande kommentar ges om Skinner då 
Bernstein konstaterar att Skinner, även om han har varit starkt kritisk mot 
många av hermeneutikens påståenden, ändå är en av dem som har gett sig 
in i en seriös dialog med den hermeneutiska traditionen. Med referenser till 
bland annat hermeneutik och pragmatism pekar på så sätt Bernstein på sin 
poäng: att det trots olika inbördes motsättningar mellan de traditioner han 
refererar, ändå handlar om ett sammanhängande och kraftfullt samtal med 
en bestämd riktning. På olika sätt medverkar de olika traditionerna nämli-
gen till att fördriva den cartesianska oron och till att finna en väg bortom 
objektivism och relativism. Ett av de strävanden som framförs handlar om 
att det finns ett behov av att förstå själva språkanvändningen. 

I Richard Rortys (1967) antologi The Linguistic Turn formulerar ett an-
tal engelska och amerikanska filosofer sina respektive skäl för att använda 
sig av lingvistiska metoder, samtidigt som de redovisar de problem de stött 
på. Strävan att förflytta uppmärksamheten från språkets objekt till själva 
språket motiveras utifrån en tanke som tidigt formuleras av Ludwig Witt-
genstein, nämligen att många filosofiska frågor ytterst är frågor om språk-
bruk (Jordheim 2003). En av de författare som förutom Rorty bidrar till 
antologin, John Austin, vidareutvecklar Wittgensteins tankar och formule-
rar en teori om talhandlingar, det vill säga den teori som senare har utveck-
lats vidare av bland annat Skinner. Kopplingen mellan den språkliga vänd-
ningen och den filosofiska hermeneutiken förlägger Gadamer (1989) i för-
sta hand till Martin Heidegger. Det är också från Gadamer respektive från 
Heidegger som Kosellecks tankar om språkets erfarenhetsbärande och 
erfarenhetsgenererande karaktär hämtas (Tribe 2004). Förutom den språk-
liga vändningens språkfilosofiska och hermeneutiska rötter förknippas den 
ofta med en tredje tradition, den franska strukturalismen och poststruktu-
ralismen (Jordheim 2003).  

Nästan 40 år efter publikationen av Rortys (1967) The Linguistic Turn 
konstaterar Jordheim (2003, s 82) att den språkliga vändningen har blivit 
till ett slags ”buzz-word”, något alla talar om men som ingen egentligen 
kan säga vad det betyder. Jordheims eget försök att förklara vad den 
språkliga vändningen innebär formuleras enligt följande.  
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Om man ändå ska börja nysta någonstans, kan man hävda att den språkliga 
vändningen innebär en förskjutning av kunskapens fokus – bort från de ob-
jekt, tillstånd, meningar och betydelser som ligger bakom eller bortom or-
den, satserna och texterna, hän mot själv orden, själva språket (Jordheim 
2003, s 82). 

Vad får då förskjutningen mot språket för konsekvenser för kontextuella 
frågor? När det gäller begreppshistoria och talhandlingsteori så har ingen 
av dessa, trots att båda rymmer en skarp kritik mot förhållningssättet i 
traditionellt idéhistoriska studier, uteslutit historiska perspektiv. Tvärtom 
är detta något som betonas i båda teorierna, men i kombination med ett 
intresse för hur språket används. Enligt Skinner är det just genom att an-
lägga ett historiskt perspektiv på språkanvändningen som vi kan få hjälp 
med att förstå och synliggöra oss själva.   

… the ‘relevance’ of such studies lies in their capacity to help us stand back 
from our own assumptions and systems of belief, and thereby to situate our-
selves in relation to other and very different forms of life. To put the point 
in the way that Hans-Georg Gadamer and Richard Rorty have more recent-
ly done, such investigations enable us to question the appropriateness of any 
strong distinction between matters of ‘merely historical’ and of ‘genuinely 
philosophical’ interest, since they enable us to recognise that our own de-
scriptions and conceptualisations are in no way uniquely privileged (Skinner 
2002, s 125). 

Skinners (2002, s 86) kritik mot ett synsätt där historiska texter tolkas som 
om de vore skrivna idag, uttryckt som universella idéer och med en tidlös 
visdom, kan sammanfattas genom följande kommentar: ”The only histori-
es of ideas to be written are histories of their uses in argument”. Om vi vill 
förstå ett yttrande måste det tolkas utifrån vad talaren gör i det samman-
hang där talhandlingen framförs. Förutom att varje tänkare besvarar frå-
gor på sitt eget sätt, så förändras innebörden av de begrepp som används 
över tid. Det är därmed ett misstag att anta att det finns ett givet antal 
frågor som alla tänkare för en diskussion kring. En konsekvens av detta 
synsätt blir att vi inte kan förvänta oss att historien ska kunna fungera som 
en exempelsamling, från vilken vi kan finna lösningar på våra nuvarande 
problem. Om vi däremot bemödar oss om att förstå varje yttrande i rela-
tion till det sammanhang där det yttrades kan det hjälpa oss att få distans 
till vår egen tids hegemoniska uppfattningar av tidlösa sanningar. En för-
ståelse för det förflutna, kan hjälpa oss att förstå hur de värden som finns i 
vår samtid återspeglar en mängd möjligheter och val som gjorts vid tidigare 
tillfällen. Utrustade med en bredare medvetenhet kan vi fråga oss hur man 
kan tänka kring dem idag. Historien lär oss också att ingen står ovanför 
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eller utanför kampen, en kamp där språket och dess begrepp kan användas 
som en resurs för att forma världen. 

Medan Skinner riktar sitt intresse mot de retoriska sammanhang där be-
greppen används så analyserar Koselleck (2004a) de erfarenheter och för-
väntningar som under olika historiska tider har lagrats i begrepp. Begrepp 
är helt enkelt inte tidslösa entiteter som kan definieras som stabila och 
oföränderliga. När Koselleck talar om begrepp som nyckeln till historisk 
kunskap är det i dubbel mening. Det handlar å ena sidan om att begrepp 
kan ge oss tillgång till dåtidens förhoppningar och önskningar, farhågor 
och lidanden. Språket rymmer helt enkelt en historisk dimension, eftersom 
det är utlämnat åt historiska processer och förändringar. Den andra sidan 
är dock minst lika viktig, nämligen att språket i sig självt fyller en funktion 
för att sätta ord på och styra samtida processer och förändringar. Be-
greppshistoria kan därmed bidra med kunskap om att centrala begrepp 
inte endast reagerar på, utan också påverkar och formar olika omständig-
heter och skeenden.  

Political and social concepts become the navigational instruments of the 
changing movement of history. They do not only indicate or record given 
facts. They themselves become factors in the formation of consciousness and 
the control of behaviour (Koselleck 2002, s 129).  

Med ett begreppshistoriskt perspektiv, i vilket Jussi Kurunmäki (2005) 
inkluderar både talhandlingsteori och begreppshistoria, behöver vi inte 
nödvändigtvis ta ställning till ontologiska frågor om hur verkligheten är 
beskaffad. Den epistemologiska frågan är däremot mer fastlagd.  

Begreppshistoria innehåller ett starkt drag av perspektivism som utgår från 
tanken att vi inte kan nå ett objektivt svar på våra frågor, eftersom dessa 
svar varierar med perspektivet från vilket frågorna ställs. När vi förstår be-
greppshistoria som ett perspektiv på sociala och politiska fenomen behöver 
vi inte nödvändigtvis ta ställning till ontologiska frågor om hur verkligheten 
är uppbyggd och beskaffad. Den epistemologiska utgångspunkten, hur vi 
når kunskap om verkligheten, är däremot mer fastlagd: den sociala och poli-
tiska världen kan inte fullständigt skiljas från den språkliga världen (Ku-
runmäki 2005, s 183).   

Avslutningsvis, med denna introduktion har jag velat placera talhandlings-
teori och begreppshistoria i relation till en vidare vetenskaplig diskussion, 
och även peka på det gemensamma intresset för språk och historia. I föl-
jande två avsnitt riktas blicken mot de respektive teorierna.  



34 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Talhandlingsteori 
En bärande tanke i talhandlingsteori är att texter och utsagor är förankra-
de i politiska intentioner och att språket är ett medel, som likt ett vapen 
kan användas för att underbygga eller förkasta en existerande position eller 
legitimera en ny (Skinner 2002). Även om vi både är inbäddade i och be-
gränsade av det normativa språk som dominerar våra praktiker kan språ-
ket användas för att utmana detta. Som Skinner (a.a. s 7) konstaterar: ”we 
may be freer than we sometimes suppose”.  

Medan Skinner (2002) protesterar mot det han menar är ett vanligt för-
hållningssätt i traditionella idéhistoriska studier, så accepterar han den 
holism han möter hos den sene Wittgenstein. Dennes argumentation för att 
vi ska sluta ställa frågor om begrepps innebörder och istället intressera oss 
för de olika funktioner de tilldelas i språkspel kom senare att utvecklas av 
John Austin och John Searle. Begreppet talhandling är framför allt för-
knippat med Austins (1962) bok How to do things with words och den 
vidareutveckling som gjordes av Searle (1969) genom boken Speech acts. 
Kombinationen av de insikter som Skinner hämtar från i första hand Witt-
genstein, Austin och Searle, erbjuder en möjlighet att analysera begrepps 
innebörder utifrån hur de används och i förhållande till olika konsekvenser 
som kan förväntas uppstå i vardagliga situationer. 

Ord är handling 
När Skinner (2002, s 4) summerar sin ansats hänvisar han till Wittgen-
steins uttryck ”words are also deeds” och till den möjlighet som framför 
allt Austin bidragit med genom att göra en åtskillnad mellan två olika 
språkliga dimensioner. Den ena, den som traditionella hermeneutiker hu-
vudsakligen har intresserat sig för, handlar om att studera de innebörder 
och referenser som normalt kopplas till ett begrepp. Den andra handlar om 
att, med inspiration från Austin, undersöka allt det som en författare kan 
göra med ett ord. Till skillnad mot traditionella hermeneutiker intresserar 
sig Skinner för båda dessa dimensioner, även om huvudintresset riktas mot 
det senare. Språk betraktas på detta sätt som ett intersubjektivt delat red-
skap som kan användas för olika syften. Eftersom de i språket ingående 
begreppen är intimt sammanbundna med mänsklig handling är de endast 
till viss del öppna för förändring. Vad som är möjligt att yttra i ett sam-
manhang avgörs i hög grad av kontextuella förutsättningar.  

När vi tolkar texter måste vi, enligt Skinner (1988b), undvika att hävda 
att vi har funnit en absolut och slutgiltig tolkning som utesluter alternativa 
tolkningsmöjligheter. Snarare handlar det om att försöka förstå vad olika 
författare kan ha menat med att säga vad de sa. Skinners intresse av att ta 
reda på en författares kan ha menat, vilken eller vilka dennes intentioner 
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var, handlar dock inte om att komma åt tankeprocesserna hos sedan länge 
döda tänkare, eller att överhuvudtaget undersöka inre mentala uppfatt-
ningar. Skinners poäng är snarare att innebörder kan förstås intersubjek-
tivt, genom de meningsskapandeprocesser som tar form genom argumenta-
tiv kommunikation. 

… to be able to characterise a work in such a way, in terms of its intended 
illocutionary force, is equivalent to understanding what the writer may have 
meant by writing in that particular way. It is equivalent, that is, to being 
able to say that he or she must have meant the work as an attack on, or a 
defence of, as a criticism of, or as contribution to, some particular attitude 
or line of argument, and so on (Skinner 2002, s 100).   

Med hänvisning till Gadamers påstående om att den som talar om att åter-
skapa intentioner drivs av en ”romantic belief” förklarar Skinner (2008 s 
652): ”We are engaged in nothing more mysterious than the enterprise of 
establishing intertextuality”. Med hänvisning till den hermeneutiska cirkeln 
konstaterar han vidare att det handlar om att inplacera texter i en kontext. 
Efter att först ha undersökt vad som var möjligt att göra med ett begrepp 
så måste detta i ett nästa steg tolkas i relation till ett vidare ramverk (Skin-
ner 2002).  

Genom att poängtera vad en talare gör, i förhållande till en pågående 
debatt eller argumentation, drar Skinner (2008) på detta sätt upp en skilje-
linje gentemot den traditionella hermeneutikens intresse för begrepps 
språkliga innebörder. När ett enskilt begrepps innebörd förändras så för 
det med sig en förändring även i det omkringliggande språket. Istället för 
att enbart studera ett begrepps inre struktur måste fokus därför riktas mot 
dess roll i att upprätthålla en social uppfattning. Tolkningstvister kring 
värderande begrepp (eng. appraisive terms) kan, enligt Skinner (1988a), 
förstås som grundläggande oenigheter kring olika samhälleliga frågor. För 
avhandlingens analys av kvalitetsbegreppet innebär det följaktligen, att 
olika idéer om vad kvalitet i utbildning kan vara inte enbart säger något 
om själva begreppets innebörd. Mer väsentligt är att oenigheter kan tolkas 
som i grunden helt skilda synsätt kring utbildningens syfte och funktion. 
Vad är då värdet av att analysera de i talhandlingarna ingående begreppen? 
Snarare än att syfta till att tillhandahålla tolkningar av enskilda texter me-
nar Skinner (2008, s 654) att värdet finns i att kunna erbjuda ”the spectac-
le of an entire culture arguing with itself”. 

Begrepp med performativ funktion 
En poäng med att analysera de retoriska manövrar som utförs i talhand-
lingar handlar om att synliggöra olika synsätt och intressen. Eftersom be-
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grepp med performativ funktion, som kvalitet, inte enbart beskriver utan 
också värderar och skapar kan de användas av olika sociala krafter med 
skilda eller helt motstridiga intentioner (jfr Englund & Quennerstedt 
2008b). Den språkliga kamp som kan uppstå som en konsekvens av tolk-
ningstvister handlar om att få företräde till att definiera ett begrepps bety-
delse, för att på så sätt kunna dra fördel av dess performativa funktion.  

Oenigheter kring ett begrepp med performativ funktion kan visa sig på 
olika sätt (Skinner 1988a). Ett första område där en kamp kan uppstå 
handlar om med vilka applikationskriterier det används, det vill säga de 
villkor som ställs upp för dess användning. Vidare måste man känna till 
vad begreppet kan appliceras på, det vill säga bredden av referenser, sam-
manhang eller situationer. När en språkanvändare har förståelse för de 
villkor som sätts upp för att använda ett begrepp i ett visst sammanhang 
kan denne också dra nytta av det positiva värde som ett begrepp med per-
formativ funktion kan ge. Slutligen är det viktigt att känna till vilka attity-
der och värderingar som kopplas till begreppet och i vilka talhandlingar 
det därmed kan användas. Alltså … 

… we might be disagreeing about one of at least three different things, not 
all of which are self-evidently disagreements about meaning; about the crite-
ria for applying the word; about whether the agreed criteria are present in a 
given set of circumstances; or about what range of speech-acts the word can 
be used to perform (Skinner 1988a, s 123).     

Som en tumregel anger Skinner (1999) att ett begrepp förändras när en 
handling beskrivs och legitimeras med stöd av termer som inte tidigare 
använts för att göra detta. Även om nya innebörder ofta tillförs när ett 
begrepp används i ett nytt sammanhang, så innebär det inte med självklar-
het att nya applikationskriterier tillskrivs själva begreppet (Skinner 1988a). 
Resultatet blir snarare ofta det motsatta, det vill säga det värdeladdade 
begreppets applikationskriterier består, samtidigt som införandet av dessa i 
ett nytt sammanhang skapar en acceptans för en ny social uppfattning.  

It may be that, when a social group seeks to insist that the ordinary criteria 
for applying a particular appraisive term are present in a wider range of cir-
cumstances than has commonly been allowed, the other users of the lan-
guage – not sharing the underlying social perceptions of the first group – 
may simply assume in good faith that a ‘new meaning’ has indeed been ‘of-
fered’, and may then accept it (Skinner 1988a, s 126).  

Konsekvensen av att kriterier från ett annat socialt sammanhang ”färgar 
in” en ny social uppfattning kan bli att de ursprungliga får en försvagad 
och ibland helt förlorad kraft (Skinner 1988a). En annan möjlighet kan 
vara att polysemiska innebörder uppstår, det vill säga att olika parallella 
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uppfattningar kommer att existera sida vida sida, men utan att de ur-
sprungliga kriterierna förändras. Så är det till exempel ganska vanligt att 
många företag i olika strategidokument beskriver sin ”företagsfilosofi”, 
med andra ord ett försök att koppla kommersiella aktiviteter till de ”högre 
värden” som vanligtvis tillskrivs filosofibegreppet. Eftersom de flesta san-
nolikt inte uppfattar de kommersiella aktiviteterna som filosofi i traditio-
nell mening, blir resultatet istället att nya polysemiska innebörder uppstår. 
Här handlar det således varken om att det etablerade filosofibegreppet 
erövrar nya sociala sammanhang eller att dess ursprungliga kriterier för-
ändras. Ett begrepp kan också efter en tids förvirring, där detta tillskrivits 
polysemiska innebörder, återgå till de ursprungliga kriterierna.  

För att överföra detta resonemang på kvalitetsbegreppet kan frågan stäl-
las om någon kan vara mot detta positivt klingande begrepp? Utifrån Skin-
ner (1988a) blir det angeläget att undersöka vad som händer när de villkor 
som ställts upp för kvalitetsbegreppets användning i andra sociala sam-
manhang möter utbildningsspecifika uppfattningar om god kvalitet, även 
om dessa inte tidigare benämnts som just kvalitet. Med andra ord, vad gör 
kvalitetsbegreppet med utbildning och vad gör utbildning med kvalitetsbe-
greppet? 

Olika aspekter av talhandlingar 
Talhandlingsteorins bidrag, så som den utvecklats av Austin (1962), bygger 
på att tal och skrift betraktas som språkliga handlingar som utförs av en 
talare. Skinner följer den indelning som Austin gjort av talhandlingens 
olika aspekter: lokuta (locutionary act), illokuta (illocutionary act) och 
perlokuta (perlocutionary act) aspekter (Kurunmäki 2005). Det är framför 
allt mot den andra, den illokuta aspekten, som Skinners (1988b) intresse 
riktas utifrån frågan om en författares talhandling var en attack eller ett 
försvar i en särskild argumentation, en kritik mot en särskild diskurs etce-
tera. Vad en författare eller talare kan ha menat, med vilken intention den-
ne gjort en viss ”move in an argument” (Skinner 2008, s 651), kopplas på 
så sätt till den illokuta aspekten av talhandlingen.  

Utifrån viljan att förstå en författarens intention är det emellertid inte 
tillräckligt att enbart undersöka den illokuta aspekten (Tully 1988). En 
förutsättning för att så långt som möjligt kunna undersöka vad en författa-
re gör, genom att använda ett specifikt begrepp, är nämligen att man först 
känner till bredden, det vill säga den lokuta aspekten, av vad som kan gö-
ras med ett begrepp. Ett centralt begrepp för att förstå den lokuta aspekten 
är konvention. Att förstå den lokuta aspekten handlar därmed om att pla-
cera in texten i sin språkliga och ideologiska kontext, det vill säga att stu-
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dera andra texter från samma period som berör motsvarande frågor och 
som delar samma konventioner.  

Innebörden av perlokuta aspekter av talhandlingen går tillbaka till Aus-
tins (1962) tanke som bygger på att dessa, till skillnad mot lokuta och 
illokuta aspekter, inte är styrda av konventioner. Även om en talares inten-
tion var att utmana en rådande konvention så kan effekten av talhandling-
en ha blivit något helt annat. Perlokuta aspekter handlar därmed om det 
som en talare åstadkommer genom att säga det han eller hon gör, med 
andra ord en effekt som inte kan identifieras förrän i efterhand. Den effekt 
som uppstår kan vara just den som författaren avsett, men det är lika möj-
ligt att tänka sig att oavsiktliga effekter inträffar. Även om vi är intressera-
de av att undersöka en författares intentioner, och även om en författare 
självklart är i en priviligerad position att karaktärisera sina egna intentio-
ner och handlingar, så kan samtidigt en text innehålla innebörder som 
denne inte kan ha avsett (Skinner 1988b).  

This is not to say we have lost interest in gaining a correct statement about 
his intentions in our attempt to interpret his work. It is only to make the 
(perhaps rather dramatic, but certainly conceivable) charge that the writer 
himself may have been self-deceiving about recognizing his intentions, or in-
competent at stating them (Skinner 1988b, s 77). 

Skinner (1988b) pekar på två regler som man bör följa om syftet är att 
frilägga den illokuta aspekten av talhandlingen. Den första handlar om att 
inte enbart fokusera på den text som ska tolkas, utan på det kommunikati-
va sammanhang och de konventioner denna är en del av. Det andra hand-
lar om att det finns ett behov av att undersöka författarens empiriska över-
tygelse: ”focus on the writer’s mental world, the world of his empirical 
beliefs” (a.a. s 78). Skinner försvarar härmed hermeneutikens principer och 
hävdar att det är nödvändigt att ta med andra faktorer än själva texten. 
Han vill inte se texten som en fristående enhet utan som länkad till sin 
författare och till vad författaren har gjort genom att skriva texten. För att 
kunna tolka en författares intention behöver vidare en distinktion göras 
mellan den illokuta kraften (eng. force) och den illokuta handlingen (eng. 
act) (Skinner 2002). Medan den illokuta kraften rymmer en resurs i språ-
ket, så är den illokuta handlingen en kapacitet som kopplas till talarens 
förmåga att utnyttja den kraften i kommunikationen. Med stöd av denna 
distinktion är det möjligt att påstå att många yttranden för med sig en icke 
avsedd illokut kraft.  

Avslutningsvis, eftersom varje text normalt sett rymmer intentioner me-
nar Skinner (2002) att en undersökning av dessa ger förutsättningar för att 
kunna förstå vad en författare kan ha menat. En viktig praktisk implika-
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tion är att ett yttrande inte enbart är ett påstående, utan en rörelse i en 
vidare argumentation. De metodologiska konsekvenserna av detta innebär 
att ett första steg är att belysa hela den kommunikation i vilket ett yttrande 
ingår (Skinner 1988c). Därefter undersöks relationerna mellan ett givet 
yttrande och den vidare språkliga kontexten. Fokus för studien blir språk-
lig och texten inplaceras som en del av ett språkligt sammanhang utifrån 
syftet att förstå författarens intentioner. Den sociala kontexten blir det 
yttre ramverket som stöd för att kunna avgöra vilka konventionellt igen-
kännbara innebörder som det har varit möjligt för någon att kommunicera.  

Begreppshistoria 
Kosellecks (2004a) intresse riktas mot begrepp som använts under en lång 
tid och de olika erfarenheter som historiskt lagrats i dessa. Det handlar 
därmed inte om tidigare använda och nu borglömda begrepp, utan om 
sådana som har en lång tradition och som alltjämt används i vår samtid.  

I en karaktärisering av Kosellecks arbete skriver White (2002) att rötter-
na för hans projekt går till Kant och Hegel genom Marx, Dilthey och Ni-
etzsche och vidare till Weber, Heidegger och Gadamer. Inspirationen till 
det språkligt-hermeneutiska förhållningssättet går tillbaka till den tid då 
Koselleck som student deltog vid Gadamers seminarier, där också Heideg-
ger deltog flera gånger. Från Gadamer övertar Koselleck tanken att språket 
samlar erfarenheter, samtidigt som det föregriper kommande erfarenheter 
genom att inordna dem i språkliga sammanhang som existerar före själva 
erfarenheterna (Jordheim 2004). Influenserna från Heideggers hermeneu-
tiska cirkel och indelningen mellan dåtid, nutid och framtid tas tillvara av 
Koselleck, som bygger sitt resonemang på att kronologisk tid och levd tid 
överlappar varandra men skiljer sig åt (Tribe 2004). Det första är ett da-
tum gentemot vilket ett begrepps temporalitet kan undersökas. Trots att 
influenserna från Heidegger är tydliga påpekar David Carr (1987) att Ko-
selleck varken explicit refererar Heidegger eller lånar hans terminologi. 
Koselleck överskrider också Heideggers4 temporalitetsbegrepp genom att 
han förflyttar intresset från individers till samhällens temporalitet, samti-
digt som han behåller tanken om att det är framtiden som är det viktigaste 
för vår självkonstituering.  

 
4 För Heidegger är all mänsklig existens en temporal självprojektion där det för-
flutna, det närvarande och det kommande förenas och ses i relation till varandra 
(Carr 1987). Den hermeneutiska cirkeln är inte bara en grund för självförståelse 
utan också för självkonstituering, det vill säga vår självuppfattning är en temporal 
konstruktion av våra egna liv. Denna process, som i strikt mening inte handlar om 
det egna jaget utan mer om vårt möte med omvärlden och andra, hämtar snarare 
sin kraft från framtiden än från det förgångna. 
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Språket i historien och historien i språket 
Trots att det finns en nära relation mellan olika historiska skeenden och de 
sätt på vilka dessa skildras språkligt så kan de inte helt uttömmas genom 
språklig artikulering (Koselleck 2004a). I varje skeende ingår nämligen 
otaliga utomspråkliga faktorer som undandrar sig språklig fixering. Språk 
och historia är helt enkelt, enligt Koselleck, hänvisade till varandra utan att 
någonsin sammanfalla. 

Koselleck (2004b) beskriver begreppshistoria som en form av specialise-
rad källkritik som riktas mot centrala begrepp med ett socialt och politiskt 
innehåll. Det ”specialiserade” kan förstås i relation till ett ”normalt” käll-
kritiskt förhållningssättet där man opererar med ett representerande och 
genomskinligt språk utifrån synsättet att det refererar till ett visst fenomen 
i den yttre världen. Till skillnad mot detta synsätt menar Koselleck att fo-
kus behöver riktas både mot språkanvändningen och mot sociohistoriska 
data, om ambitionen är att förstå den historiska användningen av begrepp. 
De i språket ingående centrala begreppen har nämligen en kapacitet som 
sträcker sig betydligt längre än de ”rena” orden som används i sociopoli-
tiska sammanhang.  

Without common concepts there is no society, and above all, no political 
field of action. Conversely, our concepts are founded in sociopolitical sys-
tems that are far more complex than would be indicated by treating them 
simply as linguistic communities organized around specific key concepts 
(Koselleck 2004b, s 76). 

Trots att det finns flera paralleller, som gemensamma referenser och lik-
nande kunskapsintressen, mellan å ena sidan begreppshistoria och socialhi-
storia och å andra sidan begreppshistoria och språkvetenskap så kan be-
greppshistoria inte reduceras till någon av dessa (Koselleck 2004b). Medan 
det i begreppshistoria finns ett uttalat språkligt intresse kan detta i socialhi-
storia begränsas till att olika texter hanteras som referensmaterial. Enligt 
Koselleck (2002) är den språkliga reflektionen över hur erfarenheter för-
ändras över tid sannolikt ett av de specifikt historiska bidragen till socialhi-
storia. Det begreppshistoriska språkintresset motsvaras inte heller av det 
som finns inom språkhistoria, eftersom den begreppshistoriska undersök-
ningen av språk- och begreppsanvändning sker i relation till en sociohisto-
risk kontext (Koselleck 2004b). Snarare än att beskriva Kosellecks seman-
tiska intresse i språkvetenskapliga termer är det därför mer rimligt att säga 
att detta handlar om att undersöka hur erfarenheter lagras i språket.  

Finns det någonting ”like a specifically historical time that differs from 
natural time, on which chronology is based?”, frågar sig Koselleck (2002, s 
100). Redan sättet att ställa frågan antyder att Koselleck gör en åtskillnad 
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mellan historisk tid och naturlig tid. Med naturlig tid menar Koselleck 
(2004a, 2004b) den fysikaliskt-astronomiskt beräknade tid som styrs av 
vårt planetsystem, med vars hjälp vi kan datumsätta olika händelser i en 
exakt kronologi. Till denna kan också människors biologiska tid hänföras 
eftersom ett mänskligt liv, trots medicinska insatser och vissa variationer, 
ändå är tämligen likartat. Det är dock inte sådana naturliga förutsättningar 
för vår tidsindelning som Koselleck tänker på när han ställer sin fråga om 
historisk tid. Istället för att tala om en historisk tid intresserar han sig för 
hur flera olika tider överlappar varandra. Detta kan illustreras utifrån hur 
en bild av ruiner och nybyggen bredvid varandra med iögonfallande stil-
skiften kan tillföra tidsliga djupdimensioner. Eller hur en bild av olika 
kommunikationsmedels utveckling, från slädar till flygplan, illustrerar 
möten och skiften mellan olika epoker. Allra tydligast kanske det blir när 
man tänker på hur olika generationers liv, erfarenheter och framtidstankar 
överlappar varandra. Även om en undersökning av specifika historiska 
tider inte kan undgå att använda naturliga tidsmått, så leder med nödvän-
dighet redan tolkningen av de sammanhang där olika erfarenheterna ingår 
bortom dessa. Historisk tid, till skillnad mot naturlig tid, handlar därmed 
om olika tidsskift som över tid och rum överlappar varandra.  

Historical time, if the concept has a specific meaning, is bound up with so-
cial and political actions, with concretely acting and suffering human beings 
and their institutions and organizations (Koselleck 2004b, s 2). 

För att kunna upprätta något som kan kallas historisk tid måste förfluten 
tid skiljas från framtid liksom erfarenhet från förväntan (Koselleck 2004b). 
I relation till ett givet nu ställs därför frågor om hur de temporala dimen-
sionerna hänvisar till ett förflutet och till en framtid, det vill säga: Hur, i en 
konkret situation, kommer erfarenheter i kontakt med det förflutna och 
hur kommer de förväntningar och hopp som riktas mot framtiden till ut-
tryck i språket? Mot denna bakgrund uppmärksammas ett givet nu och 
dess villkor som efterträdande en tidigare framtid. De metodologiska kon-
sekvenserna av detta synsätt är att centrala språkliga begrepp, som kvalitet, 
undersöks utifrån att de inbegriper historisk erfarenhet av tid.   

Temporalisering av historien 
Under tidsrymden från ca 1500 till 1800 sker, med Kosellecks (2004a, s 
31) ord, ”en temporalisering av historien, som utmynnar i det säregna slag 
av acceleration som kännetecknar moderniteten”. Det är också under den-
na tid som ett skifte sker från antikens cirkulära tidsförståelse till moderni-
tetens linjära. Det cirkulära tänkandet, som präglade tiden fram till 1500-
talet, är i stort en historia om en kristen förväntan som kännetecknades av 
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å ena sidan en väntan på den yttersta tiden och å andra sidan en ständig 
senareläggning av denna. Som en motföreställning till den kristna profetian 
utvecklades så småningom det rationella framåtblickandet genom progno-
sen. Även om fokus därmed förflyttades från kristna förväntningar, eller 
spådomar av olika slag, till prognoser för politiskt handlande innebar detta 
skifte ändå inte att den kristna förväntanshorisonten revs upp i grunden.5 
Den mänskliga naturen förutsattes alltjämt vara konstant, så att historier 
kunde tjäna som repeterbara bevis för moraliska, teologiska, juridiska och 
politiska läror. Att denna formel överhuvudtaget kunde fungera byggde på 
faktiska omständigheter som gjorde att jordiska händelser kunde likna 
varandra. Om en social omvälvning ägde rum skedde det så långsamt och 
långsiktigt att nyttan av de förflutna exemplen bestod.  

Den förflutna historiens tidsstruktur, som inramade ett kontinuerligt 
rum av möjliga erfarenheter, bestod till mitten av 1600-talet då politisk 
beräkning och humanistiska invändningar stakade ut en ny framtidshori-
sont (Koselleck 2004a). Ytterligare skäl till denna förändring handlade om 
sektoriella framsteg som tidigare inte hade funnits, som den kopernikanska 
revolutionen, den framväxande tekniken, upptäckten av nya världsdelar 
samt upplösningen av ståndsordningen genom industri och kapital. Även 
om själva triaden antiken, medeltiden och nya tiden (Neuzeit) hade använts 
redan tidigare, så var det vid denna tid som den slog igenom på allvar. 
Öppnandet av en ny framtidshorisont gjorde det möjligt att blicka tillbaka 
på det förflutna som medeltida och genom långsiktiga prognoser överskri-
da de dittills förutsägbara tidsrymderna och erfarenhetsrummen. Tid fick i 
och med detta en ny historisk kvalitet som inte tidigare hade varit möjligt 
då livet fram till dess byggt på likhet och upprepning (Koselleck 2002). I 
och med att framtiden blev något som kunde planeras uppstod en skillnad 
mellan det förgångna och det kommande, det vill säga historien blev temp-
oraliserad.  

Poängen med Kosellecks (2004a) resonemang om en accelererande tid 
har att göra med frågan om hur det förflutnas och framtidens tidsdimen-
sioner relateras till varandra i en nutid. Ju mer en viss tid upplevs som ny, 
desto större blir de krav som riktas mot framtiden. Dessutom, ju mer 
blicken riktas mot framtiden, desto mer berövas nutiden möjligheten att 

 
5 Mot denna bakgrund påpekar Koselleck (2004a) att det inte är särskilt förvånan-
de att de europeiska furstarna kom att tolka sin historia som naturlik enligt anti-
kens cirkulära modell som Machiavelli hade satt i omlopp. I likhet med den religiö-
sa profetian hade den politiska prognosen en statisk tidsstruktur som opererade 
med en cyklisk karaktär av repeterbarhet, där den gamla föreställningen att histori-
en är livets läromästare, Historia Magistra Vitae, ramade in ett kontinuerligt rum 
av möjliga erfarenheter. 
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erfara sig själv som nutid. Den moderna världen kan på så sätt säga känne-
tecknas av en grundläggande asymmetri mellan erfarenhet och förvänt-
ningar på framtiden. 

Det första begrepp som konceptualiserade den förändring som uppstod 
när gränserna mellan erfarenhet och förväntan började luckras upp är be-
greppet framsteg (Koselleck 2004a). Under 1700-talets senare hälft blir 
sedan olika opinionsbildande och legitimerande slagord föremål för en 
mängd kreativa nybildningar och sammansättningar. Också senare politis-
ka och sociala begrepp har fått en temporal intern struktur som påminner 
om att tyngdpunkten har förflyttats från erfarenhet till förväntan. Kosel-
leck (2004b) delar in begrepp i tre grupper. Den första gruppen består av 
traditionella begrepp, med rötter till Aristoteles konstitutionella tankar, 
vars innebörd huvudsakligen överlevt och som därmed har empirisk validi-
tet även i dag. Den andra gruppen är sådana begrepp vars innehåll har 
förändrats radikalt även om själva ordet, som ett skal, är detsamma. Den 
tredje gruppen är sådana begrepp som tillkommit för att beteckna nya 
sociala och politiska förändringar.  

Erfarenhetsrum och förväntanshorisont 
I detta sista begreppshistoriska avsnitt riktas nu blicken mot begreppen 
erfarenhetsrum och förväntanshorisont. Som ett sätt att försöka definiera 
begreppet erfarenhet skriver Koselleck (2004a, s 171) att detta är ”närva-
rande förflutet vars händelser har införlivats och kan hämtas fram ur min-
net”. Om begreppet förväntan skriver han att denna uppstår i nuet, ”den 
är aktualiserad framtid som är inriktad på Ännu-icket, på det icke erfar-
na”. Medan en erfarenhet, som härrör från det förflutna är rumslig efter-
som den är samlad till en helhet, kan en förväntan likt en horisont i fjärran 
ännu inte överblickas. Eftersom det förflutnas närvaro är annorlunda än 
framtidens närvaro kan de inte statiskt relateras till varandra. Det förflutna 
och framtiden sammanfaller nämligen aldrig, lika lite som en förväntan 
helt och hållet kan härledas från erfarenheten. Om det var möjligt skulle 
historien alltid upprepa sig själv. Följande citat sammanfattar Kosellecks 
tes om hur begreppen erfarenhet och förväntan kan användas empiriskt.  

Experience and expectation are two categories appropriate for the treatment 
of historical time because of the way that they embody past and future. The 
categories are also suitable for detecting historical time in the domain of 
empirical research since, when substantially augmented, they provide guid-
ance to concrete agencies in the course of social or political movement (Ko-
selleck 2004b, s 258).  
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Vilka metodologiska krav kan då ställas på en teori som gör anspråk på att 
studera förändringar i temporala erfarenheter? Koselleck (2002) konstate-
rar att temporalisering och acceleration konstituerar det temporala ram-
verk som måste användas på alla begrepp i den moderna socialhistorien. 
Ett sådant ramverk möjliggör diakrona (analys av begrepp vid olika tid-
punkter) och synkrona (analys av ett begrepp i relation till andra samtida 
begrepp) jämförelser och leder fram till den centrala frågan om vad som 
har förändrats (i betydelsen av historiska tider) när tiden (i kronologisk 
mening) har varit densamma.  

Eftersom händelser och strukturer är inlåsta i en historisk verklighet är 
forskarens uppgift att metodologiskt sära på dem, dels eftersom de inte kan 
undersökas samtidigt, dels eftersom den ena inte kan reduceras till den 
andra (Koselleck 2002). Trots att händelser diakront hänvisar till före och 
efter begränsas förutsättningarna för vad som är möjligt att förutsäga om 
framtiden utifrån strukturella ramar. På så sätt är det som kan förväntas av 
framtiden uppenbart begränsat av vad som har erfarits i det förgångna. 

Från teorier till analysbegrepp 
I både talhandlingsteori och begreppshistoria analyseras texter utifrån ett 
kombinerat intresse för språkliga och historiska dimensioner. Det språk-
teoretiska och det historieteoretiska perspektivet utvecklas dock i olika 
riktningar, dels som pragmatik och semantik, dels som retoricitet och tem-
poralitet (Jordheim 2003). Medan Skinners pragmatiska intresse vänds mot 
ett retoriskt sammanhang så riktas Kosellecks semantiska intresse mot 
språkets element med avseende på dess betydelse i olika tider. Skinner är 
alltså den som går längst när det gäller att definiera språk som handling, 
medan Koselleck är den som går längst när det gäller att läsa historien 
genom begreppen och begreppen genom historien. 

Att de två traditionerna har många liknande intressen, men också att re-
lationen mellan dem diskuteras, är någonting som jag i början av detta 
kapitel pekat på genom att hänvisa till forskare som alla i en eller annan 
mening kommenterat likheter och skillnader (Jordheim 2003, Tribe 2004, 
White 2002). Att Koselleck är den av de två som mest betonar begreppen, 
medan Skinner är den som går längst när det gäller att definiera språk som 
handling, kan knappast leda till slutsatsen att Koselleck skulle sakna intres-
se för handling eller att Skinner skulle sakna intresse för själva begreppen. 
Också Koselleck ställer frågor som riktas mot den som talar i en text: 
”Who uses the term, for what purpose, and to adress whom?” (Tribe 
2004, s xiv) och som del av sin undersökning intresserar sig Skinner 
(1988a) för ett begrepps innebörder. Som Bernstein konstaterar (1987) kan 
dock frågor från det ena eller andra perspektivet hjälpa oss fram till skärp-
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ta insikter. Så tydliggör Kurunmäki (2000, s 61) sin egen förståelse av rela-
tionen mellan Skinner och Koselleck genom att utgå från en kritik som 
riktats mot att Skinners sätt att skriva på bara ger oss ”histories of separate 
contexts following each other, like individual pearls in a string of pearls”. 

As I understand it, there is a dimension of conceptual history in Skinner’s 
approach, otherwise he could not construct his linguistic conventions. Lin-
guistic conventions do have their histories even if speech acts do not. In fact, 
he has commented on his relationship to conceptual history as practiced by 
Koselleck and stated that his approach can be taken as an aspect of Be-
griffsgeschichte. Nevertheless, while conceptual history has been interested 
in the long durée of conceptual changes, Skinner is more specifically inter-
ested in how a conceptual change takes place (Kurunmäki 2000, s 62).  

På motsvarande sätt hänvisar Jordheim (2003) till Skinners (1988d, s 283) 
kommentar: ”there can be no histories of concepts as such; there can only 
be histories of their uses in argument”, för att ställa frågan om det överhu-
vudtaget är möjligt att skriva en historia om hur begrepp används i olika 
kontexter utan att ta ställning till begreppens semantiska innehåll. Som ett 
sätt att besvara frågan hänvisar Jordheim till att Skinner självt sagt att han 
inte kände till Kosellecks projekt, när han under 1960- och 70-talen formu-
lerade sin kritik av idéhistoriska försök att isolera överhistoriska idéer, det 
vill säga en sorts historisk determinism där den handlande och intentionella 
människan inte får plats. När Skinner (1999) påtalar att både han och 
Koselleck utgår från att normativa begrepp måste behandlas snarare som 
verktyg och vapen i en debatt, än som utsagor om världen, menar Jord-
heim att detta måste tolkas som ett reservationslöst erkännande av det 
begreppshistoriska projektet. För egen del kommenterar Skinner relationen 
mellan begreppshistoria och talhandlingsteori på följande sätt.    

Koselleck is interested in nothing less than the entire process of conceptual 
change: I am chiefly interested in one of the techniques by which it takes 
place. But the two programmes do not strike me as incompatible, and I hope 
that both of them will continue to flourish as they deserve (Skinner 2002, s 
187). 

Att fullt ut använda talhandlingsteori respektive begreppshistoria är knap-
past möjligt och sannolikt inte heller önskvärt. Istället utformar jag ansat-
sen genom att välja ut vissa begrepp som är verkningsfulla för avhandling-
ens syfte och forskningsfrågor. Ett motiv till att skriva fram de teoretiska 
utgångspunkterna bygger på min ambition att vara tydlig med kopplingen 
mellan dessa och de konkreta tillvägagångssätten. Ett annat motiv till 
framskrivningen är att utveckla en teoretisk analysram för hela avhand-
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lingen, så att de olika kapitlen successivt kan bidra till fördjupning utifrån 
avhandlingens syfte. 

Med utgångspunkt från avhandlingens syfte, och med inspiration från 
Skinner och Koselleck, riktas nu blicken mot de centrala analysbegrepp 
som används i den empiriska analysen. Från Skinner (1988a, 1988b) häm-
tas de olika aspekterna av talhandlingarna: lokuta, illokuta och perlokuta 
samt applikationskriterier. Från Koselleck (2004a) hämtas strukturella 
ramar, erfarenhetsrum och förväntanshorisont. Jag tar även tillvara på 
Kosellecks (2002) särskillnad mellan diakrona och synkrona perspektiv 
genom den kontextualisering som görs i kapitlen 4 och 5. Diakron innebär 
alltså analys av kontinuitet, förändring och innovation i begreppsanvänd-
ningen över tid, medan synkron innebär analys av de sociala och politiska 
kontexter vid en viss tid i vilka begreppet är inbegripet.  

Jag uppfattar att begreppen erfarenhetsrum och förväntanshorisont ger 
goda förutsättningar att förstå den samtida begreppsanvändningen som ett 
spänningsfält mellan dåtid och framtid. Eftersom avhandlingens empiriska 
huvudfokus riktas mot en mycket begränsad tidsperiod, bör det dock på-
pekas att Koselleck (2002) själv använder begreppen erfarenhetsrum och 
förväntanshorisont för att analysera begreppsförändringar under långa 
tidsperioder. De erfarenhetsrum som analysen utmynnar i ska dock inte 
förstås som att de uppkommer under de senaste decennierna som empirin 
hämtas från. Snarare menar jag att de förväntningar som uttrycks kan 
förstås i förhållande till erfarenhetsrum som har vuxit fram under en längre 
tid. Min ambition är på så sätt att undersöka om och hur förväntningar 
som uttrycks kan finnas inbäddade i specifika erfarenhetsrum, som under 
olika tidsperioder kan ta sig olika uttryck. Också i min användning av 
begreppet strukturella ramar, som tas tillvara utifrån syftet att presentera 
de strukturer som tar form på de respektive arenorna, så skiljer det sig 
delvis från när Koselleck med ett socialhistoriskt intresse undersöker olika 
kontexter. På motsvarande sätt som hos Koselleck (2002) är dock min 
poäng att metodologiskt göra en särskillnad mellan strukturer respektive 
erfarenheter och förväntningar.  

När det sedan gäller talhandlingsteori uppfattar jag att den erbjuder 
andra mervärden. Som Skinner (2002) påpekar handlar Kosellecks intresse 
om att undersöka hela den process i vilken begreppsförändring sker, me-
dan han själv mer är intresserad av de tekniker som används för att åstad-
komma social förändring. När fokus riktas mot de applikationskriterier 
som ställs upp för kvalitetsbegreppets användning i olika sammanhang blir 
det möjligt att undersöka om, och i sådana fall hur, den sociala uppfatt-
ningen om utbildning förändras. Vidare omsätts de olika talhandlings-
aspekterna genom avhandlingens tre delar. De lokuta aspekterna, det vill 
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säga bredden av det som kan göras med kvalitetsbegreppet, tas tillvara 
genom den kontextualisering som görs i kapitel 4 och 5 (del 1). Illokuta 
aspekter av talhandlingen belyses först som en del av analysen i del 2, i 
relation till de respektive arenorna, och sammanfattas sedan i avhandling-
ens del 3. Det är också i del 3 (tillika avhandlingens sista kapitel) som fo-
kus riktas mot perlokuta aspekter av talhandlingen. Oavsett vad som var 
regeringens (Skr 1996/97:112, s 4) avsikt när de deklarerade ”regeringen 
prioriterar utbildningens kvalitet” så blir det genom avhandlingens resultat 
möjligt att peka på perlokuta effekter av denna talhandling.  
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Kapitel 3 Metodologiska tillvägagångssätt 
 
 
 
 
I föreliggande kapitel presenteras avhandlingens metodologiska tillväga-
gångssätt. Ett centralt motiv till mitt val att kombinera textanalys och in-
tervjustudier är en förhoppning att kunna få ett rikare underlag, än om 
enbart det ena eller det andra tillvägagångssättet hade använts. Sammanta-
get menar jag att kombinationen, av en analys av nationella auktoritativa 
texter och en undersökning av konkreta avtryck hos huvudmän och skolor, 
bör kunna ge en god uppfattning om kvalitetsbegreppets skilda innebörder 
och de konsekvenser som kan följa av dess användning. 

Att den empiriska analysen i avhandlingens del 2 riktas mot just de are-
nor och aktörer som ingår i urvalet motiveras utifrån följande formulering-
ar i 1997 års utvecklingsplan. 

Skolan skall erbjuda undervisning av hög kvalitet […]. Regeringen priorite-
rar utbildningens kvalitet. Nu måste åtgärder vidtas för att höja och säkra 
utbildningens kvalitet. Därför ska kvalitetsarbetet utvecklas på alla nivåer 
[…]. Lärarrollen har blivit både svårare och viktigare […]. Skolans uppgift 
är […]. Skolverkets roll behöver utvecklas […]. Kommunernas ansvar för 
det offentliga skolväsendet förutsätter att … (Skr 1996/97:112, s 3-5).  

Av citatet framgår således att kvalitetsbegreppet kopplas samman med 
undervisning och utbildning. Därtill betonas att kvalitetsarbetet ska ut-
vecklas på alla nivåer. Bland de centrala aktörer som uttryckligen pekas ut 
finns, förutom regeringen, den nationella skolmyndigheten Skolverket, 
kommuner, skolor och lärare.  

Utöver de vägval som beskrivs nedan, när det gäller avhandlingens del 2, 
aktualiseras frågor om avgränsning och urval även utifrån den kontextuali-
sering som görs i kapitlen 4 och 5. Med inspiration från talhandlingsteori 
är det min ambition att i dessa kapitel brett belysa vad som kan göras med 
kvalitetsbegreppet (lokuta aspekter). De källor som refereras i kapitel 4, 
om olika användningar av kvalitetsbegreppet, har valts utifrån specifika 
motiv. Ett första handlar om att jag placerar in kvalitetsbegreppet i sådana 
sammanhang till vilka jag funnit referenser i materialet från de arenor som 
analyseras i del 2 och/eller i tidigare forskning. Ett annat motiv handlar om 
att jag presenterar hur ett antal, som jag bedömer, centrala aktörer i samti-
dens utbildningsdiskussion talar om kvalitet. Genom att peka på hur kvali-
tetsbegreppet används i några andra verksamheter, än den obligatoriska 
utbildningen, vill jag slutligen synliggöra likheter i den språkanvändning 
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som påverkar olika verksamhetsområden. När det sedan gäller den tidigare 
forskning som presenteras i kapitel 5, har jag vid ett flertal tillfällen gjort 
sökningar på litteratur inom utbildningsområdet och andra närliggande 
områden, nationellt och internationellt, som rymmer de centrala begreppen 
kvalitet och/eller styrning. Framför allt vill jag dock hänvisa till den allt 
större förtrogenheten med forskning kring kvalitet, styrning och utbildning 
som jag själv utvecklat under de år som avhandlingsarbetet har pågått. Den 
forskning som refereras i kapitel 5 har valts utifrån min ambition att, i 
relation till avhandlingens syfte och forskningsfrågor, presentera forskning 
som bedrivits med olika utgångspunkter, kunskapsintressen och resultat.   

Empiriskt underlag 
Den empiri som presenteras i avhandlingens del 2, som består av texter 
från regering och nationella skolmyndigheter samt intervjuer med represen-
tanter från huvudmän och skolor, avgränsas till att gälla det obligatoriska 
skolväsendet.6 Förutom nationella texter har jag även tagit del av viss do-
kumentation från de huvudmän och skolor som ingår i urvalet, främst 
skolplaner och kvalitetsredovisningar. Dessa har dock inte använts i under-
sökningen på annat sätt än indirekt som underlag inför intervjuerna. Om 
jag istället för intervjuer hade valt att analysera texter också från de lokala 
arenorna hade jag sannolikt inte i lika hög grad fått tillträde till att, i enlig-
het med avhandlingens syfte, undersöka med vilka språkliga innebörder 
begreppet kvalitet tar form. Även om jag som en förberedelse för intervju-
erna läste igenom respektive skolors och huvudmäns kvalitetsredovisning-
ar, framkom också tidigt i analysarbetet att intervjuerna ger tillgång till en 
betydligt större komplexitet och rikedom på perspektiv.  

 
6 I kapitlen om de båda nationella arenorna berörs vid ett fåtal tillfällen även gym-
nasieskolan. Vidare kan nämnas att, även om inte urvalet omfattar förskoleverk-
samhet och frivilliga skolformer, kvalitetsbegreppet även där har en central posi-
tion. Det framgår bland annat av propositionstexterna Kvalitet i förskolan (Prop 
2004/05:11), Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan 
(Prop 2003/04:140) samt Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (Prop 
2008/09:199). Också från de nationella skolmyndigheterna produceras texter och 
utgår aktiviteter om kvalitet i förskoleverksamheten och de frivilliga skolformerna. 
Som exempel från förskoleverksamhet kan nämnas den metautvärdering respektive 
kunskapsöversikt som Skolverket har uppdragit åt Peder Haug (2003) respektive 
Maj Asplund Carlsson, Ingrid Pramling Samuelsson och Gunni Kärrby (2001) att 
göra. Ett aktionsforskningsprojekt, Q i förskolan, har genomförts i ett samarbete 
mellan Myndigheten för skolutveckling (2006), Lärarförbundet och Göteborgs 
universitet. Vidare har Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan (Skol-
verket 2005b) givits ut. 
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Tidigt under avhandlingsarbetet orienterade jag mig i texter som givits 
ut av regering och nationella skolmyndigheter, i första hand med ett intres-
se för publikationer där termen kvalitet uttryckligen förekommer i rubri-
ken eller frekvent i texten. Som huvudprincip för urval av nationella texter 
valde jag slutligen att utgå från de två konkreta uttryck som regeringen ger 
kvalitetsbegreppet i 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112): kvalitets-
redovisningar respektive nationella kvalitetsgranskningar. Att det är i 1997 
års utvecklingsplan som dessa två introduceras är vidare motivet till att 
studiens startpunkt tas år 1997. Skälet till att den i andra änden sträcker 
sig fram till 2008 beror på att det var då som den senaste skolmyndighets-
omorganisationen genomfördes (Prop 2007/08:50). Dessutom genomfördes 
samtliga intervjuer åren 2007-2008, förutom en som genomfördes i början 
av 2010. Eftersom kvalitetsbegreppets introducerades i svensk utbildning 
av regeringen har jag dock bedömt att det finns skäl att tidsmässigt utvidga 
urvalet av just regeringstexter.  

Urval av regeringstexter 
Urvalet av regeringstexter består av propositioner och regeringsskrivelser 
från åren 1989-2010. I analysen görs vid några tillfällen en viss utvidgning 
genom att utredningar som har föregått propositionerna refereras. Den 
första text som analyseras, som är från 1989 (Prop 1988/89:100, bilaga 
10)7, ger tillgång till tidigare resonemang om kvalitet, medan den senaste, 
skollagspropositionen (Prop 2009/10:165), är en aktuell och central text 
som pekar mot framtiden. I samtliga texter förekommer kvalitetsbegreppet 
och, från 1997 och framåt, även med koppling till kvalitetsredovisning, 
kvalitetsarbete och/eller kvalitetsgranskning. Urvalet återpeglar en tämligen 
jämn fördelning mellan texter som skrivits fram under socialdemokratisk 
respektive borgerlig majoritet. Följande texter ingår i urvalet:  

• Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 
1989/90 (Prop 1988/89:100).  

• En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för 
grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska sär-
skolan (Prop 1992/93:220).  

• Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet 
och likvärdighet (Skr 1996/97:112).  

 
7 Texten har valts dels för att den berör kvalitetsbegreppet, dels för att den tillkom i 
en tid när införandet av den nya mål- och resultatstyrningen diskuterades. Fortsätt-
ningsvis skrivs inte ”bilaga 10” ut i referenshänvisningen.  
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• Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens utvecklingsplan 
för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning (Skr 
2001/02:188). Alla skolor ska vara bra skolor – regeringens kvali-
tetsprogram för skolan (Regeringskansliet 2003).8  

• Nya skolmyndigheter (Prop 2007/08:50).  
• Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan (Prop 

2008/09:87).  
• Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 

2009/10:165).   

Urval av nationella skolmyndighetstexter 
Urvalet av texter från de nationella skolmyndigheterna hämtas från de 
verksamheter som berör nationella kvalitetsgranskningar, utbildningsin-
spektion, texter kring kvalitetsredovisning samt publikationer som har 
utarbetats för att stödja kvalitetsarbete och arbetet med kvalitetsredovis-
ning. Urvalet omfattar inte sådana avrapporteringar av kvalitetsgransk-
ningar och utbildningsinspektioner som har gjorts till huvudmän och sko-
lor. Följande texter ingår i urvalet (i de fall flera texter anges under en 
punkt anges endast källan efter första titeln och därefter endast årtalet):  

• Kvalitetssäkring i skolan. En rapport om kvalitet – begreppsanalys, 
TQM:s historia och dess användbarhet vid utvärdering av skolans 
kvalitet (Skolverket 1998a). Vad menar vi? (1999a).9  

• Allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (Skolver-
ket 1999b). Allmänna råd och kommenterar Kvalitetsredovisning 
(2006).  

• Rapportering av kvalitetsarbetet i kommuner och skolor samt Skol-
verkets åtgärder för att stödja detta arbete (Skolverket 2000c). Kva-
litetsredovisning i landets kommuner samt Skolverkets åtgärder för 
att stödja detta arbete (2001).10  

• Att granska och förbättra kvalitet (Myndigheten för skolutveckling 
2003a). Att granska och förbättra kvalitet. Studiehandledning 

 
8 Kvalitetsprogrammet (Regeringskansliet 2003) bygger på de övergripande riktlin-
jer som presenteras i 2002 års utvecklingsplan (Skr 2001/02:188). 
9 Dessa texter har analyserats utifrån att de utgör tidiga uttryck för kvalitetsbe-
greppets inträde i skolmyndigheternas arbete. Skriften Kvalitetssäkring i skolan 
(Skolverket 1998a) utarbetades inom samma projekt (Att säkra skolans kvalitet) 
som Skolverkets (1999b) Allmänna råd för kvalitetsredovisning inom skolväsendet.  
10 De två texterna utgör Skolverkets redovisningar av det så kallade V4-uppdraget.  
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(2003b). Kvalitetsarbete i förskola och skola. Handbok i kvalitets-
redovisning (2007). Kvalitetsarbete i förskola och skola. Studie-
handledning (2008).11 

• Rektor som styrfunktion i en decentraliserad skolorganisation 
(Skolverket 1998b). Undervisningen av elever i behov av särskilt 
stöd (1998b). Läs- och skrivprocessen som ett led i undervisningen 
(1998b). Skolors arbete mot mobbning och annan kränkande be-
handling (2000a). Sex- och samlevnadsundervisningen (2000a). 
Undervisning om tobak, alkohol och andra droger (2000a). Utbild-
ning på entreprenad (2000b). Betygssättningen (2000b). Lusten att 
lära (2003a). Tid för lärande (2003b).12 

• Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv – en ana-
lys av inspektionsresultaten (Skolverket 2004c, 2004d). Utbild-
ningsinspektionen 2004 – sammanställningar och analyser av in-
spektionsresultaten (2005a). Skolverkets utbildningsinspektion – en 
sammanfattning av resultat och erfarenheter under tre år (2007a).13 

• Redovisning av plan om utbildningsinspektionen till regeringen den 
1 november 2003 (Skolverket 2003d). Redovisning av uppdrag om 
pågående utvecklingsarbete avseende inspektionsverksamheten 
(2007b). Behov av tydligare reglering av särskilt stöd och elevinfly-
tande (2007c). Yttrande över betänkandet Tydlig och öppen. För-
slag till en stärkt utbildningsinspektion (2008).14  

Urval av huvudmän och skolor  
Urvalet av huvudmän och skolor har gjorts utifrån en tanke om att få så 
stor bredd och variation som möjligt. Utifrån denna strävan har jag formu-
lerat ett antal kriterier och låtit dessa vara vägledande för urvalet. Av ano-
nymitetsskäl har de tre huvudmännen fått fingerade namn. 

 
11 Publikationer har utarbetats för att stödja kvalitetsarbete.  
12 De texter som här anges är tio av de tolv teman som ingår i Skolverkets nationel-
la kvalitetsgranskningar som genomfördes åren 1998-2003. De två rapporter som 
inte ingår i urvalet är de där jag själv har medverkat som författare.  
13 I de tre rapporterna från Skolverkets utbildningsinspektion görs samlade redovis-
ningar av inspektionsresultaten. Det första årets inspektion (Skolverket 2004c, 
2004d) redovisas dels i en sammanfattande del, dels i en mer omfattande som 
rymmer skolformsvisa och tematiska redovisningar.  
14 Även dessa texter, från Skolverkets utbildningsinspektion, riktas mot regeringen 
men utifrån andra motiv än att redovisa inspektionsresultat.  
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Det första kriteriet utgår från att urvalet ska omfatta såväl fristående 
som kommunala huvudmän. Enligt detta kriterium har tre huvudmän valts 
ut, två kommunala och en fristående. Det andra kriteriet handlar om att 
urvalet av kommuner ska göras så att det finns kommuner både med bor-
gerlig och med socialdemokratisk majoritet. Eftersom kommunurvalet 
består av två kommuner innebär det i praktiken att det finns en kommun 
av varje, Kulla kommun respektive Dannbro kommun. Det tredje kriteriet 
utgår från en kommungruppsindelning som är gjord av Svenska kommun-
förbundet (2004). Indelningen i nio grupper har gjorts utifrån vissa struk-
turella egenskaper, bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och 
näringslivsstruktur. Kulla kommun tillhör kategorin ”förortskommuner” 
och Dannbro kommun kategorin ”varuproducerande kommuner”. Den 
fristående huvudmannen Alcea skolor har skolor i olika delar av Sverige. 
Den i undersökningen ingående skolan är dock geografiskt placerad i kate-
gorin ”övriga kommuner”, vilket innebär att kommunens invånarantal 
överstiger 25 000 invånare. Enligt det fjärde kriteriet riktas undersökning-
en mot en skolform, det obligatoriska skolväsendet. På så sätt blir det möj-
ligt att göra en avgränsning till en läroplan och även till andra auktoritati-
va texter. Dessutom blir det mer rimligt att relatera de undersökta skolorna 
till varandra.15   

Det femte kriteriet har att göra med urvalet av de personer/funktioner 
som intervjuats. Enligt detta har jag utgått från att kommunala politiker, 
förvaltningschef16, skolledare och lärare har ett gemensamt, men också 

 
15 I ett tidigt skede av avhandlingsarbetet fanns ytterligare två kriterier, som jag 
tagit bort beroende på att planerna på att genomföra intervjuer på två skolor inom 
varje huvudmans ansvarsområde ändrades till att omfatta en skola. Enligt ett av 
dessa kriterier hade jag en strävan att inom varje huvudmans geografiska område 
välja skolor för att få en demografisk variation. Då antalet skolor minskades, från 
sex till tre, blev det emellertid svårt uppfylla detta. Strävan har trots det varit att de 
skolor som ingår i studien i så hög grad som möjligt ska representera olika boende- 
och upptagningsområden, vilket de också gör. Det andra kriteriet handlade om att 
få en spridning mellan grundskolans olika årskurser, för att på så sätt få skolor som 
både omfattade samtliga årskurser och skolor som omfattade antingen de senare 
eller de tidigare. Två av de undersökta skolorna omfattar grundskolans årskurs 6-9 
medan den tredje skolan har verksamhet från förskoleklass till och med årskurs 9. 
16 Här kan påpekas, som Elisabeth Nihlfors (2003) gör i sin avhandling, att för-
valtningschef/skolchef inte har någon definierad roll i det statliga styrsystemet. I 
1990-talets reformer reglerade nämligen staten endast kommunnivån som huvud-
man, och Svenska Kommunförbundet hade som princip att inte benämna någon 
befattningshavare i kommunen då det var upp till den enskilda kommunen att 
fördela ansvar och befogenheter. Trots detta har flertalet kommuner behållit en 
organisation med en eller flera skolchefer, enligt Nihlfors. 



olika ansvar för hur utbildningen tar form på lokal nivå. Förutom att aktö-
rerna från de tre huvudmännen representerar olika funktioner finns skill-
nader i benämningen av dessa. Både av anonymitetsskäl och som ett försök 
att inte låta organisatoriska skillnader försvåra läsningen har jag valt att 
benämna dem som har ett motsvarande uppdrag på samma sätt. Den högs-
te chefstjänstemannen kallas chef 1 och den därpå följande, om det finns 
en sådan, chef 2. Om det finns två chefer på den andra hierarkiska nivån 
kallas de för chef 2:1 och chef 2:2. Från två huvudmän har, förutom chefer 
på lednings- och förvaltningsnivå, också tjänstemän utan chefsuppdrag 
intervjuats. Eftersom de två tjänstemännen i Kulla kommun sorterar under 
chef 1 benämns de som tjänsteman 1:1 och tjänsteman 1:2. På motsvaran-
de sätt benämns den tjänsteman som intervjuats vid Alcea skolor tjänste-
man 2:2:1, då dennes närmaste chef är chef 2:2. När det gäller politiker är 
det en kategori som har intervjuats i de två undersökta kommunerna. I 
respektive analyskapitel benämns de med partibeteckningen, exempelvis 
politiker Fp. Eftersom några politiker inte finns hos den fristående huvud-
mannen har jag istället intervjuat styrelsens ordförande, vilken benämns 
som ordförande. Rektorer och biträdande rektorer har jag enhetligt valt att 
kalla skolledare 1 och skolledare 2. Eftersom de två skolledarna från Alcea 
skolor hierarkiskt är på samma nivå benämns de som skolledare 1:1 och 
1:2. De två biträdande rektorerna i Kulla kommun kallas på motsvarande 
sätt skolledare 2:1 och 2:2. Lärarna benämns med fingerade namn, exem-
pelvis lärare Karin. Av figur 1 framgår vilka personer/funktioner som in-
tervjuats. Kursiverade tecken markerar kvinnor och understrukna tecken 
män. Av de sammanlagt 38 som intervjuats är 17 män och 21 kvinnor.  

  Kulla kommun Alcea skolor Dannbro kommun 

Politiker 

M (ordf), Fp (2:e v ordf), S 

(1:e v ordf)17 Styrelsens ordförande  S (ordf), M (2:e v ordf) 

Förvaltning Chef 1  Chef 1 Chef 1 

  Chef 2 Chef 2:1 och 2:2 Chef 2 

  Tjänsteman 1:1 och 1:2  Tjänsteman 2:2:1   

Skolledning Skolledare 1 Skolledare 1:1 och 1:2 Skolledare 1 

  Skolledare 2:1 och 2:2     

Lärare Lärare, 6 st (2/4) Lärare, 4 st (2/2) Lärare, 6 st (2/4) 

Figur 1. Intervjuade personer/funktioner från avhandlingens tre huvudmän och skolor. 
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17 Att tre politiker intervjuades i Kulla kommun beror på att tjänstemännen re-
kommenderade detta då ordföranden var tämligen ny i sin roll.  

5
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Undersökningens genomförande 
I föreliggande avsnitt presenteras de metodologiska tillvägagångssätten. 
Innan uppmärksamheten i det sista avsnittet riktas mot textanalys presen-
teras först hur intervjuerna planerats och genomförts samt hur det muntli-
ga intervjumaterialet har omvandlats till text.  

Mitt val av intervjuer motiveras inledningsvis av en ambition att utveck-
la ett tillvägagångssätt som öppnar för olika aktörers tolkningar av kvali-
tetsbegreppet. Som konstrast till det Steinar Kvale och Svend Brinkmann 
(2009) kallar teknifierade sätt att studera människolivet karaktäriserar de 
intervjun som en aktiv process där intervjuare och intervjuperson/-er till-
sammans producerar kunskap som är kontextuell, språklig och pragma-
tisk. Betoningen av det språkliga och kontextuella uppfattar jag stämmer 
väl överens med de teoretiska utgångspunkter som hämtas från begreppshi-
storia och talhandlingsteori. Det pragmatiska förhållningssättet motiveras, 
i kontrast till frågor om objektivitet och validitet, genom frågor som: ”Är 
den intervjuproducerade kunskapen till nytta? Till nytta för vem och för 
vad? Är dessa resultat värdefulla, insiktsfulla och gynnsamma?” (a.a. s 
325). Eftersom inte strävan är att komma fram till en kontextoberoende 
universell kunskap, framhåller Kvale och Brinkmann vikten av att det ma-
terial som presenteras rymmer tjocka beskrivningar av situerad kunskap, 
då överföringsvärdet av denna kunskap finns i att den kritiskt kan bedö-
mas av andra.  

Planering av intervjuer 
Även om urvalet och planeringen av intervjuer har gjorts med utgångs-
punkt från det femte av de kriterier som redovisas ovan, har den praktiska 
utformningen behövt anpassas till lokala och organisatoriska förutsätt-
ningar. Samtliga lärarintervjuer har genomförts i grupp, genom så kallade 
fokusgruppsintervjuer, och samtliga politikerintervjuer enskilt. När det 
gäller skolledarna visade det sig att de själva, i två fall av tre, utifrån lokala 
förutsättningar föredrog att genomföra intervjuerna tillsammans med kol-
legor. I det ena fallet, på Alcea skolor, berodde det på att den ena skolleda-
ren skulle sluta och den andra var relativt ny i sin roll. I det andra fallet, i 
Kulla kommun, hade den ansvarige skolledaren internt fördelat delar av 
ansvaret till två biträdande rektor. Även när det gäller förvaltningsnivå har 
huvudprincipen varit att intervjua förvaltningschefen enskilt, men eftersom 
genomförandet av kvalitetsarbete hos alla tre huvudmännen visat sig ligga 
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på andra befattningshavare har även här en anpassning gjorts till lokala 
organisationsförhållanden.18  

Efter att urvalsprinciperna hade formulerats innebar mitt nästa steg i 
förberedelseprocessen att få tillträde till de personer jag önskade intervjua. 
Som huvudprincip tog jag först kontakt med ansvarig politiker, alternativt 
ansvarig tjänsteman. Den inledande kontakten med den fristående huvud-
mannen togs dock med en skolledare och därefter, innan undersökningen 
påbörjades, med huvudmannens representanter. För att ge betänketid och 
möjlighet för den jag tog kontakt med att diskutera huvudmannens eventu-
ella deltagande med berörda personer sände jag efter samtalet brev 1 (bila-
ga 1). I detta ges en övergripande beskrivning av avhandlingsprojektet och 
hur undersökningen planeras att gå till. I två fall bereddes jag med lätthet 
tillträde och hänvisades till personer som kunde hjälpa till med den fortsat-
ta planeringen. I det tredje bemöttas jag mycket positivt av nämndens ord-
förande och även vid senare kontakt. Däremot visade det sig betydligt mer 
omständligt att få till en konkret planering, vilket jag dock uppfattar sna-
rare handlade om arbetsbelastning än att intresse skulle saknas. Efter att 
ytterligare kontakt tagits via e-post och telefon kunde dock även intervjuer 
inom denna tredje huvudmans ansvarsområde planeras vidare med hjälp av 
en kontaktperson. Den fortsatta planering som följde innebar ytterligare 
information om tillvägagångssätt och konkreta frågor kring genomföran-
det, framför allt urval av personer samt bokning av tid och plats. Brev 2 
(bilaga 2) och en intervjuguide (bilaga 3) skickades direkt till de personer 
som skulle komma att intervjuas.  

Valet mellan enskilda intervjuer och gruppintervjuer är, enligt Victoria 
Wibeck (2000), en fråga om djup respektive bredd. Som en konsekvens av 
intervjuformers skilda karaktär, bland annat att en bredare skala av idéer 
kan komma fram i en gruppintervju än i en enskild, kan de leda till olika 
resultat. Wibeck ställer upp tre kriterier som bidrar till att ge så kallade 
fokusgruppsintervjuer en karaktäristik. För det första att det är en forsk-
ningsteknik som syftar till datainsamling för forskningsändamål, för det 
andra att det handlar om att samla in data genom gruppinteraktion och för 
det tredje att ämnet har bestämts av forskaren. Förutom att studera inne-
håll är fokusgruppsintervjuernas fördel att det även blir möjligt att studera 
själva interaktionen mellan dem som ingår i gruppen. Medan intervjuarens 
roll i fokusgruppsintervjuer benämns som moderator så talar man i enskil-

 
18 I Kulla kommun genomfördes enskilda intervjuer med chef 1 respektive chef 2 
samt en parintervju med tjänstemännen 1:1 och 1:2. På Alcea skolor genomfördes 
parintervjuer med chef 1 och chef 2:1 respektive med chef 2:2 och tjänsteman 
2:2:1. I Dannbro kommun genomfördes en parintervju med chef 1 och chef 2. 
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da intervjuer om intervjuare (Morgan 1997, Wibeck 2000). Denna be-
greppsliga skillnad pekar på en faktisk skillnad då strävan i fokusgruppsin-
tervjuer är att gruppdeltagarna ska diskutera fritt med varandra.  

Enligt urvalskriterierna sattes lärargrupperna samman med utgångs-
punkt från hela eller delar av arbetslaget, utifrån mitt önskemål att inter-
vjua fyra till sex personer, men med hänsyn taget till variation när det gäll-
er kön, ålder, antal år på skolan, utbildning samt undervisning i ämnen och 
årskurser. Även om det i litteratur om forskningsintervjuer finns rekom-
mendationer om lämpligt antal deltagare är detta också avhängigt andra 
frågor. Morgan (1997) menar att en tumregel om lämpligt antal deltagare 
ligger mellan sex till tio personer, men påpekar samtidigt att forskaren 
alltid måste se till för- och nackdelar utifrån den aktuella situationen. Att 
jag valde att intervjua lärarna i grupper bestående av fyra till sex personer 
motiveras av att Wibeck (2000), också med referens till andra författare, 
rekommenderar denna gruppstorlek, men även att jag utifrån mina egna 
tidigare erfarenheter av intervjuer i utbildningssammanhang har ansett att 
detta fungerar väl.  

Av praktiska skäl har vissa av skolledar- och förvaltningsrepresentants-
intervjuerna bestått av två-tre personer. Enligt metodlitteraturen är det inte 
självklart om dessa kan benämnas som enskilda intervjuer eller fokus-
gruppsintervjuer. Wibeck (2000) talar visserligen om att varje individ i en 
dyad (intervju med två personer) eller triad (tre personer) kan få en känsla 
av inflytande och samhörighet, men påpekar att det också finns nackdelar 
kopplade till detta. Det finns nämligen en risk att klimatet i en liten grupp 
kan bli alltför intimt, och även att det i en triad kan uppstå spänningar av 
olika slag, exempelvis att någon deltagare håller sig utanför alternativt tar 
på sig rollen som medlare eller spelar ut de andra två mot varandra. Med 
dessa för- och nackdelar i åtanke har intervjuerna med två eller tre deltaga-
re genomförts och analyserats på samma sätt som de fokusgruppsintervjuer 
som genomförts med lärarna.  

Oavsett om intervjuerna har genomförts enskilt, i par eller i grupp så har 
samma intervjuguide använts. Enligt Morgan (1997) kan en väl fungerande 
intervjuguide resultera i ett samtal som i princip sköter sig självt, medan en 
mindre väl fungerande kan ställa till problem som för intervjuaren är yt-
terst svåra att hantera. På samma sätt som ordet guide kopplas till själva 
frågedokumentet använder Morgan det för att beskriva ett eftersträvans-
värt förhållningssätt hos den som intervjuar. Intervjuguidens utformning 
måste även ses i relation till hur intervjun struktureras. I en ostrukturerad 
fokusgruppsintervju är intervjuarens roll mer att som moderator introduce-
ra ämnen och att därefter endast ingripa i diskussionen när det behövs 
(Morgan 1997, Wibeck 2000). Själva poängen är att deltagarna ska disku-
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tera med varandra medan moderatorn strävar efter att hålla sig så passiv 
som möjligt. Detta kan kontrasteras mot en strukturerad intervju där in-
tervjuaren ställer fasta på förhand bestämda frågor. Även om mitt förhåll-
ningssätt som intervjuare, framförallt i fokusgruppsintervjuerna, legat 
närmare beskrivningen av den ostrukturerade intervjun än den strukture-
rade, menar jag att intervjun till sin karaktär varit halvstrukturerad. Här 
ansluter jag mig således till Kvale (1997), som menar att den kvalitativa 
intervjun tekniskt sett är halvstrukturerad, det vill säga att den varken är 
ett öppet samtal eller förd efter ett strängt formulerat frågeformulär.19 

Genomförande av intervjuer 
En tumregel när det gäller lämplig tidsomfattning för en intervju brukar 
sägas vara mellan en till två timmar (Morgan 1997). I den information som 
i förväg skickades ut inför de kommande intervjuerna uppgav jag att inter-
vjuerna skulle pågå mellan en till en och en halv timme. Med undantag för 
en av de första intervjuerna, som drog över något, har samtliga intervjuer 
genomförts inom detta tidsspann. Den plats där intervjuerna ägt rum har i 
samtliga fall varit i huvudmannens lokaler. Den/de personer som jag hade 
kontakt med inför planeringen av intervjuerna var behjälpliga med att 
ordna lokaler.  

Vid samtliga intervjutillfällen placerade jag mig så att jag fick ögonkon-
takt med alla deltagare. Varje intervju inleddes med att jag muntligt infor-
merade om de övergripande dragen i avhandlingsprojektet, syftet med in-
tervjun, Vetenskapsrådets (2003) forskningsetiska principer inom humanis-
tisk och samhällsvetenskaplig forskning20 samt om att intervjun skulle 
komma att spelas in för att därefter skrivas ut och skickas till de intervjua-
de. Både Morgan (1997) och Wibeck (2000) pekar på vikten av att ämnet 

 
19 Som exempel på hur jag som intervjuare förhållit mig till intervjuguiden kan 
nämnas att det under ett av de tre frågeområdena finns en fråga om vad som skulle 
kunna vara kvalitet när det gäller utbildning, undervisning och lärande. Trots po-
tentiella skillnader mellan begreppen har jag inte fört in någon fråga om detta i 
samtalen, utan snarare lämnat frågeställningen som ett erbjudande till de intervjua-
de att själva avgöra vilket/vilka av dessa begrepp de själva relaterar till. Frågan har 
på så sätt i första hand formulerats för att väcka tankar och underlätta kommuni-
kationen. Eftersom de intervjuade har olika befattningar och uppdrag motiveras 
denna formulering även av en strävan att kunna fånga de skilda perspektiv som 
eventuellt kan finnas mellan olika befattningshavare.   
20 De forskningsetiska principerna har givits ut av Vetenskapsrådet för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning [Hämtad 071205]. Senare under avhandlings-
arbetet har jag noterat att dessa har tagits bort från VR:s hemsida då dokumentet 
delvis anses vara förlegat, enligt: www.codex.vr.se/forskninghumsam.shtml [Häm-
tad 100112]. 
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introduceras på ett ärligt men ganska generellt sätt. För det första kan det 
vara svårt för deltagarna att följa forskarens mer detaljerade tänkande 
inom området. För det andra kan en alltför detaljerad inledning fungera 
begränsande för den kommande diskussionen. I mitt fall presenterade jag 
forskningsintresset som en ambition att undersöka hur den satsning på 
ökad kvalitet som från regeringshåll initierades sent 1990-tal har tagit 
form, med särskild betoning på att jag i intervjuerna är intresserad av de 
lokala avtrycken.   

Eftersom jag har haft samma intervjuguide i samtliga intervjuer, oavsett 
hur många personer som deltagit, så är det främst innehållet snarare än 
interaktionen i det som sagts som har varit i fokus. Samtidigt har min roll 
som intervjuare/moderator varit mer tillbakadragen i de intervjuer där flera 
personer deltagit, eftersom strävan varit att få till stånd en diskussion mel-
lan deltagarna. En fördel med fokusgruppsintervjuerna är att de, som en 
följd av att deltagarna interagerar med varandra, kan ge tillgång till olika 
perspektiv och till skilda uppfattningar då deltagarna kan uppmuntra, 
stötta och inspirera varandra i att generera och fördjupa olika frågor. Den-
na fördel har samtidigt en baksida eftersom gruppens interaktion kan styra 
och påverka det bidrag som de olika deltagarna lämnar. Morgan (1997) 
påpekar att denna potentiella svaghet är något som forskaren måste ta 
hänsyn till. Efter min inledande presentation har min strävan i samtliga 
intervjuer varit att så mycket som möjligt utgå från de intervjuades per-
spektiv, för att på så sätt få tillgång till lokala uttolkningar av kvalitetsbe-
greppet. Min styrning har därmed främst handlat om att ställa följdfrågor 
och att uppmuntra de intervjuade att utveckla vissa resonemang, men ock-
så om att vid behov och på ett i samtalet passande sätt föra in frågor som 
jag velat ha belysta. Med hänsyn till tiden och när jag känt att intervjugui-
dens olika frågor har berörts, har intervjuerna avrundats med en fråga om 
det är något mer som respondenterna velat ta upp. Intervjuerna har sedan 
avslutats med ett tack och med information om det fortsatta hanterandet 
av det inhämtade intervjumaterialet.  

Från intervjumaterial till text 
I och med att den inspelade intervjun, med det levda samtalet som förts 
ansikte mot ansikte, fixeras i en utskrift sker en övergång från en muntlig 
till en skriftlig diskurs (Kvale 1997). Samtidigt som utskriften är en över-
sättning från ett språk till ett annat blir den också ett avkontextualiserat 
samtal. Det innebär bland annat att det rumsliga, tidsliga och sociala sam-
manhanget som präglade samtalet vid intervjutillfället utelämnas. Enligt 
Kvale leder detta till att utskriften blir en sorts grundläggande verbala data 
för intervjuforskning, snarare än ett sätt att framkalla och återuppliva det 
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personliga samtalet i intervjusituationen. Som en konsekvens av dessa för-
hållanden ställs stora krav på forskaren i det fortsatta tolkningsarbetet.  

Wibeck (2000) framhåller att transkription av det inhämtade intervju-
materialet i princip är en förutsättning för att kunna bedriva forskning. 
Beroende på forskningsintresse kan transkriptionen göras på olika sätt. 
Allmänt gäller att ju grövre transkriptionen är, desto mer förlorar man 
möjligheten att analysera interaktionen mellan dem som deltagit i inter-
vjun. I förhållande till tre olika transkriptionsnivåer beskriver Per Linell 
(1994) att nivå ett är en detaljerad utskrift, som bland annat innehåller 
överlappande tal och markering av betonande ord. Också nivå två är detal-
jerad då denna är ordagrant utskriven, men med konventionell stavning. 
Längre pauser markeras med sekunder och kortare pauser med punkt inom 
parentes. Nivå 3 slutligen är helt skriftspråksnormerad, vilket innebär en 
fullständig och tillrättalagd text som skrivs i meningar med stor bokstav 
och punkt. Enligt Wibeck kan en första transkription med fördel ligga 
mellan nivå två och tre, så att man exempelvis kan markera om det uppstår 
en paus och om den är lång eller kort. Att transkribera så noggrant som 
nivå ett är sällan nödvändigt. I mina utskrifter har jag följt Wibecks råd, 
men också så exakt som möjligt fört in pauser, skratt och talspråkliga in-
slag. Det är också i denna form som utskrifterna har analyserats. I de citat 
som redovisas i avhandlingen har min strävan varit att behålla så mycket 
som möjligt av talspråksformen, även om en viss tillrättaläggning gjorts 
utifrån syftet att underlätta läsbarheten, dock utan att förändra innehållet.  

Kvale (1997) pekar vidare på att vissa intervjupersoner kan få en chock 
när de läser en intervju med sig själva, eftersom den utskrivna intervjun 
kan framstå som osammanhängande och förvirrad. För att förbereda re-
spondenterna informerade jag redan vid avrundningen av intervjutillfälle-
na, och senare i samband med att de utskrivna intervjuerna skickades till 
respondenterna via e-post, om skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. 
Den information som jag för övrigt gav vid båda dessa tillfällen handlade i 
korthet om att detta steg i forskningsprocessen både syftar till att ge de 
intervjuade möjlighet att rätta till och kommentera, men också att allmänt 
göra forskningsprocessen öppen. Några av de intervjuade respondenterna 
kommenterade via e-post att de själva uppfattade det de sagt som osam-
manhängande och med språkliga brister. I de fall jag fick sådana reaktioner 
skickade jag ett svar där jag återigen pekade på skillnaderna mellan tal-
språk och skriftspråk, och att detta förhållande är väl känt inom intervju-
forskning.    
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Analys av text 
Efter att intervjuerna transkriberats har dessa analyserats som text på mot-
svarande sätt som de nationella texterna. En skillnad i tillvägagångssätt, 
mellan de texter som är ett resultat av intervju och de auktoritativa texter 
som hämtas från regering respektive skolmyndigheter, är dock att själva 
transkriberingsarbetet har bidragit till att ge en innehållslig förtrogenhet. 
På motsvarande sätt har också den läsning som jag gjort av olika auktori-
tativa texter, som en del av urvalsprocessen, varit ett sätt att utveckla en 
förtrogenhet mellan enskilda texter och ett vidare sammanhang. Detta 
innebär att redan upparbetningen av det empiriska materialet, det vill säga 
den fas som ligger innan själva det textanalytiska arbetet påbörjas, i vid 
mening kan betraktas som en del av analysen. 

De respektive texterna har lästs i flera omgångar där jag pendlat mellan 
å ena sidan enskilda texter och övriga texter inom respektive arena, å 
andra sidan mellan de olika arenorna. I ett tidigare skede av analysarbetet 
gjordes denna läsning utan hänsyn till de teoretiska utgångspunkterna, mer 
orienterande för att skapa en förtrogenhet och känsla för de olika texterna. 
Senare har jag läst materialet igen, vissa delar återkommande i många om-
gångar, med utgångspunkt från de centrala analysbegrepp som utvecklats 
från talhandlingsteori respektive begreppshistoria, det vill säga: strukturella 
ramar, förväntanshorisont, erfarenhetsrum, illokuta talhandlingar och 
applikationskriterier. Snarare än att varje kapitel har skrivits var för sig har 
de kommit till successivt då jag kontinuerligt återvänt och ställt nya frågor 
till materialet, allteftersom analysen fortskridit.   

Även om kapitlen är uppbyggda på liknande sätt finns det vissa skillna-
der i vad som ryms under rubriken Förväntanshorisont. För regerings- och 
skolmyndighetsarenan utgör den förväntanshorisont som presenteras en 
kategorisering av de förväntningar som riktas mot utbildning, undervis-
ning, nationella skolmyndigheter, huvudmän och skolor samt lärare. För 
de tre lokala arenorna är det däremot de intervjuade aktörerna som kom-
mer till tals. Genom att lyfta fram karaktäristiska förväntningar som ut-
trycks av de intervjuade har ambitionen varit att synliggöra eventuella 
spänningar inom ramen för varje huvudmans verksamhet. Eftersom texter-
na från de lokala arenorna är en utskrift av en muntlig intervju menar jag 
att empirin från de lokala arenorna, mer än den från de nationella, kan 
beskrivas som rumsliga och synkrona avtryck. Även om också intervjuerna 
innehåller referenser till tidigare erfarenheter så utgår de från det tillfälle då 
intervjun genomfördes. Texterna från regerings- och skolmyndighetsare-
norna har däremot tillkommit under en längre tidsperiod, vilket då öppnar 
för möjligheten att undersöka förskjutningar som sker över tid. 
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Av de sammanlagt fem erfarenhetsrum som analysen mynnar ut i åter-
kommer juridik, marknad, kvalitetssystem och utbildning på samtliga are-
nor, dock med varierade innebörder och styrka. Det femte erfarenhets-
rummet, internationell policy, kommer däremot endast till tydligt uttryck 
på regeringsarenan. Då detta erfarenhetsrum omfattar en del innebörder 
som jag på övriga arenor inplacerat i erfarenhetsrummet marknad, har jag 
på regeringsarenan valt att se dessa som en del av erfarenhetsrummet in-
ternationell policy. Efterhand som förväntanshorisonten, i varje kapitel, 
börjat ta form har jag i mitt konkreta tillvägagångssätt försökt tolka de 
förväntningar som uttrycks i relation till olika erfarenhetsrum. På så sätt 
har erfarenhetsrummen successivt tagit form. Även om det förefaller rim-
ligt att det språk som utgår från regering och nationella skolmyndigheter 
återkommer på den lokala nivån, har jag i analysarbetet återkommande 
reflekterat kring detta och varit noggrann med att kritiskt pröva om så är 
fallet. 

I den analys som sedan, på de respektive arenorna, följer av talhandling-
ar utgår jag från de innebörder som kvalitetsbegreppet ges i de olika erfa-
renhetsrummen samt de förväntningar som formuleras. Blicken riktas där-
vid först mot illokuta talhandlingar, det vill säga de argument, attityder 
och värderingar som uttrycks för att legitimera det sagda. Därefter formu-
leras vilka applikationskriterier, alltså de villkor som ställs upp för kvali-
tetsbegreppets användning, som dominerar respektive utmanas och/eller 
marginaliseras. Då ett begrepp, enligt Skinner (1988a), får sin innebörd i 
förhållande till den plats det upprätthåller i ett språk, kan en förändring av 
det omkringliggande språket tolkas ett tecken på att dess applikationskrite-
rier förändras. Genom att i varje kapitel formulera vilka applikationskrite-
rier som dominerar respektive utmanas, lägger jag grunden för den sam-
manfattande analys som görs i avhandlingens sista kapitel.  

Reflektioner och etiska överväganden 
Utifrån avhandlingens syfte och frågeställningar kan de samtal som har 
förts i intervjuerna knappast karaktäriseras som privata eller intima i den 
mening att de riktas mot de intervjuade som personer. Snarare är det de 
intervjuades yrkesroller som har ställts i fokus. Ändå är det viktigt att re-
flektera över, som Kvale och Brinkmann (2009) påpekar, att intervjuforsk-
ning är genomsyrad av moraliska och etiska frågor. Av detta följer bland 
annat att ställningstaganden måste göras kring frågor om informerat sam-
tycke, konfidentialitet och möjliga konsekvenser som kan följa av det sätt 
som studien utformas på. Även om regler och principer kan fungera som 
tumregler framhåller dock Kvale och Brinkmann (a.a. s 83) att kvalitativa 
forskare behöver utveckla sin förmåga att ”förnimma och bedöma ’tjockt’ 



64 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

(det vill säga använda sin praktiska visdom) för att bli etiskt kompetenta”. 
Till de personer som tackade ja till att delta i intervjustudien gav jag i för-
väg information om att det dels i avhandlingen inte kommer att redovisas 
vilka huvudmän, skolor eller personer som ingår i undersökningen, dels att 
deltagandet är frivilligt. Förutom att de tre huvudmännen givits fingerade 
namn har jag valt att använda andra benämningar på de olika funktioner-
na/personerna än de lokalt förekommande. Jag har även avstått från att 
använda vissa lokalt frekvent använda uttryck.  

Utifrån en strävan efter hög vetenskaplig kvalitet riktas vidare krav mot 
forskaren, om att de publicerade resultaten ska vara så korrekta och repre-
sentativa som möjligt, samt presenteras utifrån en strävan efter genomskin-
lighet. För att skapa en öppenhet i forskningsprocessen, och därmed möj-
liggöra granskning och kritik, har min ambition varit att vara så tydlig som 
möjligt med upparbetning av teoretiska utgångspunkter och analysbegrepp 
samt presentation av den empiriska analysen. När Staffan Larsson (2005) 
framhåller att en redovisning av forskarens förförståelse är ett viktigt kvali-
tetskrav i forskning pekar han på tre sätt att göra detta på. Ett handlar just 
om att deklarera personliga erfarenheter med betydelse för det som ska 
tolkas, ett annat att tydliggöra tolkningsteorin och tredje om att redovisa 
det tidigare forskningsläget. Utifrån det sätt som avhandlingen är utformad 
på har det varit min ambition att synliggöra samtliga dessa tre delar.  

Kvale och Brinkmann (2009) påpekar att det är viktigt att vara upp-
märksam på att det ofta uppstår en asymmetrisk maktrelation mellan in-
tervjuare och intervjuperson, där forskaren vanligen är den mäktigare. 
Med utgångspunkt från de krav som riktas mot forskarrollen har jag under 
forskningsprocessen ofta reflekterat över min egen roll som forskare. Att 
jag fram till 1999 har drygt tio års erfarenhet av skolans värld, som lärare 
och skolledare, påverkar självklart mitt eget sätt att se på utbildning. Efter-
som ganska många år gått sedan dess, tror jag dock att jag både på ett 
gynnsamt sätt har en förtrogenhet med utbildning samtidigt som jag hunnit 
få en viss distans. Från och med 1999 har jag sedan arbetet på Skolverket 
med nationella kvalitetsgranskningar och utbildningsinspektioner, vilket 
följaktligen är områden som utgör en del av avhandlingsempirin. Medan 
jag under en del av avhandlingsarbetet således befunnit mig både i skol-
myndighets- och universitetsmiljön har jag från och med oktober 2008 på 
heltid varit anställd på universitetet. Det innebär att jag under avhand-
lingsarbetets två senaste år endast har betraktat skolmyndigheternas verk-
samheter som forskare.  

Förutom att mina år på Skolverket gör att jag har en förtrogenhet med 
olika frågor, som inte går att komma åt via texter, övervägde jag inför 
intervjuerna hur jag skulle hantera denna bakgrund. Jag bestämde mig för 
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att, som introduktion till intervjuerna, kortfattat berätta om att mitt eget 
intresse för kvalitetsfrågan väckts utifrån mina tidigare yrkeserfarenheter 
som lärare, skolledare och anställd på Skolverket. Därefter betonade jag att 
de intervjuer som genomfördes motiverades av att jag nu, i min roll som 
forskare, ville undersöka hur satsningen på kvalitet tar form lokalt. Min 
bedömning i efterhand är att detta vägval fungerade väl. Jag upplever att 
det som de intervjuade berättade gjordes på ett öppet och ärligt sätt. Efter-
som jag i något fall också var igenkänd från min tidigare skolverksroll, har 
jag även konstaterat att det var bra att informera på det sätt som jag nu 
gjorde. Jag har också i efterhand reflekterat över hur olika forskningsinter-
vjuerna blev i jämförelse med de intervjuer som jag tidigare har genomfört 
som skolverksrepresentant. Som forskare upplever jag att jag i betydligt 
högre grad fick en möjlighet att ta del av de intervjuades erfarenheter, pro-
blem och förväntningar. Trots att syftet och förhållningssättet skiljer sig åt 
mellan en forskningsintervju och en myndighetsintervju menar jag att den-
na erfarenhet är värd att reflektera kring.  

När det sedan gäller intervjustudien kan något sägas om de intervjuer 
där flera personer har deltagit. Trots att jag primärt är intresserad av inne-
hållsliga aspekter har själva interaktionen, i och med deltagarnas möjlighe-
ter att föra in sina respektive perspektiv, varit värdefull. Det finns också 
empiriska exempel från de data jag samlat in där samtalet mellan deltagar-
na har lett till att utsagor både berikats, reviderats och förtydligats. Samti-
digt som jag menar att detta i innehållslig mening är en styrka öppnar in-
teraktionen mellan deltagare för att ytterligare frågor kan ställas, exempel-
vis om makt och genus. Även om jag utifrån de teoretiska utgångspunkter-
na inte har ställt frågor om detta torde det vara fullt möjligt att vid ett 
senare tillfälle göra en ny analys av det empiriska materialet.  

Min samlade uppfattning av intervjuerna är att samtliga kan karaktäri-
seras som goda samtal som har fungerat väl. Samtidigt har självklart varje 
intervjusituation varit unik. Medan talutrymmet i de flesta par- och/eller 
gruppintervjuer har varit tämligen jämnt fördelat har andra i högre grad 
dominerats av någon/några personer. Detta är också något som kan synas i 
de kapitel där empirin från de tre huvudmännen redovisas. I de fall det har 
funnits en obalans har jag försökt att kompensera detta genom att vid 
lämpliga tillfällen vända mig direkt till den/de personer som har kommit 
mindre till tals. Ett annat skäl, vilket är fallet i ett par av gruppintervjuer-
na, har att göra med att respondenter av olika orsaker dels kom senare, 
dels var tvungna att avvika innan intervjun hade avslutats.  

Avslutningsvis uppfattar jag att mitt sätt att hantera texter från myndig-
hetsarenan har förändrats under avhandlingsskrivandets gång, då jag suc-
cessivt har förflyttat mig från tjänstemannens roll till det behov jag som 
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forskare har av att distansera mig. Jag har också valt att dra en gräns i hur 
djupt jag går i undersökningen av kvalitetsgranskningar och utbildningsin-
spektioner. Om jag exempelvis hade valt att intervjua inspektörer hade jag 
i högre grad närmat mig en empiri där min egen förtrogenhetskunskap, 
liksom roll gentemot dem som intervjuats, möjligen hade kunnat bli mer 
problematisk. Dessutom har jag valt bort de texter där jag själv medverkat 
som författare. Med de vägval jag gjort anser jag sammantaget att jag fun-
nit en balans där min förtrogenhetskunskap med olika delar av utbild-
ningssystemet har varit till fördel.21  

 
  

 
21 Om min egen förförståelse kan även nämnas att jag i en tidigare text (Bergh 
2007) ställt frågan hur de innebörder som kvalitetsbegreppet för med sig från 
marknadsinriktade sammanhang kan komma att påverka den pedagogiska verk-
samheten. I en annan text (Bergh 2008) konstaterar jag, utifrån en Skinnerinspire-
rad analys av två betänkanden som skrivits med ungefär 15 års mellanrum, att 
kvalitetsbegreppets performativa funktion har stärkts från tidigt 1990-tal och 
framåt. Som ett resultat av kampen om dess innehållsliga betydelse har samtidigt 
applikationskriterierna förskjutits från att omfatta diskussioner om utbildningens 
demokratiska och samhälleliga funktion till att alltmer begränsas till att alla elever 
ska uppnå godkända resultat. Dessutom gjorde jag i slutet av 1990-talet en studie 
av handledning inom lärarutbildningens verksamhetsförlagda del (Bergh 1998). Ett 
centralt intresse i studien handlar om vikten av att lärares yrkesspråk utvecklas, 
som en förutsättning för reflektion kring, och analys av, den egna verksamheten.  
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Kapitel 4 Användningen av begreppet kvalitet 
 
 
 
 
I det här kapitlet ställs användningen av begreppet kvalitet i olika tider och 
sammanhang i centrum, utifrån syftet att göra en diakron och synkron 
kontextualisering.  

Under rubrikerna Kvalitet som filosofiskt begrepp och Kvalitet som pro-
duktionsbegrepp görs först en diakron kontextualisering. Därefter kontex-
tualiseras kvalitetsbegreppet synkront under rubrikerna Kvalitetsbegreppet 
i samtidens utbildningsdiskussion, Kvalitetsbegreppet i andra verksamheter 
samt Kvalitet som policybegrepp. Kapitlet avrundas med en Avslutande 
kommentar. 

Kvalitet som filosofiskt begrepp 
I det här avsnittet görs en utblick mot kvalitet som filosofiskt begrepp. 
Innan jag diakront närmar mig den filosofiska användningen kan inled-
ningsvis nämnas att ordet kvalitet finns i svenska ordböcker sedan början 
av 1600-talet (Gellerstam 2009). Medan 1600-talets ord kvalitet närmast 
kommer från tyskans qualität, så kommer det närliggande qualité in med 
franskan på 1700-talet. Ordet qualitet finns i Svenska akademiens ordlista 
(SAOL) från och med sjätte upplagen 1889. Formen kvalité dyker upp som 
ett självständigt ord först i den nionde upplagan 1950. I den elfte uppla-
gan, som utkommer 1986, hålls kvalitet och kvalité fortfarande isär men i 
den tolfte upplagan 1998 slås de ihop till ett ord: kvalitet eller kvalité med 
betydelsen ”(inre) värde; egenskap; sort, beskaffenhet; god beskaffenhet”.22  

Ordet kvalitet har en historia som går att härleda långt tillbaka, långt 
innan det dök upp i det svenska språket. Enligt Sven-Eric Liedman (2007, s 
27) kommer vårt ord kvalitet från latinets qualitas, som i sin tur är härlett 

 
22 I Nusvensk ordbok (Östergren 1931) beskrivs kvalité som ”sort (av handelsva-
ra)” och kvalitet som dels ”sort, egenskap”, dels som ”godhet, beskaffenhet, (inre) 
värde”. Sammansättningen kvalitetsarbete definieras i Ordbok över svenska språ-
ket (Svenska Akademien 1939) som ”godt, förstklassigt, omsorgsfullt o. med yrkes-
skicklighet utför arbete”. I den senare Illustrerad svensk ordbok (Molde 1964) 
definieras kvalitetsarbete kort och gott som ”förstklassigt arbete”. Kvalitetsarbete 
är för övrigt ett av de 33 sammansatta ord som finns med i den trettonde upplagan 
av SAOL (Svenska akademien 2006), vilket kan jämföras med de 47 som jag funnit 
i dokument från de nationella skolmyndigheterna. Till de 47 parkombinationerna 
kan sedan läggas ytterligare 15 då även ett tredje ord läggs till och ett fåtal fall då 
kvalitet används som suffix, som kunskapskvalitet och utbildningskvalitet. 
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ur pronomet qualis, med betydelsen ”hurdan” eller ”sådan”. På motsva-
rande sätt härstammar kvantitet från quantitas med ursprung i quantus, 
”hur mycket” eller ”så mycket”. Fixeringen av orden qualitas och quanti-
tas gjordes av den romerske statsmannen och tänkaren Cicero, som levde 
under första århundradet före vår tideräkning, för att utgöra översättning-
ar av motsvarande ord i den grekiska filosofin, poión och posón. Liedman 
(2007, s 27) påpekar att frågor om egenskaper hos olika föremål, liksom 
om mängd och storlek, givetvis hade ställts långt innan den filosofiska 
reflektionen tog tag i dem: ”men i och med filosofin skapades en ordning 
och reda i föreställningar som säkert saknats”. Den som först fastställde 
den filosofiska betydelsen av poión och posón var Aristoteles. Medan kva-
litet, enligt Aristoteles, gäller ett föremåls mer eller mindre varaktiga till-
stånd, dess förmåga eller brist på förmåga att åstadkomma vissa företeel-
ser, dess sinneskvaliteter och dess yttre form, så handlar kvantiteter om 
antal. Typiska kvantiteter är mängder, vikter och hastigheter.  

Till skillnad från antikens användning av ordet kvalitet, menar Liedman 
(2007) att dagens frågor om kvalitet begränsas till en undran över huruvi-
da något är bra eller dåligt. Den tidigare betydelsen, som varade ända fram 
till modern tid, hade dock en mycket vidare betydelse, som i vår samtid 
nästan enbart har bevarats i fackfilosofiska sammanhang. Mot bakgrund 
av det tidigare synsättet, där kvalitet och kvantitet betraktades som skilda 
världar, kan det förefalla märkligt att det som idag kallas kvalitetssäkring i 
växande utsträckning uttrycks som kvantiteter, påpekar Liedman (2009b). 

Mängden kvantiteter ökar överallt, medan kvalificerade omdömen blir fär-
re. Omdömen som inte standardiseras har nackdelen att det krävs tid och ef-
tertanke att jämföra dem med andra omdömen. De har däremot fördelen att 
de kan ge en verkligt träffande karakteristik och därmed säga något precist 
om det eller den som omdömet gäller. […] Alla kvantiteter som är mer 
oprecisa än ett kvalificerat omdöme kallar jag pseudokvantiteter, till skill-
nad från verkliga kvantiteter, som tvärtom har större precision än varje 
motsvarande beskrivning som undviker kvantiteter (Liedman 2009b, s 14).  

Med referens till Liedman (2007) kan de förändringar som skedde i och 
med moderniteten i korthet förklaras som att Isaac Newtons teori om lju-
sets natur och René Descartes moderna kunskapsteori öppnade för möjlig-
heten att, genom matematiken, ställa frågor om förhållandet mellan vår 
kunskap och dess oberoende verklighet. I och med detta hade man börjat 
göra skillnad mellan primära och sekundära kvaliteter. Medan de primära 
kvaliteterna hade objektiv existens så hade de sekundära med våra sinnen 
att skaffa. Vilka de primära kvaliteterna skulle vara skiftade efter teori. De 
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sekundära var däremot alltid de egenskaper som framträder för de mänsk-
liga sinnena.  

Ansträngningarna att fånga verklighetens samband kan dock inte enbart 
isoleras till vetenskapen. I vidare mening hänger dessa samman med hela 
den moderna utvecklingen. Därtill tränger det som Liedman kallar kvanti-
fieringsiver också in i det praktiska vardagslivet. I och med att människor 
under senmedeltiden flyttade in till städerna blev tillvaron mer anonym. 
Efterhand utvecklades olika slag av produktkontroller, vilket då blev ett 
sätt att garantera att hantverk och manufakturer upprätthöll en viss stan-
dard. Andra exempel på tidiga kvantifieringar av kvaliteter är betyg, som 
vissa daterar till jesuiternas skolor 1599 medan andra kopplar det till infö-
randet av ett betygssystem vid universitetet i Cambridge 1792.  

Enligt Liedman kan samtidens betoning på kvalitetskontroller och kvali-
tetssäkring i viss mån ses som ytterligare en etapp i den moderna utveck-
lingen. Den allt mer genomgripande kvantifieringen hänger ihop med såväl 
teknikens och naturvetenskapens framsteg som ökningen av valmöjligheter 
och stress. Det gäller att snabbt kunna skaffa sig överblick och koll. Med 
hänvisning till uttrycket risksamhälle konstaterar Liedman att vi lever i en 
tid där vi ständigt måste gardera oss. Eftersom vi har förlorat den trygghet 
som i viss mån präglade det tidiga välfärdssamhället söker vi istället säker-
het, ”dubbla lås på dörren, försäkringar för alla tänkbara eventualiteter, 
ständiga hälsokontroller, ett oavlåtligt ängsligt utforskande av vad som 
möjligen kan hända” (Liedman 2007, s 36). 

Kvalitet som produktionsbegrepp 
I det här avsnittet görs ytterligare en diakron kontextualisering av kvali-
tetsbegreppet, med en successiv förflyttning mot vår samtid. Att fokus rik-
tas mot kvalitetsbegreppets framväxt i produktionsverksamhet beror på att 
jag har funnit sådana referenser i materialet från de analyserade arenorna, 
liksom i tidigare forskning.  

Jan Axelsson och Bo Bergman (1999) riktar sitt intresse mot hur olika 
synsätt i arbetslivet har kommit att påverka kvalitetsutvecklingen. En av 
hörnstenarna i det som de benämner offensiv kvalitetsutveckling (som en 
översättning av Total Quality Management) är ständiga förbättringar. En 
annan utgångspunkt är att förbättringarna syftar till att skapa värde för 
kunden. I Axelssons och Bergmans historiska tillbakablick görs nedslag i 
Kina 1100 år f Kr, i den grekiska antiken och i romarriket. Kinas systema-
tiserade organisationsstruktur med ett basalt kvalitetssystem kommenteras, 
liksom romarrikets robusta och tillförlitliga konstruktioner. Med referens 
till Platon konstateras att principen för arbetsfördelning är en organisato-
risk idé som återfinns långt in på 1900-talet. Andra historiska referenser 
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riktas mot Machiavellis tankar om organisation och ledarskap tiden runt 
år 1500, den då samtida fartygstillverkningen i Venedig och den engelska 
utvecklingen på väg mot ett industrisamhälle under 1700- och 1800-talen. 

 Medan England i mitten av 1800-talet hade kommit en bra bit på väg 
mot att utveckla ett industrisamhälle var Sverige vid denna tid fortfarande 
till stor del ett jordbrukarsamhälle (Axelsson & Bergman 1999). Även om 
industrialiseringen således kom igång relativt sent i Sverige gick det sedan 
mycket fort. I början av 1900-talet var den i princip genomförd och indu-
strin hade då gått om jordbruket som största näringen. Den snabbt växan-
de marknaden, den ökande specialiseringen och den begynnande masspro-
duktionen skapade behov av mer effektiva produktionsmetoder och ökad 
kvalitetskontroll. En förutsättning för att massproduktion skulle fungera 
var att olika detaljer standardiserades och att exakta mätmetoder utveck-
lades. Pionjärerna att utveckla metoder och tekniker för att säkerställa 
toleransen inom tillverkning återfinns i den amerikanska vapenindustrin.  

Bland de organisationsteorier som kom att prägla utvecklingen återfinns, 
enligt Axelsson och Bergman (1999), rationaliseringsrörelsen och dess 
främste företrädare ingenjören Frederick Winslow Taylor. Ett av de mer 
kända exemplen på en rationell produktion, som anammade Taylors prin-
ciper, är den utveckling av löpande band som gjordes i Fords motor- och 
bilfabrik i Detroit. Ytterligare en ”skola” inom organisations- och ledar-
skapsområdet, den så kallade administrativa skolan med tankar om att en 
förbättrad administrativ organisation ska öka företagsledningens kontroll 
över arbetsprocessen, företräds av industrimannen och företagsekonomen 
Henri Fayol. Fayols fem ledarskapsfunktioner: planering, organisering, 
befälsutövande, koordinering och kontroll är än idag aktuella, menar Ax-
elsson och Bergman. I linje med Fayols idéer ansåg George Stanley Radford 
att kontroll kunde betraktas som en separat funktion och en prioriterad 
ledningsfråga. Radford var förmodligen en av de första att utveckla inspek-
tion till en mer omfattande strukturerad kvalitetskontroll. Förutom att han 
definierade kvalitetsbegreppet i termer av måluppfyllelse, i meningen att 
tillverkningen måste möta förutbestämda krav, föreslog han ett antal kvali-
tetsprinciper: involvera konstruktörerna i ett tidigt stadium, koordinera 
berörda avdelningar och sträva mot effektivitetsförbättringar. Medan kon-
trollavdelningar och kontrollfunktioner, och senare även kvalitetsavdel-
ningar, har varit ett dominerande sätt att organisera för kvalitet under de 
senaste decennierna, så kännetecknades det tidiga 1900-talets kvalitetskon-
troller främst av inspektion. Kvalitet handlade då om att räkna, sortera, 
märka, kassera och omarbeta produkter. 
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I denna typ av system låg tonvikten vid produkten – slutresultatet av till-
verkningsprocessen. Inspektion och felsökning utmynnade ofta i akutåtgär-
der för att man ville försäkra sig om att endast produkter som överensstäm-
de med uppsatta krav levererades till kunderna. Den uppenbara bristen på 
kreativt och systematiskt problemlösnings- och förbättringsarbete samt det 
massiva trycket på att snabbt lösa ”dagens problem” skapade uppenbara 
bekymmer. Reflektion var i det närmaste ett okänt begrepp … (Axelsson & 
Bergman 1999, s 41). 

Enligt Axelsson och Bergman (1999) står flera av de teorier och skolor som 
nämns ovan i stark kontrast till dagens synsätt på hur offensivt kvalitetsar-
bete bör bedrivas. Ändå menar de att kvalitetstekniken likväl har sina röt-
ter från denna period och att det därför är naturligt att vissa idéer har in-
fogats och därmed påverkat dagens sätt att se på kvalitetsarbete.  

Den person som anses vara upphovsmannen till den så kallade kvalitets-
rörelsen är den amerikanske fysikern Walter E Shewart som utvecklade 
statistiska metoder för kvalitetskontroll, först vid Western Electrics och 
senare vid Bell Lab’s (Axelsson & Bergman 1999). Sent 1920-tal lärde 
Shewart känna fysikern och statistikern Edwards Demings, också han ame-
rikan. Under 1950-talet bjöds Demings in av Japanese Scientists and Engi-
neers (JUSE) för att hålla kurser i statistisk metodik för den japanska indu-
strin. Till de tidigare stegen med design/konstruktion, produktion och lan-
sering/försäljning tillförde Demings ett fjärde steg, som lade tonvikten på 
kommunikation mellan kund och tillverkare. Ett tredje centralt namn är 
Joseph Juran, rumän och sedan barnsben amerikan, med examen i teknik. I 
jämförelse med Demings arbete är Jurans mer inriktat mot strategi och 
planering. Medan 1950-talets statistiska kvalitetsstyrning förblev en rörelse 
för arbetare och tekniker, så innebar Jurans ankomst till Japan en förflytt-
ning mot att kvalitetsstyrning förankrades som ett ledningsverktyg. Som 
ytterligare en central person som har bidragit till utvecklingen av kvalitets-
styrning lyfter Stefan Lagrosen och Yvonne Lagrosen (2009) fram den 
japanske kemisten Kauro Ishikawa.  

Eftersom kvalitetsutvecklingen har utvecklats delvis i västvärlden och 
delvis i öst, framför allt i Japan, menar Lagrosen och Lagrosen (2009) att 
resultatet har blivit en blandning av rationella och logiska aspekter av väst-
ligt ursprung kombinerade med holistiska och humanistiska inslag på östlig 
grund. Av de två utvecklingslinjerna är den deterministiska, med tayloris-
tiskt ursprung och fokus på styrning, sannolikt mest påverkad av västliga 
influenser medan den som betonar ständiga förbättringar i högre grad byg-
ger på östliga traditioner. Även om olika försök har gjorts att kopiera den 
japanska varianten till väst har efterhand andra sätt att organisera arbetet 
med så kallade Ständiga Förbättringar (SF) vuxit fram, enligt Tommy Nils-
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son (1999). En direkt översättning av det japanska ordet ”kaizen”, som 
har fått en stor betydelse för spridningen av kvalitetsarbete utanför Japan, 
betyder förbättringar i små steg. Begreppet har dock en djupare och mer 
omfattande innebörd: ”en systematisk och kontinuerlig förbättringsverk-
samhet som involverar såväl företagsledningen som de anställda och för-
bättringsarbetet berör alla funktioner i företaget” (a.a. s 12). Utifrån en 
ambition att de som arbetar i produktionen ska involveras i förbättringsar-
betet, för att öka sitt kunnande om produktionsprocessen, är det vanligt att 
arbetslag införs. Den moderna formen av förbättringsarbete kan, enligt 
Nilsson, definieras som: 

… en ändamålsenlig uppsättning och explicitgjorda principer, mekanismer 
och aktiviteter, inom vilka särskilda verktyg och metoder används i en or-
ganisation, med syftet att åstadkomma kontinuerliga och systematiska för-
bättringar när det gäller leveranser, arbetsorganisationer och produktionssy-
stem (Nilsson 1999, s 10). 

Från denna historiska tillbakablick mot kvalitetsstyrningens framväxt rik-
tas nu blicken mot svenska förhållanden. Åren efter andra världskriget 
förstärktes inom den svenska industriproduktionen det så kallade fordistis-
ka inspektionsparadigmet, utifrån en strävan att upprätthålla en acceptabel 
kvalitetsnivå (Hasselblad & Lundgren 2002). Under 1960-talet började 
etablerade definitioner av kvalitet och tekniker som relaterades till kontroll 
av produkter att problematiseras. Trots att japanska totalkvalitetsprinciper 
började diskuteras gick förändringen i den svenska industrin förhållandevis 
långsamt. I och med 1970-talet blev dock den exportorienterade svenska 
industrin alltmer påverkad av internationella industrinormer för kvalitet 
och under 1980-talet genomfördes ett stort antal resor till Japan och USA 
för att studera kvalitetsstyrning. Initiativen fram till 1980-talen blev emel-
lertid aldrig formulerade i termer av en ny generell styrdoktrin. Istället 
uppträdde de internationella kraven på vissa industriprodukter som parti-
kulära fenomen, men utan påverkan på styrningen i allmänhet.  

År 1984 uppvaktades Industridepartementet av företrädare för industri-
företag med ett budskap om att svensk industri hade problem i den inter-
nationella konkurrensen, särskilt i förhållande till japansk industri (Has-
selbladh & Lundgren 2002). Startpunkten till en nationell samling i en 
kvalitetskampanj skedde 1986 i och med bildandet av Nationalkommittén 
för svensk kvalitet, i vilken ingick representanter för regeringen, parterna 
på arbetsmarknaden, industrin och offentlig verksamhet. Samma år upp-
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drog Industridepartementet åt en konsult, Sven-Olof Reftmark23, att un-
dersöka läget inom forskning och utveckling på kvalitetsområdet samt att 
föreslå åtgärder som snabbt kunde tillgodose de ökade krav som ställdes 
på förbättrad utbildning i kvalitetskontroll. Den rapport som lämnades låg 
sedan till grund för en kommande proposition24 angående industri och 
forskning. Strax därefter gavs Reftmark i uppdrag av dåvarande Universi-
tets- och högskoleämbetet (UHÄ) att utreda kvalitetsutbildningen vid de 
stora universiteten i landet, vilket bland annat resulterade i ett förslag om 
att inrätta professurer med inriktning mot kvalitet samt att varje student 
som följde ett civilingenjörs- eller civilekonomprogram skulle följa minst en 
grundläggande kurs i kvalitetsstyrning.25 År 1988 gav nationalkommittén 
för svensk kvalitet Reftmark i uppdrag att föreslå en mer permanent orga-
nisation för främjandet av kvalitetsutveckling i Sverige. Uppdraget resulte-
rade i ett förslag om det som sedan kom att bli Institutet för kvalitetsut-
veckling (SIQ). Ganska snabbt kom ett arbete igång med att utveckla ett 
svenskt kvalitetspris motsvarande det amerikanska Malcolm Baldrige Na-
tional Quality Award, vilket i svensk tappning blev Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet (USK) som första gången delades ut 1992.    

Utifrån en jämförelse mellan utvecklingen i Japan och Sverige menar 
Nilsson (1999) att syftet i båda fallen är att öka totalproduktiviteten, in-
klusive arbetsproduktiviteten, och företagens konkurrenskraft. En av flera 
skillnader handlar dock om att man i Sverige lägger en större vikt vid för-
bättringsarbetet som medel för att utveckla de anställda i produktionen 
och stödja deras lärande i arbetet. De anställda har därmed en högre grad 
av inflytande i själva förändringsarbetet. Anders Berger (1999) framhåller 
att skillnaden mellan en utbredd misstro mot en hotande förändring och en 
uppslutning kring en utvecklande förbättring kan förklaras utifrån omfatt-
ningen och kvaliteten i medarbetarnas delaktighet. Just delaktighet är ett 
centralt tema i den svenska uttolkningen av begreppet Ständiga Förbätt-
ringar (SF). Utveckling och förbättring bygger på att förutsättningar skapas 
för medarbetare att lära sig nya arbetssätt som är baserade på såväl egna 
som andras kunskaper och erfarenheter. Snarare än att tala om ständiga 
förbättringar föreslår Berger (a.a. s 99) att ”kaizen” i den svenska tolk-

 
23 Reftmark verkade en kort period under 1980-talet som teknisk attaché i Wash-
ington där han kom i kontakt med centrala aktörer inom den amerikanska kvali-
tetsrörelsen. 
24 Regeringens proposition 1986/87:74 om näringspolitik inför 1990-talet. 
25 I studien ingick Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Chalmers tekniska hög-
skola (CTH), universiteten i Linköping, Lund och Luleå samt Handelshögskolan i 
Stockholm och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.   
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ningen innebär ”breda processer för verksamhetsutveckling”. Ett problem 
med SF och närliggande modeller är dock att det ofta saknas en teoretisk 
förankring och därmed möjligheter att förklara varför, hur och under vilka 
omständigheter ett speciellt tillvägagångssätt ger ett specifikt resultat. Även 
om en möjlig teoretisk bas kan utgöras av det närbesläktade TQM, med 
rötter från bland annat Deming, Juran och Ishikawa, finns det en risk att 
de värderingar och synsätt som har utvecklats tillämpas felaktigt och utan 
möjlighet att påverka organisationens arbetssätt och resultat, enligt Berger. 

Problemet att hitta en nivå där arbetssätten och modellerna påverkar orga-
nisationens beteende är inte enkelt. Antingen blir budskapen lätt filosofiska 
och så övergripande att de inte förpliktar till något, eller så blir innehållet så 
detaljorienterat mot tekniker och verktyg att helheten går förlorad (Berger 
1999, s 100). 

Hur ser då framtiden ut för kvalitetsutveckling? Axelsson och Bergman 
(1999) framhåller att morgondagens kvalitetsarbete inte enbart handlar om 
att utveckla produkter och processer, utan lika mycket om att låta de män-
niskor som är inblandade i processen att utvecklas. Enligt Berger (1999) 
finns det ett behov av att konsolidera vunnen kunskap som bas för en bre-
dare spridningsprocess. Framför allt gäller detta arbetet med SF i produk-
tionsmiljöer med relativt repetitiva arbetsprocesser, tydliga fysiska flöden 
och tämligen fasta organisatoriska förutsättningar. Eftersom det idag 
knappast råder någon tvekan om potentialen i SF, som arbetssätt för ökad 
konkurrenskraft och utveckling av arbetsförhållanden och medarbetarnas 
kompetens, bör fokus delvis ändras till att prioritera spridningsproblemati-
ken. Trots de uppenbara fördelar som kan kopplas till arbetsorganisatorisk 
utveckling tycks det dock fortfarande vara ett avsevärt steg mellan insikt 
och handling för många företag, menar Berger. När det däremot gäller mer 
komplexa miljöer är läget delvis annorlunda. 

Däremot kvarstår behov av att utveckla kunskap för hur bred verksamhets-
utveckling och lärande sker i miljöer som präglas av låg repetivitet, hög 
komplexitet i kunskaps- och informationsflöden samt temporära organisa-
toriska förutsättningar. Ett exempel på detta behov avser kombinationen av 
effektivisering och lärande i innovativa och komplexa produktutvecklings-
miljöer. Vi kan anta att behovet av verksamhetsutveckling är lika angeläget 
som i produktionsmiljöer men också att angreppssätt och metoder måste 
modifieras (Berger 1999, s 112). 

Avslutningsvis, när kvalitetsbegreppet används i arbetslivs- och produk-
tionssammanhang kopplas det samman med begrepp som utveckling, stän-
diga förbättringar, kontroll, systematik, kundtillfredsställelse, mätning, 
konkurrens och effektivitet. Kvalitetsbegreppet sätts vidare samman med 
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andra ord, exempelvis: kvalitetsutveckling, kvalitetssystem, kvalitetsarbete, 
kvalitetsstyrning och kvalitetsområde. Utöver att flera av dessa begrepp 
och sammansättningar återkommer i det material som analyseras i kapitlen 
6-10, kan även konstateras att det finns ytterligare paralleller mellan be-
greppsanvändningen i produktions- respektive utbildningssammanhang. Så 
används i båda dessa sammanhang begrepp som inspektion, måluppfyllel-
se, arbetslag, lärande, inflytande och delaktighet.  

Kvalitetsbegreppet i samtidens utbildningsdiskussion  
Från den diakrona kontextualiering som gjorts i de två föregående avsnit-
ten är syftet med det avsnitt som nu följer att göra en synkron kontextuali-
sering. Fokus riktas mot några, som jag bedömer, central aktörer i samti-
dens utbildningsdiskussion, bland annat Sveriges Kommuner och Lands-
ting, det tidigare Svenska Kommunförbundet, Svenskt Näringsliv samt de 
lärarfackliga organisationerna Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 

I ett samarbete mellan Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) och det 
dåvarande Svenska Kommunförbundet initierades utmärkelsen Bättre sko-
la. När Svenska Kommunförbundets efterträdare Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) så småningom drog sig ur inleddes ett samarbete mellan 
SIQ och Myndigheten för skolutveckling, som sedermera fördes över till 
Skolverket. På Skolverkets hemsida finns en presentation av utmärkelsen 
Bättre skola samt en länk till SIQ:s hemsida där följande finns att läsa:  

Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att 
utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbild-
ningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av 
det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker 
genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda förebilder vad gäller systema-
tiskt kvalitetsarbete, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt 
utvecklingsarbete (SIQ 2010a).26 

Även om Sveriges Kommuner och Landsting inte längre deltar i arbetet 
runt utmärkelsen Bättre skola så bedrivs andra aktiviteter där kvalitetsbe-
greppet har en central funktion. Åren 2000-2004 gjordes en gemensam 
satsning från dåvarande Svenska Kommunförbundet och lärarnas fackliga 
organisationer i och med bildandet av det så kallade Rådet för skolans 
måluppfyllelse och fortsatta utveckling. I Rådets slutrapport (2005), där 
kvalitetsbegreppet förekommer frekvent, används sammansättningar som 
kvalitetsbristkostnader, kvalitetssäkrad, kvalitetsgranskning, kvalitetsredo-

 
26 Utöver kopplingen mellan utmärkelsen Bättre skola, regering och skolmyndighe-
ter kan nämnas att priset för år 2009 delades ut av kronprinsessan Victoria medan 
SIQ:s utmärkelse Svensk kvalitet delades ut av kung Carl XVI Gustaf. 
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visning, strukturkvalitet, processkvalitet, resultatkvalitet, servicekvalitet, 
kvalitetsindex, kvalitetsområde, kvalitetsutveckling, kvalitetsmätning och 
kvalitetsarbete. I en senare rapport från Sveriges Kommuner och Landsting 
(2009) konstateras att skoldebatten alltför mycket präglas av kvantitet 
istället för kvalitet. Budskap som ”mer pengar” och ”fler lärare” sägs få ett 
stort medialt utrymme på bekostnad av resonemang om ”vad som faktiskt 
ger bättre kvalitet och därmed bättre resultat för eleverna” (a.a. s 4). Sam-
tidigt som resurser konstateras vara väsentliga påpekas att det inte finns 
något givet sambandet mellan hög kvalitet och höga kostnader. Mot denna 
bakgrund riktas en uppmaning, till beslutsfattare, lärare, skolledare och 
andra tjänstemän, att fokusera på skolans kvalitet och elevernas resultat 
istället för att stirra sig blinda på hur mycket resurser som tillförs. 

En annan aktör som deltar i kampen om utbildning och kvalitet är 
Svenskt Näringsliv. Genom internetsidan www.gymnasiekvalitet.se har 
Svenskt Näringsliv (2010a) tagit initiativ till en ”webbtjänst med fakta om 
kvaliteten på alla Sveriges gymnasieprogram och skolor”. Underlaget 
kommer från statistik samt från en enkätundersökning som riktas mot alla 
Sveriges gymnasierektorer. I rapporten Kvalitet i välfärden (Svenskt När-
ingsliv 2010b) konstateras vidare att medborgarna har rätt att få veta hur 
bra välfärden är samt att kvalitet måste mätas och redovisas. Medborgarna 
sägs vara kommunens kunder med rätt att få veta vilken kvalitet enskilda 
skolor eller äldreboenden har. Kvalitetsutveckling kopplas samman med 
konkurrens, innovationskraft och kostnadseffektivitet.   

Konkurrens förutsätter att det finns en mångfald av aktörer som tävlar med 
varandra. Men för att de ska kunna tävla, måste den kvalitet som de levere-
rar vara synlig och lätt tillgänglig för kommunens invånare (Svenskt När-
ingsliv 2010b, s 5).  

Svenskt Näringsliv har även uppdragit åt Handelns Utredningsinstitut att 
undersöka hur det svenska utbildningssystemet fungerar utifrån ett 
branschperspektiv (Prochazka & Bergström 2007). De centrala begrepp 
som används i den rapport där uppdraget redovisas är, förutom kvalitet, 
bland annat produktivitet, resurseffektivitet, konkurrens, benchmarking 
och marknad. Med branschperspektiv menas att gymnasieskolan analyse-
ras som ”en bransch bland andra kunskapsintensiva branscher där det är 
arbetsmarknaden som i slutändan är kunden som efterfrågar den kunskap 
som eleverna förvärvat under sin utbildning” (a.a. s 10). Gymnasieskolan 
ses som en producent av kunskap, som eleverna genom att göra val inve-
sterar i. Om inte skolan på ett effektivt sätt levererar rätt kunskaper går det 
i slutänden ut över arbetsmarknaden och den ekonomiska utvecklingen. I 
rapporten ställs frågor om det är rätt kunskap som lärs ut och konstate-
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randen görs om vikten av information som en förutsättning för att kunna 
göra rationella val, eller som det också uttrycks, att det finns tillfredsstäl-
lande konsumentvägledning som hjälp. För att förbättra informationsflö-
dena föreslås opartiska utvärderingar utifrån förebilder som kan hämtas 
från den brittiska inspektionen Ofsted27 eller det amerikanska kreditinsti-
tutet Standard & Poor. Resonemanget bygger på en tanke att elever och 
föräldrar kommer att attraheras av de skolor som ”levererar ett mervärde” 
medan svagare skolor ”tvingas förbättra sin kvalitet för att överleva” (Pro-
chazka & Bergström 2007, sammanfattning). 

Begreppen kvalitet och effektivitet kopplas även samman i en rapport 
från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (Ds 2000:58). Skolans 
uppgift formuleras som att ge alla ungdomar de baskunskaper som krävs 
för att kunna hitta en plats i dagens arbetsliv och kunna delta i ett livslångt 
lärande. Med referens till amerikanska experiment sägs att särskilda insat-
ser bör göras så tidigt som möjligt för att ge effekt. För att skolverksamhe-
ten fortlöpande ska kunna följas upp och resultaten utvärderas mot de 
uppsatta målen föreslås att tydliga kontrollstationer byggs in i systemet. 
Vidare föreslås en utökad samverkan mellan utbildningsanordnare och 
arbetsliv, för att på så sätt öka förutsättningarna för att eleverna ska få den 
kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. 

För att säkra en hög kvalitet och effektivitet i utbildningssystemet är det av-
görande att flera olika förhållanden är uppfyllda och att dessa samspelar 
med varandra … Det bör finnas tydliga kvalitetsmål som skall nås inom de 
givna ekonomiska ramarna. Och målen måste följas upp, enskilda utbild-
ningsinstitutioner och utbildningar måste utvärderas. Det behövs också ett 
fungerande samspel mellan arbetsmarknaden (avnämarna) och utbildnings-
anordnare för att säkerställa att utbildningen lever upp till omvärldens be-
hov (Ds 2000:58, s 128).  

Med viss variation mellan de aktörer som refereras ovan kopplas kvalitets-
begreppet samman bland annat med begrepp som resultat, ekonomi, resur-
ser, marknad, kund, effektivitet och konkurrens. Med utgångspunkt från 
denna språkanvändning framförs anspråk kring utbildningens funktion, 
organisering och genomförande. När nu blicken vänds mot Lärarförbundet 
och Lärarnas Riksförbund, så görs det utifrån en ambition att ge några 
exempel på hur de båda fackliga organisationerna använder och förhåller 
sig till begreppet kvalitet.  

 
27 Office for Standards in Education (Ofsted), http://www.ofsted.gov.uk 
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I en artikel i Lärarförbundets tidskrift Pedagogiska magasinet konstate-
ras att många system för att arbeta med kvalitetsutveckling i skolan hämtas 
från näringslivet och bygger på ett företagsekonomiskt tänkande (Roth 
1998). Ett drygt decennium senare framför Gunilla Dahlberg att ett kvali-
tetsbegrepp med ursprung från efterkrigstidens bilindustri frontalkrockar 
med det kunskapsbegrepp som är formulerat i den svenska läroplanen 
(Bjärvall 2009). Istället poängterar Dahlberg vikten av meningsskapande 
som en kvalitet med större djup och bredd än vad som är möjligt att ut-
trycka genom mätbara värden och enkätsvar. I samma tidskriftsnummer 
skriver Lena Lindgren (2009) att en mängd olika utvärderingsinstrument 
används för att fånga och värdera kvalitet och resultat. Äldre förvaltnings-
traditioner, som revision och inspektion, har fått förnyad aktualitet och allt 
oftare talas det om att verksamheter ska bygga på evidensbaserad kunskap, 
vilket i sin tur ställer krav på effektutvärderingar liksom att systematiska 
kunskapsöversikter tas fram.  

Argumenten för utvärdering är starka och ingen torde väl ha något principi-
ellt emot de positiva effekter som ställs i utsikt. Om skolans kvalitet och re-
sultat ska bli bättre så krävs att utvärdering kommer till stånd. Detta sam-
band upprepas i alla nationella styrdokument som gäller skolan, liksom 
skolinspektionens sammanställningar som regelmässigt påpekar att det bris-
ter i skolornas och kommunernas utvärderingsarbete (Lindgren 2009, s 30).  

Utifrån sin långa erfarenhet som utvärderare och utvärderingsforskare är 
Lindgren (2009) skeptisk till den närmast religiösa tilltro som hon menar 
att många har till vad som kan åstadkommas med utvärdering. Sällan eller 
aldrig diskuteras om utvärdering verkligen kan åstadkomma de förväntade 
effekterna. Utifrån ett exempel som Lindgren hämtar från de individuella 
utvecklingsplanerna betonar hon vikten av att hennes kritik inte missför-
stås. Utan att ifrågasätta själva ambitionen, att alla elever ska få en chans 
att bli sedda och att få sin kunskapsutveckling synliggjord, förklarar hon 
att hon är kritisk mot den instrumentalitet och rationalitet som präglar de 
individuella utvecklingsplanerna. 

I ett temanummer om forskning och debatt skriver Pedagogiska magasi-
nets dåvarande chefredaktör Lena Fejan Ljunghill (2006) att skoldebatten 
snarare än att grunda sig på aktuell forskning och kvalificerade analyser 
fungerar som en bromskloss. De som vill ge en mer nyanserad motvikt till 
den ensidiga och negativt riktade bilden av skolan blir ofta refuserade. En 
uppmaning riktas därför till alla lärare att höja sina röster, för att på så 
sätt kunna bidra till en debatt som för skolutvecklingen framåt. Lärarför-
bundet (Thors Hugosson 2003) har även givit ut boken Värdera och ut-
värdera där nio författare, svenska och amerikanska utbildnings- och ut-
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värderingsforskare samt journalister på Pedagogiska magasinet, kommer 
till tals. I bokens första kapitel berörs relationen mellan kvantitet och kva-
litet. 

Uppföljning och utvärdering har hittills i alltför hög grad handlat om kvan-
titativa redovisningar. Så har till exempel Skolverkets årliga rapport ”Sko-
lans jämförelsetal” varit mycket mer spridd och diskuterad än ”Bilden av 
skolan”, som säger mer om kvaliteten på själva undervisningen än jämförel-
setalen. Kvantitet är lättare att mäta än kvalitet. Därför är det angeläget att 
satsa mer på att utveckla former för uppföljning och utvärdering av kvalita-
tiv natur. […] Siffror och medelvärden verkar förledande objektiva och 
konkreta. Men de ger bara en ofullständig bild av den komplexa verklighet i 
vilken undervisning äger rum (Ljunghill 2003, s 9-10).  

Från den andra fackliga organisationen, Lärarnas Riksförbund, berörs 
kvalitetsbegreppet i boken Våra drömmars skola (Ögren 2006) som ges ut 
utifrån en förhoppning om att stimulera till en bred och seriös diskussion 
om hur den svenska skolan ska kunna bli ännu bättre. För detta ändamål 
har Lärarnas Riksförbund bjudit in 23 opinionsbildare för att de ska kun-
na ge sina respektive bilder av skolan. När förbundets ordförande Metta 
Fjelkner (2006) tar till orda betonar hon lärarens roll och konstaterar att 
man i debatten om den svenska skolan alltför ofta glömmer bort läraren. 
Fjelkner (a.a. s 160-161) påpekar också att ”vi behöver mer forskning om 
lärande och utbildning” och vidare att politiker alltför sällan ställer frågan 
till ”dem som vet, de som arbetar i skolan: Lärarna”. Trots dessa kommen-
tarer är det varken lärare eller svenska utbildningsforskare som kommer 
till tals i någon större utsträckning. Förutom Fjelkner själv bidrar en lärare 
och en rektor med varsitt kapitel. Någon svensk utbildningsforskare åter-
finns överhuvudtaget inte, däremot en brittisk utbildningsforskare. De 
svenska forskare som medverkar är en hjärnforskare, en historiker, en 
filosof och en litteraturvetare. Bland övriga författare återfinns bland annat 
politiker, överbefälhavaren, jämställdhetsombudsmannen, fackförbundet 
Metalls ordförande samt kartläsaren Tina Thörner.  

I ett kapitel som har skrivits av Svenskt Näringslivs dåvarande vice ord-
förande och sedan 2007 dess ordförande, Signhild Arnegård Hansen 
(2006), framförs att det mest väsentliga är att eleverna tillägnar sig bas-
kunskaper. Därtill krävs mer ordning i skolan och entreprenörskap behö-
ver uppmuntras. Arnegård Hansen anser vidare att skolan mår bra av kon-
kurrens och ständiga resultatmätningar, men konstaterar att det är ett pro-
blem att skolors resultat är beroende av vilken lärare som ansvarar för 
utbildningen. Som näringslivet borde skolan därför utveckla arbetet med 
kvalitetssäkring, men även extern granskning behövs.  
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Idag finns ingen oberoende instans som granskar kvaliteten i den svenska 
skolan. Min uppfattning är att om ingen annan tar ansvaret för att granska 
skolans kvalitet, kommer näringslivet tvingas ta initiativ framöver. Den glo-
bala konkurrensen ställer hårda krav och lyckas inte skolan så är det ytterst 
eleverna som blir lidande (Arnegård Hansen 2006, s 68).  

De båda lärarfackliga organisationerna har även gemensamt utarbetat 
skriften Vi värderar kvalitet – om självvärdering och lärares utvecklingsar-
bete (Moberger 2005), utifrån en förhoppning om att uppmuntra till dis-
kussion om vad som är avgörande för kvaliteten i skolan. En utgångspunkt 
tas i det som lärarorganisationerna menar med kvalitet och utvärdering: 
”och då med fokus på mötet mellan lärare och elev samt lärare emellan” 
(a.a. s 7). Vikten av att lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare är 
aktiva i diskussionen om skolan betonas, både för att kunna formulera vad 
de själva menar med kvalitet och för att kunna ta ställning till och värdera 
de omdömen som fälls av olika intressenter som utvärderar och mäter sko-
lan. En förväntan riktas särskilt mot möjligheten att utveckla självvärde-
ringar, eftersom dessa ger förutsättningar att fokusera frågor som lärare, 
skolledare och elever på den berörda skolan själva ser som angelägna. Det 
påpekas dock att det både är rimligt och bra att skolan utvärderas från 
externt håll, samtidigt som man måste vara klar över vad som är möjligt 
att åstadkomma utifrån.  

Mot bakgrund av den forskning som finns om skolutveckling och skolför-
nyelse vågar vi hävda att enbart yttre värdering inte leder till långsiktig och 
hållbar utveckling i skolan. En sådan utveckling måste grundas på en inre 
drivkraft hos lärare och elever och den uppnås bara om de insatser som görs 
svarar mot de utmaningar och problem som lärarna och eleverna möter var-
je dag. Vilka dessa är kan bara formuleras av lärare och elever själva på var-
je enskild skola (Moberger 2005, s 29).   

Enligt min läsning av de texter som här refereras från Lärarförbundet och 
Lärarnas Riksförbund förenas båda organisationerna i en vilja att stärka 
lärarnas perspektiv och att bidra till en debatt om utbildning. Trots denna 
gemensamma strävan är de bidrag som lämnas till denna debatt av skiftan-
de karaktär. Å ena sidan ges utrymme för förväntningar från aktörer vars 
erfarenheter kan härledas till en utbildnings- och/eller utvärderingsspecifik 
bakgrund. Å andra sidan ger boken Våra drömmars skola (Ögren 2006) ett 
bidrag där kvalitetsbegreppet tillskrivs förväntningar som hämtas från de 
respektive skribenternas personliga erfarenheter. Ett exempel på det senare 
kan hämtas från kartläsaren Tina Thörners bidrag. Inledningsvis kommen-
terar Thörner (2006, s 18) sina egna erfarenheter av utbildning fram till 
dess hon några år innan kapitlet skrevs började arbeta i en skola: ”Själv 
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hade jag, precis som de flesta, många åsikter om hur skolan fungerar men 
framför allt, borde fungera, endast med min egen skolgång som egentlig 
referensram”. Som slutord riktar Thörner följande uppmaning till skolan. 

När vi tittar oss omkring kan vi konstatera att förändringar sker allt hasti-
gare. Alla företag ska vara flexibla och är under ständig förändring för att 
hänga med. Men vår skola kommer krypande. Det är dags att sätta in tur-
bon med det snaraste! Världen där ute ge er in i skolan! Skolan ta in kompe-
tens utifrån, våga be om inspiration och stöd och bort med Jantelagen! 
(Thörner 2006, s 22).  

Avslutningsvis, de aktörer som refereras i detta avsnitt tillskriver kvalitets-
begreppet innebörder från olika utgångspunkter och med en variation i det 
omkringliggande språket. I de fackliga källor som refereras betonas bland 
annat vikten av meningsskapande, mötet mellan elev och lärare samt att 
utrymme ges för det kunskapsbegrepp som är formulerat i läroplanen. 
Vidare framförs att utvärdering och skolutveckling måste utgå från lärares 
och elevers drivkraft och svara mot de utmaningar som finns i skolans 
vardag. Från andra utgångspunkter, av andra aktörer, kopplas begreppen 
kvalitet och kunskap istället samman med bland annat ekonomisk utveck-
ling och ett resonemang som utgår från de konsekvenser som kan följa om 
inte skolan på ett effektivt sätt levererar rätt kunskaper. Utöver de aktörer 
som refereras i detta avsnitt finns sedan många ytterligare intressenter som 
rankar, certifierar, ackrediterar, säljer tjänster eller på andra sätt gör an-
språk på att ge kvalitetsbegreppet ett innehåll. Här kan exempelvis nämnas 
företag, institut, mässor, lobbyistorganisationer, tankesmedjor, media och 
bloggar.  

Kvalitetsbegreppet i andra verksamheter 
I det avsnitt som nu följer kontextualiseras kvalitetsbegreppet synkront 
genom att blicken riktas mot några andra verksamheter än det obligatoris-
ka skolväsendet. Genom att referera kvalitetsbegreppets användning i hög-
re utbildning samt inom vård- respektive kultursektorn vill jag synliggöra 
likheter i den språkanvändning som påverkar olika verksamhetsområden. 
Jag vill även peka på att de språkliga oenigheterna, i dessa verksamheter, 
rymmer konflikter mellan olika uttolkningar, intressen och aktörer.  

Kvalitetsbegreppet aktualitet inom högre utbildning kan inledningsvis 
exemplifieras utifrån rubriker som Kvalitet och dynamik (SOU 1993:102), 
Kvalitetsarbete – ett sätt att förbättra verksamhetens kvalitet vid universitet 
och högskolor? (Högskoleverket 1997) samt Hur står det till med kvalite-
ten i högskolan? (Högskoleverket 1998). Att kvalitetsbegreppet långt ifrån 
är en självklarhet, utan tvärtom i hög grad omstritt, kan exemplifieras 
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utifrån ett par debattinlägg i tidningen Universitetsläraren. Med anledning 
av Högskoleverkets förslag till nytt kvalitetssäkringssystem skriver statsve-
taren Patrik Hall (2006) att kvalitetsarbete inte är utvärdering, utan 
maktövning som förutom att leda till ökad byråkratisering också innebär 
en förskjutning från förtroende för de professionellas kompetens till ökad 
reglering och kontroll. Därtill menar Hall att det finns förvånansvärt få 
empiriska belägg för att kvalitetsstyrning fungerar bra. Kritiken bemöts ett 
par tidskriftsnummer senare av chefen för Högskoleverkets utvärderings-
avdelning, Clas-Uno Frykholm (2006). Frykholm hävdar bland annat att 
systematiskt kvalitetsarbete leder till förbättringar och att det i Högskole-
verkets förslag till nytt kvalitetssäkringssystem återfinns flera referenser.  

En annan forskare som skriver om kvalitet och högre utbildning är Fred-
rik Schoug (2006). Med utgångspunkt från uttrycket ”den kvalitetsmärkta 
högskolan” påpekar Schoug (a.a. s 63, 65) att utvärderingar och rangord-
ningar leder tankarna till Foucaults analyser av disciplinära panoptiska 
scheman: ”där makten utövas via en serie av övervakare som granskar 
andra övervakare som i sin tur vaktar över aktörer på nästa nivå och så 
vidare”. Vidare har Ingrid Unemar Öst (2009) i sin avhandling undersökt 
hur den högre utbildningens syften och mål utvecklas i Sverige under peri-
oden 1992-2007. Unemar Öst konstaterar att det finns en spänning mellan 
fyra diskurser, men att språkanvändningen över tid blir allt mindre varie-
rad då den högre utbildningens syfte och mål alltmer anpassas till de he-
gemoniska tendenser som kännetecknar det hon kallar en globaliserings-
diskurs. Dessutom förändras rollen för den nationella politiken då den 
förväntas inta en mer byråkratiskt administrativ funktion inom den ram 
som sätts av överstatliga europeiska definitioner.  

Våren 2010 ger regeringen ut propositionerna Konkurrera med kvalitet 
– studieavgifter för utländska studenter (Prop 2009/10:65) och Fokus på 
kunskap – kvalitet i den högre utbildningen (Prop 2009/10:139). Med an-
ledning av den senare uttrycker universitetskansler Anders Flodström att 
Utbildningsdepartementet har ”lekt högskoleverk och tagit fram ett ama-
törmässigt förslag som går emot det förslag till kvalitetsreform som är 
förankrat hos sektorn, universitetsledningar och studenter” (Samuelsson 
2010). I juni 2010 meddelar Flodström att han avgår med anledning av en 
förtroendeklyfta mellan honom och Utbildningsdepartementets ledning 
avseende det nya kvalitetssystemet.  

Skillnaden i synen på hur man bäst mäter kvalitet i högre utbildning i kom-
bination med en nära styrning av utvecklingsarbetet, som inte är förenlig 
med relationen politisk styrning och expertmyndighet, gör att jag väljer att 
avgå (Högskoleverket 2010).   
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Med referens till den högre utbildningen kan vidare nämnas att Riksrevi-
sionen (2008) har granskat regeringens insatser för att säkerställa kunskap 
om kvaliteten i högre utbildning. Utifrån en granskning av regleringsbreven 
till universitet och högskolor drar Riksrevisionen slutsatsen att återrappor-
teringskraven till lärosätena framför allt har fokuserat på kvalitetsarbete, 
snarare än på den faktiska kvaliteten och dess utveckling. Inte heller har 
regeringens rapportering till riksdagen varit heltäckande. Medan ett stort 
utrymme har givits åt det kvalitetsarbete som bedrivs av lärosätena och de 
insatser för kvalitetssäkring som Högskoleverket svarar för, är fördjupade 
kommentarer rörande kvalitetsläget ovanligt. 

Sammantaget konstaterar Riksrevisionen att resultaten inte ger anledning till 
generella farhågor om bristande kvalitet i högre utbildning. Resultaten ger 
emellertid inte heller belägg för att den utbildning som ges på grundnivå 
genomgående skulle vara av hög kvalitet. Statsmakternas övergripande mål 
om svensk högre utbildning av hög internationell standard synes därmed 
inte vara uppfyllt (Riksrevisionen 2008, s 9). 

Också inom hälso- och sjukvårdsverksamhet lyfts kvalitetsbegreppet fram 
på rubriknivå i propositionstexter, exempelvis Kvalitetsutveckling inom 
den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveck-
ling för personalen (Prop 2004/05:94) och Ökad kvalitet vid läke-
medelsförskrivning (Prop 2009/10:138). Vad som är god kvalitet i sjukvår-
den, varför ledningssystem för kvalitet behövs och vad ett systematiskt 
kvalitetsarbete innebär är även centrala frågeställningar i en vägledning 
som Socialstyrelsen (2006) har utarbetat för hälso- och sjukvårds-
organisationer. I tidningen Medicinsk vetenskap & praxis, som ges ut av 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009), används kvalitetsbe-
greppet tillsammans med begrepp som evidens, effektivitet och utvärdering. 
I relation till diskussioner om evidens konstateras att samma frågor dyker 
upp gång på gång. Bland annat berörs strävan efter att finna universella 
sanningar, huruvida evidensbegreppet går att tillämpa på mer komplexa 
behandlingsmetoder som bygger på kommunikation, risken för att kom-
mersiellt gångbara metoder stöttas ekonomiskt och därmed blir evidensba-
serade medan andra outforskade stämplas som ovetenskapliga samt över-
huvudtaget om den evidensbaserade kunskapens begränsningar. I samma 
tidning skriver idéhistorikern Karin Johannisson att det finns en stor svå-
righet kopplad till den läkaretik som präglar dagens sjukvård, då den utgår 
från föreställningen att det mesta kan mätas. Johannisson (2009, s 14) 
betonar att medicin, förutom att betraktas som en naturvetenskaplig veten-
skap, också måste betraktas som en samhällsvetenskap och humanveten-
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skap: ”en verksamhet som alltid sätter den kännande människan i cent-
rum”. Olika etiska principer måste därför förenas, menar Johannisson.  

Det sista exemplet på kvalitetsbegreppets användning i andra verksam-
heter än den obligatoriska utbildningen hämtas från kultursektorn. Med 
referens till kulturutredningen (SOU 2009:16) skriver utredningens sekrete-
rare David Karlsson (2009-12-16), som i förtid lämnade sitt uppdrag, att 
det är uppseendeväckande att begreppet konstnärlig kvalitet har lyfts bort 
ur målformuleringarna. Än mer uppseendeväckande menar Karlsson att 
själva motiveringen är, att innebörden av konstnärlig kvalitet inte hittills 
har kunnat preciseras.  

Preciseras? Det är en formulering och en tanke lika platt som en platt-TV. 
Vad som är konstnärlig kvalitet är och bör vara en omstridd fråga. Genom 
hela den moderna kulturhistorien har det varit så. Men att av det dra slut-
satsen att man inte bör sträva efter kvalitet, det är en tankelapsus i den hög-
re skolan. […] Skälet är, misstänker jag, ett administrativt obehag inför ett 
undflyende fenomen. […] Den springande punkten är förstås vem som ska 
ha rätt att bedöma vad som är kvalitet (Karlsson 2009-12-16).  

I ett senare inlägg till denna debatt skriver Nina Björk att valet att ta bort 
kvalitet som kulturpolitiskt mål är förståeligt givet att ekonomisk utveck-
ling är den enda önskvärda utvecklingen. Människors liv, tid, litteratur, 
teater och konst blir enligt detta resonemang inte ett mål i sig: ”bara ett 
medel för att kunna springa fort på den enda vägen, den ekonomiska ut-
vecklingens väg” (Björk 2009).  

Vad som i innehållslig mening ges utrymme är något som Jenny Lantz 
(2007) har undersökt i en studie av ett nordiskt filmföretag. Lantz menar 
att det som förenar kulturproducerande företag är att kvalitetsbedömning-
arna tar form enligt två samtidiga men konkurrerande logiker: en ekono-
misk och en kulturell. Var ett specifikt kulturföretag placerar sig beror på 
styrkan i den spänning som tar form mellan å ena sidan vinstsyfte och 
marknadspotential, å andra sidan kulturella preferenser och strävan efter 
konstnärlig höjd. Av flera anledningar, bland annat en ökad påverkan av 
en managementdiskurs, förflyttas många kulturföretag i riktning mot den 
ekonomiska polen med ledord som vinst och effektivitet medan kvalitets-
produktion i kulturell mening får stå tillbaka. Förutom spänningen mellan 
polerna finns det även spänningar inom de respektive polerna, bland annat 
mellan det som värderas som objektivt respektive subjektivt. De som har 
tolkningsföreträde för vad marknaden vill ha är framför allt män på topp-
positioner vid den ekonomiska polen. Andra får däremot kämpa hårt för 
att uttrycka denna förmåga till objektivitet och marknadsspegling.  
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Avslutningsvis, kvalitetsbegreppet är både centralt och omstritt i de 
verksamheter som här refereras. Centrala aktörer i den kamp som förs om 
kvalitetsbegreppets innehållsliga uttolkning, i de tre refererade verksam-
hetsområdena, är profession, politik, administration, vetenskap och mark-
nad. Beroende på vilka utgångspunkter som tas så ges kvalitetsbegreppet 
skilda innebörder.  

Kvalitet som policybegrepp 
I den synkrona kontextualisering som görs i det avsnitt som nu följer riktas 
fokus mot kvalitetsbegreppets användning i det internationella policyarbe-
tet. Att fokus riktas mot detta sammanhang beror på att jag har funnit 
sådana referenser både i materialet från de analyserade arenorna och i 
tidigare forskning. 

När regeringen (Prop 1988/89:100) år 1989 avrapporterar trender från 
det internationella utbildningssamarbetet lyfts kvalitetsbegreppet fram. Ett 
karaktäristiskt drag i den debatt som refereras från OECD sägs handla om 
en oro för skolors bristande kvalitet i meningen att utbildningen inte är den 
drivkraft i samhällsutvecklingen som man hoppats på. Konsekvensen av att 
skolsystemen inte lämnar ifrån sig tillräckligt välutbildade elever, som ska 
fungera i ett alltmer komplicerat och tekniskt avancerat arbetsliv, blir att 
näringslivets utveckling riskerar att hämmas och därigenom den ekono-
miska tillväxten. Det tydligaste exemplet på den oro som finns i olika län-
der för utbildningssystemets kvalitet, vilket också utgjorde en start för 
OECD:s arbete med dessa frågor, rapporteras komma från debatten i USA. 
Slutsatsen av den genomgång som gjordes av det amerikanska skolsyste-
mets resultat, beskrivs 1983 i rapporten A nation at risk som att det ame-
rikanska skolsystemet innehåller så allvarliga brister att de anses äventyra 
landets framtida utveckling.  

I mars 2000 antar EU ett övergripande policydokument, den så kallade 
Lissabonstrategin, i vilken formuleras Europas behov av att bli ”the most 
competitive and dynamic knowledge-based economy in the world …” 
(Presidency Conclusions 2000, s 2). För implementering av de strategiska 
målen införs en ny öppen samordningsmetod (open method of coordina-
tion): ”as the means of spreading best practice and achieving greater con-
vergence towards the main EU goals” (a.a. s 12). Tanken med metodens 
utformning är att medlemsstaterna efterhand ska utforma egna strategier. 
Dessutom kommer metoden att ”bygga både på verktyg som indikatorer 
och riktmärken och på jämförelse av goda rutiner, regelbunden övervak-
ning, utvärdering och inbördes utvärdering osv. och vara upplagd som en 
process där man lär av varandra” (Europeiska unionens råd 2002, s 11). 
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I förlängningen av Lissabonstrategins betoning av att förändringarna 
kräver ”ett djärvt program för att … modernisera de sociala välfärds- och 
utbildningssystemen” antas i mars 2001 tre strategiska framtidsmål, vilka i 
sin tur fördelas på 13 delmål (Europeiska unionens råd 2002, s 6). Det 
första strategiska målet är ”Bättre kvalitet och effektivitet i utbildningssy-
stemen i EU”, det andra ”Att underlätta tillträdet för alla till utbildningssy-
stemen” och det tredje ”Att öppna utbildningssystemen mot omvärlden”. 
Vilka kvaliteter är det då som ska utvecklas i enlighet med målet om bättre 
kvalitet och effektivitet? I de fem delmålen riktas fokus mot bättre utbild-
ning för lärare och utbildare, att utveckla färdigheter för kunskapssamhäl-
let, att se till att alla får tillgång till IKT, ökad antagning till naturveten-
skapliga och tekniska studier samt att resurserna används på bästa sätt. 
Bland de centrala frågor som tas upp för delmålet om lärare och utbildare 
uttrycks en ambition att ”fastställa de färdigheter som lärare och utbildare 
bör ha med tanke på att deras roller förändras i ett kunskapssamhälle” 
(a.a. s 15). Under delmålet om färdigheter för kunskapssamhället sägs vi-
dare att centrala frågor handlar om att ”fastställa nya grundläggande fär-
digheter och hur dessa färdigheter tillsammans med de traditionella grund-
läggande färdigheterna bättre kan integreras i läroplanerna …” (a.a. s 18).  

Inom ramen för Lissabonstrategin presenteras vidare i november 2005 
Europaparlamentets och rådets förslag till rekommendationer av åtta 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (Commission of the European 
communities 2005). Ett uttalat syfte med rekommendationen är att bidra 
till utveckling av kvalitet i utbildningen. De åtta nyckelkompetenserna är: 
1) Communication in the mother tongue 2) Communication in foreign 
languages 3) Mathematical competence and basic competences in science 
and technology 4) Digital competence 5) Learning to learn 6) Interperson-
al, intercultural and social competences, civic competence 7) Entrepreneur-
ship 8) Cultural expression.  

Sammanfattande kommentar 
I det här kapitlet har kvalitetsbegreppets användning kontextualiserats 
diakront och synkront. De diakrona perspektiven, det vill säga kvalitetsbe-
greppets användning i olika tider, har hämtats från filosofi respektive från 
produktionsverksamhet. De synkrona perspektiven, där kvalitetsbegreppet 
betraktas utifrån dess samtida användning i olika sociala kontexter, har 
hämtats från det senaste decenniets utbildningsdiskussion, andra verksam-
heter än obligatorisk utbildning samt kvalitetsbegreppets användning som 
policybegrepp.  

Av kapitlet framgår att kvalitetsbegreppet i vår samtid används i många 
olika sociala sammanhang och med en spänning mellan skilda innebörder. 
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De olika intressen och uttolkningar som förs fram från aktörer som deltar i 
den språkliga kampen har också i vissa fall lett till reella konflikter. An-
vändningen av begreppet kvalitet går tidsmässigt att härleda långt tillbaka. 
Enligt Liedman (2007) begränsas dock dagens frågor om kvalitet till en 
undran över om något är bra eller dåligt. Den tidigare filosofiska betydel-
sen, med rötter i den grekiska antiken, kom att utmanas i och med den 
moderna utvecklingen. Liedman menar att kvalitetsbegreppets vidare filo-
sofiska betydelse i vår tid nästan enbart har bevarats i fackfilosofiska 
sammanhang.  

De innebörder som kvalitetsbegreppet tilldelas under 1800-talets indust-
riella utveckling språkliggörs genom begrepp som kontroll, inspektion, 
effektivitet och standardisering. I och med kvalitetsstyrningens uppkomst 
och utveckling i USA och Japan formuleras idéer om bland annat kundper-
spektiv, strategisk ledning, systematik och kvalitetsarbete. Kvalitetsbegrep-
pets inväxt i svenska förhållanden initieras med utgångspunkt från närings-
livets behov av att kunna bemöta den allt hårdare internationella konkur-
rensen, sedan vidare till Industridepartementet och så småningom etable-
ringen av det svenska Institutet för kvalitetsutveckling. Ett annat spår går 
via OECD och EU där kvalitet används som policybegrepp, bland annat 
sammankopplat med begrepp som effektivitet, kunskapssamhälle och, 
utifrån Lissabonstrategin, en ambition att Europa ska bli världens mest 
konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi. Något 
som jag inför den fortsatta analysen menar är av särskilt intresse är den 
betoning som i produktionssammanhang görs av lärande, inflytande och 
delaktighet, då detta även är centrala begrepp i den svenska läroplanen 
Lpo 94. 
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Kapitel 5 Tidigare forskning 
 
 
 

 
I det här kapitlet presenteras tidigare forskning om kvalitetsbegreppet som 
har bedrivits med olika utgångspunkter, kunskapsintressen och resultat. 

Först görs en utblick mot Kvalitetsdiskussionen i internationell belys-
ning, sedan forskning med Kvalitetsstyrning som given utgångspunkt och 
därefter Kritisk forskning om kvalitetsstyrning. Efter denna bredare inpla-
cering riktas blicken mot Forskning om kvalitet i utbildning och avslut-
ningsvis Forskning om utbildningspolitisk styrning. Kapitlet avrundas med 
en Sammanfattande kommentar. 

Kvalitetsdiskussionen i internationell belysning 
Varken kvalitetsbegreppets inplacering i utbildningssammanhang, kravet 
på kvalitetsredovisningar, eller strävan efter att höja utbildningens kvalitet 
genom att mäta och jämföra, är ett isolerat svenskt fenomen.  

Utifrån en europeisk utblick konstateras att ”travelling policies and poli-
cy discourses”, med de huvudsakliga instrumenten kvalitetssäkring och 
utvärdering, sprids över Europa (Grek, Lawn, Lingard & Varjo 2009). Att 
inte heller denna spridning begränsas till Europa, men får fäste i förhållan-
de till nationella och lokala förutsättningar, kan illustreras med ett sydafri-
kanskt exempel. Så skriver Peliwe Lolwana (2007), att det mot bakgrund 
av eran med apartheid, knappast är förvånande att utbildning med hög 
kvalitet är framlyft som en medborgerlig rättighet i Sydafrikas lagstiftning. 
Samtidigt ställer Lolwana (a.a. s 109) frågan: ”Does quality assurance 
improve the quality of education?”, vilken hon själv besvarar genom kon-
staterandet att de sydafrikanska erfarenheterna, i likhet med vad man 
kommit fram till i andra länder, är att så inte är fallet. Om kvalitetssäk-
ringar ska ha en möjlighet att förbättra kvaliteten i utbildning måste de 
relateras till utbildningsfrågor, och inte finnas vid sidan om som en paral-
lell byråkrati, menar Lolwana.   

… quality can be engendered through quality assurance if the starting point 
is not the procedures, rules and establishment of a bureaucracy to manage 
quality, but asking the basic question: What are we trying to improve here? 
or What is the problem? Most quality assurance approaches do not bother 
to ask that question; instead the literature is a-buzz with models like Total 
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Quality Management (TQM); the Baldrige Awards, ISO 9000 and so on 
(Lolwana 2007, s 127).  

Från den engelska situationen konstateras att externa mätningar av utbild-
ningen i sig knappast är ett nytt fenomen, men att det är först under senare 
år som policynivån har utvecklat mätningssystem som påverkar priorite-
ringarna på alla nivåer i utbildningssystemet (Broadfoot, Osborn, Planel & 
Sharpe 2000). Enligt Patricia Broadfoot m fl (2000) har regeringar runt om 
i världen aldrig varit mer övertygade om vikten av att utbildningsmålen 
nås, oavsett vilka dessa är. Många länder har utvecklat nationella standar-
der och system för mätning och deltar även i olika internationella jämförel-
ser. Eftersom höga kunskapsnivåer ofta kopplas ihop med ekonomisk till-
växt, samtidigt som det i sig är kostsamt att bedriva utbildning, ställs krav 
på effektivitet. Idealen hämtas från modernitetens tilltro till rationalitet och 
objektivitet och tar form bland annat genom begrepp som ”value-added” 
och ”bench-marking” (Broadfoot m fl 2000, s 3). Förväntningarna handlar 
bland annat om att genom kvantitativa kategoriseringar kunna göra jämfö-
relser samt om att konkurrens mellan individer, institutioner och hela sy-
stem ska fungera utvecklingsdrivande.  

Flera forskare (bl a Biesta 2004, Broadfoot m fl 2000, Ozga 2009) pekar 
på en koppling mellan kvalitet och den utveckling som brukar benämnas 
genom begreppet ”accountability”.  

Thus if the 1980s was the decade in which accountability became firmly en-
shrined as an explicit feature of state-funded institutions, the 1990s may be 
seen as characterized by the translation of this relationship into a concern 
with quality – its promotion through quality assurance devices, and its mea-
surement by a variety of quality control procedures (Broadfoot m fl 2000, s 
3).  

Enligt Jenny Ozga (2009) skedde 1980- och 1990-talets omstrukturering 
av det engelska utbildningssystemet utifrån ambitioner att genom decentra-
lisering, avreglering, ökad valfrihet och konkurrens ge förutsättningar för 
att marknaden skulle kunna fungera effektivt. Motsvarande utveckling, 
ofta styrd av globaliserings- och policymotiv, återfinns även i andra länder, 
dock med en variation av kontextuella förutsättningar. Även om den eng-
elska utvecklingen inte är unik, menar Gert Biesta (2004) att den ändå är 
ett av de mest ironiska exemplen på hur kulturen runt accoutability har 
utvecklats. Då utbredningen lika mycket är en produkt av New Labours 
regeringstid, som den tidigare Thatcherdominansen, konstaterar Biesta att 
idén om accountability förefaller vara immun mot politisk ideologi, eller 
till och med att den faktiskt har format vad som är politiskt möjligt. Över 
tid har också förändringar skett i vilka betydelser som tillskrivs accounta-
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bilitybegreppet. I slutet av 1970- och början av 1980-talet kopplades ac-
countability samman med professionellt ansvar, och av vissa även med 
tankar om skolors ansvar för att stötta demokratiseringen av utbildningen. 
Över tid ersätts dock dessa förväntningar av kundorientering, effektivitet 
och kostnadseffektivitet. Michael Young (2008) menar att det har skett en 
förskjutning, från en epistemologisk ansvarighet med betoning på profes-
sionell självständighet, till en administrativ ansvarighet som utövas genom 
att staten sätter mål och utkräver ansvar. Rötterna till extern granskning 
(audit) och ansvarsutkrävande (accountability) finns, enligt Michael Power 
(1997), inom den ekonomiska revisionen.  

Biesta (2004) menar att de flesta forskare är överens om att utvecklingen 
av accountability kan förstås som en kombination av ekonomiska motiv 
och en ideologisk förskjutning, mot neoliberalism och neokonservatism. 
Ett problem som uppstår, när ansvarsutkrävande, kvalitetssäkringsproce-
durer och en betoning av förbättrade resultat kopplas samman, är avsak-
naden av en demokratisk diskussion om vilka resultat som är efter-
strävansvärda. Enligt Biesta återfinns motsvarande problem även i mycket 
av den forskning som Sharon Gewirtz kallar ”school effectiveness and 
improvement industry” (citerat i Biesta 2004, s 238). Att tala om effektiv 
undervisning eller effektiva skolor är på så sätt meningslöst, påpekar Biesta 
(2007, s 8): ”the question that always needs to be asked is, effective for 
what?”. Eftersom vi lever i en tid där diskussionerna om utbildning domi-
neras av mätningar och jämförelser av resultat, samtidigt som dessa före-
faller styra såväl policy som praktik, framhåller Biesta (2009) att det finns 
ett behov av att återknyta till frågan om utbildningens syfte. 

Frågan om accountability är, som Ozga (2009) påpekar, komplex. För 
att ändå säga något om dess konsekvenser kan nämnas Biestas (2004) slut-
sats: att den tidigare politiska relationen mellan stat och medborgare har 
ersatts av en ekonomisk relation, samt att samhällets politiska och demo-
kratiska roll har minskat till förmån för en marknadslogik. Också på den 
lokala nivån uppstår konsekvenser i form av kulturella förändringar när 
marknadsinfluerade värden vinner mark (Gewirtz, Ball & Bowe 1995). 
Istället för att lärares tid ägnas åt utbildningsfrågor tas en allt större del i 
anspråk av marknadsaktiviteter, vilket också i nästa led präglar relationen 
mellan skolpersonal och föräldrar. Vidare ges det som är möjligt att kvan-
tifiera betydligt mer utrymme än sådana processer och övningar som vis-
serligen är viktigare, men som inte lika lätt kan synliggöras. Därtill innebär 
det starka fokuset på examinationer, resultat och elevprestationer, att sko-
lorna sänder signaler om vad och vem som värderas i skolan och ytterst om 
vad syftet med utbildning är. 
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Över tid har utvecklingen i England inneburit en utbyggnad av såväl ett 
omfattande inspektionssystem som ett system för mätning på olika nivåer, 
och därtill en ökad reglering (Ozga 2009). Under senare år har dock det 
centraliserade inspektionssystemet utvecklats utifrån intentioner om en mer 
horisontell relation, så kallad ”intelligent accountability”, med ökad beto-
ning på bland annat ”school self-evalutation evidence” (a.a. s 153). Trots 
ambitioner att utveckla vad som kan karaktäriseras som nätverksliknande 
partnerskap, uppfattas ändå styrningen snarare som en politisk och tekno-
logisk resurs, än ett uttryck för samarbete och förtroende. Ozga menar att 
de intentioner som ryms inom ”intelligent accountability” visserligen upp-
visar en diskursiv förändring, men att det är viktigt att vara uppmärksam 
på att styrningen fortfarande är beroende av tillgång till data och möjlighe-
ter att göra jämförelser.    

Intelligent accountability may be viewed within political analysis of the Eng-
lish education system as a significant step in the governance of education, 
but it is neither a shift away from central control nor an entirely successful 
strategy for concealing continued strong steering of the system. […] The 
regulatory concept of ‘answerability’ has not been displaced (Ozga 2009, s 
159).  

Ytterligare en internationell utblick kan göras till Skottland, vars utbild-
ningssystem trots den geografiska närheten till England ändå har utvecklats 
åtskilt från detta (Croxford, Grek & Shaik 2009). Samtidigt som introduk-
tionen av ”quality assurance and evaluation” (QAE) i det skotska utbild-
ningssystemet återspeglar ett brittiskt policytryck, är det inte lika drivet 
mot mätning eller marknadsorientering som i England. Istället har en stör-
re betoning gjorts av skolors självvärdering. Även om det vid en första 
anblick kan förefalla som att begreppet självvärdering återspeglar en styr-
ning där lärare och skolledare, som reflekterande praktiker, tänker kring 
sin egen verksamhet, menar dock Linda Croxford m fl (2009) att det i 
realiteten är ett uppifrånstyrt system med föreskrivna indikatorer, snarare 
än självvalda mål. Trots inomnationella problem har de skotska idéerna 
om självvärdering exporterats utomlands, genom det europeiska inspek-
tionsnätverket Standing International Conference of Inspectorates (SICI).   

… key networks of expert policy brokers, such as SICI, enables the distribu-
tion of this approach far beyond the place of its original inception. Not only 
do they share a discourse of self-evalutation but also a set of common tech-
nologies, produced in national ‘laboratory’ and used elsewhere. In this way 
the European education space is being created; with travelling ideas, tech-
niques and actors operating at the interface between the domestic and the 
international (Croxford, Grek & Shaik 2009, s 191).  
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Vad kan då avslutningsvis sägas om den svenska situationen utifrån de 
internationella utblickar som här har gjorts?  

Redan tidigt 1990-tal framhåller Alfred Oftedal Telhaug (1990) att 
framför allt det engelska sättet att reformera skolan har utgjort en påver-
kanskraft på utvecklingen i andra länder. Christina Segerholm (2009) på-
pekar att det från svenskt håll förefaller finnas en känsla av kulturellt 
släktskap med de anglosaxiska länderna. Vidare menar Sahlin och Waks 
(2008) att det finns tydliga paralleller mellan Sverige och den engelska 
utvecklingen, där ett utökat lokalt självstyre varvas med statliga centralise-
ringstendenser. I en jämförelse mellan Sverige och de anglosaxiska länder-
na är det dock viktigt att peka på, som Hans Hasselbladh, Eva Bejerot och 
Rolf Gustafsson (2008) gör, att strukturen för den offentliga sektorn ser 
annorlunda ut. Så har exempelvis inte Storbritannien någon motsvarighet 
till de svenska kommunerna och landstingen med egna politiska försam-
lingar och beskattningsrätt. Medan den styrning som tagit form i de anglo-
saxiska länderna har varit en ny form av statlig förvaltningspolitik, inom 
ramen för en integrerad och centralstyrd offentlig sektor, är bilden i Sverige 
mer komplicerad. Förutom den kommunala sektorns relativa självständig-
het har därtill de statliga myndigheterna en friare ställning gentemot reger-
ing och riksdag, menar Hasselbladh, Bejerot och Gustafsson. 

Kvalitetsstyrning som given utgångspunkt 
Från internationella förhållanden riktas blicken i det avsnitt som nu följer 
mot svenska förhållanden och forskning där kvalitetsstyrning, med inspira-
tion från bland annat Total Quality Management (TQM), tas som given 
utgångspunkt.  

Under sent 1980-tal, det vill säga samma decennium som kvalitetsbe-
greppet får fäste i den svenska politiken (se avhandlingens kap 4), pekar 
Christian Grönroos och Caroline Monthelie (1988) på behovet av att ut-
veckla systematisk kunskap om hur serviceproducerande organisationer 
inom stat, landsting och kommuner fungerar. Fokus riktas mot hur dessa 
kan utvecklas för att effektiviseras och ge bättre service. Med utgångspunkt 
från service management, ”ett styrnings- och utvecklingsperspektiv”, me-
nar Grönroos och Monthelie (a.a. s 9) att verksamheten i första hand ska 
utvecklas från kundernas behov och önskemål. Krav som ställs med hänsyn 
till rättsskyddsfrågor och myndighetsutövanden ska ses som restriktioner, 
inte som utgångspunkt för planering. Några år senare ställer Evert Gum-
messon (1993), i en text med rubriken Att förstå kundens upplevda kvali-
tet, frågan ”Vad kan offentlig sektor lära av näringslivet?”. 

Relationen mellan kund och kvalitet, liksom mellan näringsliv och of-
fentlig verksamhet, är även tydligt framskriven i Lennart Sandholms bok 
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Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. En uppfattning som Sandholm (2001, s 
40) säger sig ofta ha stött på är att ”det passar inte hos oss – vi är annor-
lunda”. Under 1970-talet kom invändningarna från industrihåll och under 
1990-talet från den offentliga sektorn. Sandholm framhåller dock, att det 
med tiden har visat sig att utvecklingen av kvalitet i offentliga tjänsteverk-
samheter kan bedrivas på samma sätt som i tillverkande företag. Även om 
det finns många skillnader mellan olika verksamhetsområden finns det 
också många likheter. En av likheterna handlar om att det finns en förbätt-
ringspotential i all verksamhet. Oavsett om det handlar om verksamhetens 
resultat eller de interna processerna, finns det möjlighet till bättre effektivi-
tet, kortare ledtider och minskad förekomst av fel och brister, menar Sand-
holm.  

Som en förutsättning för att förbättringspotentialen ska kunna tas tillva-
ra framhåller Sandholm (2001) ett handgripligt ledarskap. När ledarskaps-
frågan fördjupas ytterligare beskrivs att ett ledarskap för kvalitet omfattar 
flera komponenter: verksamhetsidé och vision, kvalitetspolicy, kvalitets-
mål, kvalitetssystem och kvalitetsorganisation. Utöver betoningen av ledar-
skap berörs frontpersonalens roll: ”dvs de som möter de externa kunderna 
ansikte mot ansikte” (a.a. s 296). Frontpersonalens inverkan på kunderna 
gör sig gällande genom att de skapar förväntningar på, och upplevelser av, 
tjänsten. Den upplevelse som kunderna får beror sedan på tre förhållanden 
som har med frontpersonalen att göra: utförande, bemötande och utseen-
de. Dessa tre faktorer påverkas av personalens kompetens, och det är led-
ningens sak att se till att personalen är kunnig och erfaren samt att de rätta 
attityderna finns. Tjänsten ska utföras fackmannamässigt, punktligt, 
snabbt, utan fel och brister samt med tillgänglighet och språkbruk. Det 
ideala bemötandet beskrivs med begrepp som: lyhörd, förstående, tillmö-
tesgående, hjälpsam, vänlig, hänsynsfull, artig, hövlig, noggrann, ansvars-
full, förtroendefull, ärlig, intresserad och pigg. Utseendet slutligen har att 
göra med: anletsdrag, hållning, klädsel, vårdat yttre och kroppsspråk.  

I de två avhandlingar som nu refereras ställs TQM:s tillämplighet inom 
utbildning i fokus. Den första avhandlingen har skrivits av företagsekono-
men Stefan Lagrosen (1997), som har gjort en analys av möjligheten att, 
utifrån en företagsekonomisk utgångspunkt, tillämpa TQM inom den 
svenska skolan. Studiens teoretiska utgångspunkter hämtas från TQM och 
”service management”. Utifrån resultatet dras sammantaget slutsatsen att 
TQM och dess värderingar i huvudsak harmonierar med skolans verksam-
het. Den enda av TQM:s värderingar som enligt studien är problematisk är 
den som handlar om ”faktabaserade beslut”, då denna uttrycker en objek-
tivistisk och snäv kunskapssyn som begränsas till det som är kvantifierbart. 
För att kompensera detta rekommenderar Lagrosen skolans företrädare att 
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ta del av service managementlitteraturen, eftersom han menar att den i 
högre grad äger en samstämmighet med skolans förhållanden.    

En annan avhandling där utbildning kopplas samman med TQM har 
skrivits av Magnus Svensson (2004), inom området kvalitets- och miljöled-
ning. Syftet med avhandlingen är att undersöka lämpligheten, användbar-
heten och upplevda fördelar av att använda TQM med dess värderingar, 
arbetssätt och verktyg inom utbildningsorganisationer för att stödja för-
bättringsarbete och organisatoriskt lärande. Utifrån sitt resultat konstate-
rar Svensson att TQM-baserad självvärdering kan vara användbara för att 
stimulera kvalitetsutveckling, samtidigt som det finns ett antal hinder. För 
flera av de deltagare som ingått i undersökningarna har kundbegreppet 
varit ett hinder, eftersom detta förknippas med köpare. Arbetssättet med 
självvärdering tycks vidare, enligt Svensson, vara användbart samtidigt 
som detta har tagit mycket tid i anspråk. Självvärdering förutsätter också 
att den första planeringsfasen genomförs mycket väl och ingående.  

Kritisk forskning om kvalitetsstyrning 
Som motbild till föregående avsnitt riktas blicken i det avsnitt som nu föl-
jer mot forskning som kritiskt analyserar den styrning som tar form runt 
kvalitetsbegreppet. Även om utbildningsområdet tangeras, så är det inte 
detta som ställs i fokus utan i första hand forskningserfarenheter från 
andra verksamhetsområden.  

Lena Lindgren (2006) konstaterar att vi lever i utvärderingens tidevarv. 
Att det dokumenteras och granskas i en aldrig tidigare skådad omfattning 
är något som det finns flera skäl till. Under 1960-talet utvecklades utvärde-
ring som ett sidoflöde av den rationalistiska flod som vällde fram över 
västvärlden, utifrån förhoppningar om att med vetenskapens hjälp kunna 
skapa en förnuftig och långsiktig politik. Den mer samtida betydelsen av 
utvärdering, sedan ett par decennier tillbaka, har dock sin förklaring i 
övergången från regler och procedurer till styrning med fokus på resultat. 
Parallellt med övergången till resultatstyrning kommer sedan influenser 
från den internationella marknadsorientering som samlat kallas New Pub-
lic Management (NPM). Snarare än att beskriva NPM som en konsistent 
och integrerad teori för modernisering av den offentliga sektorn, karaktäri-
serar Lindgren den som en global reformrörelse med influenser och idéer 
från flera olika håll. Med NPM och resultatstyrning har det även skett en 
förskjutning i synsättet på ansvar, från att aktörer inom den offentliga 
förvaltningen handlat på basis av en från folket och politikerna tilldelad 
tillit, mot en mer instrumentell form med inslag av systematisk redovisning 
och kontroll. Att stora förändringar har skett i den statliga styrningen un-
der det senaste decenniet kommenteras också av Evert Vedung (2009). 
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Mål- och resultatstyrning har anammats retoriskt och avsatt organisatoriska 
uttryck samtidigt som dess innebörd har fördjupats. Detta har lett till att 
denna styrdoktrin och hela New Public management-strömningen är utsatt 
för eldgivning från såväl expert- som praktikerhåll. Den evidensbaserade rö-
relsen är på stark frammarsch under slagord som ”Länge leve randomisera-
de dubbelblinda experiment” och ”Fram för systematiska kunskapsöversik-
ter baserade på evidenshierarkiska synsätt” samtidigt som den utsätts för 
besk kritik (Vedung 2009, s 11).  

Att den svenska regeringen i slutet av 1990-talet markerar en tydlig kvali-
tetsstrategi ser inte Staffan Furusten (2002) som särskilt förvånande, då en 
liknande utveckling sker i mängder av organisationer världen över. En 
vanlig tes som brukar föras fram, som förklaring till organisationsmodel-
lers spridning och popularitet, är att det råder en stor efterfrågan. Detta är 
dock en uppfattning som Furusten ifrågasätter. Teorier om modeföljande 
förutsätter nämligen att idéer finns och att de sprids, men de besvarar inte 
frågan hur en viss modell kan utgöra ett sådant tryck från omvärlden att 
organisationer på ett eller annat sätt måste förhålla sig till den. Eftersom 
varken NPM eller den populära managementdiskursen har uppstått ur ett 
vakuum, återstår således frågan hur det kan förstås att kvalitetsfrågan har 
utvecklats till det som närmast kan betraktas som en global regel.  

Även om en rad händelser har bidragit till att skapa en tidsanda, påpe-
kar Furusten (2002) att inte heller tidsandan lever sitt eget liv, utan att den 
har byggts upp av diskurser som över tid blivit mer generella och globala. 
Både NPM och managementdiskursen kan ses som uttryck för mer långva-
riga trender i samhället, som modernitetens betoning av rationalitet, kausa-
litet och framsteg, och som nyliberalismens utbredning över västvärlden. 
Inom ramen för dessa överordnande diskurser uppstår och sprids idéer om 
kvalitet, för att i nästa led institutionaliseras genom konceptet Total Quali-
ty Management (TQM). Att sedan detta får fäste kan förklaras utifrån den 
kraftsamling som en internationell organisering kring en viss idé innebär. 
Bakom kvalitetsidén sluter såväl näringsliv som stat upp, nationellt och 
internationellt. Därtill får den ett starkt symbolvärde, bland annat då olika 
nationers statschefer delar ut kvalitetspriser vid högtidliga tillfällen. När 
det av regeringen bildade Kvalitets- och kompetensrådet (KKR) år 2000 
rapporterar sitt uppdrag att utreda myndigheters syn på kvalitetsarbete, 
samt hur marknaden för kvalitetsarbete ser ut, skriver man att det viktiga 
inte är vilken av ”de tillgängliga TQM-baserade metoderna/modellerna en 
myndighet väljer för att arbeta systematiskt för verksamhetsutveckling, 
bara myndigheten väljer någon” (Furusten 2002, s 25).  

Enligt Hasselbladh och Bejerot (2002) har nästan allt som skrivits på 
svenska om TQM, kvalitetssäkring och kundorientering formulerats av 
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dem som är aktivt involverade i att etablera TQM som den naturliga ut-
gångspunkten för styrning av alla slags organisationer. Som motbild fram-
håller de att den kritiska forskningen om management som praktik och 
kunskapsområde är viktig, eftersom centrala värden i samhället annars 
riskerar att gå förlorade. En av flera faror med den styrning som tar form 
är att maktutövning, i olika former, legitimeras med hänvisning till att den 
har utformats på grundval av sann kunskap om människans eller samhäl-
lets natur. I kvalitetsstyrningens tappning är kvalitet endast en term för en 
produkts eller tjänsts specificerbarhet, som den uppfattas av kunden. Trots 
att detta understryks inom kvalitetsrörelsen utgör det ändå en källa till 
missuppfattningar i mötet med såväl praktik som kritiska forskare. När 
kritiker ställer frågan om inte kvalitetsstyrning ska leda till högre kvalitet, 
så tar de fasta på något som aldrig sagts vara en del av kvalitetsstyrningens 
agenda, menar Hasselbladh och Bejerot.  

I den normativa kvalitetsdiskursen är kvalitet något som antas uppstå då 
kundens nytta maximeras (Furusten 2002). Det centrala är dock inte att 
något skulle vara bättre rent tekniskt, hålla längre, vara vackrare eller mer 
omsorgsfullt gjort. Då utgångspunkten är att kunden ska få det den vill ha, 
utan att det kostar mer än nödvändigt att producera och leverera produk-
ten eller tjänsten, underordnas estetiska eller professionellt etiska värden. 
Kvalitetsstyrning är inte heller enbart en idé med allmänt hållna visioner 
eller en uppsättning tekniker som används för att identifiera problem, mäta 
och utveckla, utan en kombination av båda, enligt Hasselbladh och Beje-
rot.  

TQM är istället ett försök till att programmatiskt omdefiniera och fixera 
vad som är verksamhetens ändamål, att skapa acceptans för detta i organi-
sationen samt att konsekvent arbeta med att mäta, utvärdera och förändra 
verksamheten med kundtillfredsställelse som ledstjärna. Det senare uttrycks 
i vissa fall i form av sentensen ”ständiga förbättringar” (Hasselbladh & Be-
jerot 2002, s 9).  

Att ledarskapet är centralt, för att organisationer ska kunna utvecklas så 
effektivt som möjligt, är något som Bo Rothstein (2007) menar lyfts fram 
av såväl skoleffektivitetsforskare, organisationssociologer och företagseko-
nomer. Kopplat till utbildningsfrågor, och som stående utanför det didak-
tiskt pedagogiska fältet, noterar Rothstein att skoleffektivitetsforskningen 
emellertid inte ger några svar på frågan om huruvida framgångsrika skolor 
använder några särskilda metoder eller tekniker. Istället framhålls mycket 
allmänna frågor, som engagemang, samarbete, förtroende och förvänt-
ningar. Denna typ av allmänna budskap är något som kännetecknar den så 
kallade managementlitteraturen, som enligt Rothstein består av en enorm 
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och till synes omättlig marknad. Många samhällsvetenskapliga forskare 
betraktar dock denna litteratur med stor skepsis, menar Rothstein.  

… den vetenskapliga nivån på de ”råd och dåd” som denna litteratur inne-
fattar anses dubiös i den meningen att det vetenskapliga underlaget oftast 
varierar från skakigt till obefintligt. Mycket av ledarskapslitteraturen anses 
utgöra ett tämligen lättköpt hopkok av ytliga psykologiska iakttagelser, ge-
neraliserande fördomar och allmänna sociala konventioner förklädda i en 
ofta mycket övertalande (istället för analyserande) språkform (Rothstein 
2007, s 72).  

Trots att managementlitteratur innehåller triviala budskap, med råd som 
ingen kan bli så mycket klokare av, fyller den uppenbarligen någon slags 
nytta konstaterar Rothstein (2007, s 73): ”frågan är bara vilken denna 
nytta är …”. Enligt Rothstein kan organisationsforskningen delas in i två 
skilda skolbildningar. Den ena arbetar med ekonomiska modeller utifrån 
en utgångspunkt att människor är rationella nyttomaximerare. Den andra 
handlar mer om så kallade mjuka variabler, som sociala normer, organisa-
tionskultur och ledarskap, det vill säga just de faktorer som framhålls inom 
skoleffektivitetsforskningen. Antagandena om att människor fungerar som 
rationella nyttomaximerare har dock efterhand visat sig alltmer empiriskt 
ohållbara, särskilt inom områden utanför marknadens domäner. Det som 
istället spelar roll är sådant som sociala normer och viljan att samarbeta. 
Eftersom den mest centrala variabeln handlar om tillit och förtroende så 
riktas fokus mot de så kallade mjuka delarna. Att ledningen förväntas ska-
pa ett sådant klimat skulle, enligt Rothstein, kunna vara en förklaring både 
till efterfrågan av ledarskaps- och managementlitteratur och till skoleffek-
tivitetsforskningens fokus på skolledningens centrala roll. Det centrala i det 
budskap som ledningen förväntas ge handlar dock inte om något innehåll, 
utan om att framstå som trovärdiga, kompetenta och att man är att lita på. 
Vilken vision det är som skapas spelar däremot mindre roll.    

Med referens till sjukvården beskriver Kerstin Sahlin-Andersson (2006) 
hur en management- och marknadslogik allt mer har vunnit terräng från 
den senare delen av 1980-talet och framåt. Tidigare professionella och 
politiska styrformer har därmed kommit att utmanas under den era som 
många benämner som NPM. Enligt Charlotta Levay och Caroline Waks 
(2006) blir det fokus som riktas mot de professionella inte minst synbart 
genom de regleringar som vidtas. Utöver formella lagar och regler utveck-
las standards, riktlinjer och rekommendationer. Ett begrepp som fått ett 
tydligt fäste i vården är ”transparens”, och med detta en strävan att göra 
sjukvårdsprofessioners arbete mera synligt, lättförståeligt och möjligt att 
granska. Med dessa krav uppstår dock en spänning mellan komplexitet, 
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expertkunskap och utomståendes möjlighet att göra en egen bedömning. 
Vidare nämner Levay och Waks de kostnader som uppstår då professionel-
la arbetar med administration istället för patientarbete, spänningen mellan 
den professionella och den ekonomiska logiken samt risken för att profes-
sionsmedlemmarnas arbete utarmas som en följd av standardisering.  

Att professionernas prioriteringar och självstyre utmanas råder det ingen 
tvekan om, enligt Levay och Waks (2006). Men kan då transparenskraven 
föra med sig positiva möjligheter? Levay och Waks (2006) menar att me-
toderna också kan användas som verktyg för professionell kontroll, reflek-
tion och utveckling av verksamheten. Exempelvis kan sjukgymnaster an-
vända sig av evidensbaserade behandlingsriktlinjer och randomiserade 
studier för att framhålla värdet av en behandling de ansvarar för, gentemot 
det som en läkare förespråkar. På så sätt kan samarbete uppstå över pro-
fessionsgränser. Till detta kan läggas möjligheten till insyn för patienter, 
möjligheten att ta itu med uppenbara brister, liksom de fördelar som kan 
uppnås i situationer där verksamheter konkurrerar med varandra. Levay 
och Waks konstaterar att granskning, redovisning och reglering hakar i 
varandra på ett sätt som sammantaget gör att vi tycks vara på väg mot en 
fullt utvecklad granskningskultur i sjukvården. De pekar därmed på att 
transparensens logik, med medicinsk kvalitetsredovisning, vetenskaplig 
expertis, patienträttighet och demokratisk insyn, kan vara på väg att avlösa 
den marknadslogik som varit så inflytelserik under senare år. Vilka fram-
tidsscenarier som för övrigt är möjliga beror sedan i hög grad på hur olika 
professioner agerar i mötet med andra aktörer och deras krav på insyn: 
”om professionerna skall ha någon chans att bevara sitt professionella 
oberoende i transparensens tidevarv måste de visa att deras anspråk också 
ligger i allmänhetens intresse” (a.a. s 235).  

Behovet av fortsatt forskning kring konsekvenser av det som i vid me-
ning omfattas av TQM, managementmodeller och NPM är något som 
betonas av flera forskare (Hasselbladh & Bejerot 2002, Rogberg 2006, 
Sahlin & Waks 2008). Sahlin-Andersson (2006) framhåller att det inte är 
transparenssträvan eller transparensskapandet i sig som ska kritiseras. 
Däremot är det viktigt att analysera vad som blir synligt och vems perspek-
tiv och intressen det är som kommer fram. Eftersom de idéer som organisa-
toriskt tar form genom TQM har formulerats av andra än de som ska 
genomföra det, efterlyser Furusten (2002) analyser som mer ingående stu-
derar olika aktörer och deras utveckling. Hall (2009) påpekar att de goda 
exempel som lyfts fram av organisationer som förespråkar NPM-reformer, 
som OECD, ofta handlar om anekdotiska framgångsberättelser som vanli-
gen saknar stöd i systematisk forskning. Managementreformer framställs 
ofta som en slags teknisk och oberoende anti-politik, medan det i själva 
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verket handlar om politisk makt över offentliga organisationer. I och med 
att centraliseringsambitioner, genom synliggörande, kontroll, externa nor-
mer och teknifierade styrningsregimer, möter äldre, professionellt upp-
byggda maktstrukturer uppstår konflikter. Samtidigt som detta kan föra 
med sig möjligheter att vinna inflytande och bryta gamla barriärer måste 
dock frågan ställas vad som är att föredra, menar Hall.  

Eventuellt var såväl avarterna (tröghet, formell hierarki, lokalt maktmiss-
bruk) som fördelarna (autonomi, pluralism) större i det gamla systemet, 
medan den nya styrningsregimen tenderar att bli likriktande, byråkratisk 
och lida brist på lokal variation vilket i sig kan hämma innovationsanda 
(Hall 2009, s 178).  

Enligt Martin Rogberg (2006), som i sin avhandling har riktat fokus mot 
TQM och andra populära managementmetoder, tyder den framväxande 
mängden managementlitteratur på att dessa inte verkar möta något större 
motstånd på sin resa in i organisationer. Acceptansen på strategisk organi-
sationsnivå förklaras bland annat av det tolkningsutrymme som uppstår 
när man befinner sig på ett visst avstånd från den dagliga driften. Av detta 
borde dock följa att införandet av managementmodeller möter ett större 
motstånd när de närmar sig den operativa verksamheten. Även om det 
finns få studier av mottagandet på operativ nivå så pekar vissa författare, 
enligt Rogberg, på hur utbredningen av populära modeller snarare kan 
förstås som en förändring av ledningens tal om kvalitet än som en åter-
kommande förändring i organisatorisk handling. Utifrån sina egna studier 
drar dock Rogberg slutsatsen att införandet, även på operativ nivå, accep-
terades på ett självklart sätt och utan något större motstånd, men även att 
de införda modellerna bidrog till att förändra den operativa verksamheten 
genom en betydande utbredning.  

Forskning om kvalitet i utbildning 
När nu blicken vänds mot forskning där kvalitet kopplas ihop med svensk 
utbildning refereras främst pedagogiska forskare, men även några forskare 
från andra discipliner. Trots olikheter i ansatser och kunskapsintressen är 
ett gemensamt drag i samtliga texter som presenteras, att de teoretiskt inte 
tar sin utgångspunkt från teorier om kvalitetsstyrning.   

I en fenomenografiskt inspirerad studie har Folke Vernersson (2007) 
undersökt hur skolledare, lärare och elever ser på centrala kvalitetsfrågor i 
sin verksamhet. Utifrån sina försök att bestämma kvalitetsbegreppet har 
Vernersson funnit tre hierarkiskt ordnade kategorier/synsätt. Den första 
beskrivs som en enumerativ (uppräknande) modernistiskt inspirerad kate-
gori, där kvalitet uppfattas som ett oklart, men i princip ändå möjligt be-
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grepp att bestämma. Nästa kategori är då kvalitet uppfattas i ett relatio-
nellt perspektiv. I det mänskliga mötet finns möjlighet för att undervisning 
och lärande ska kunna harmoniera och att varje individ utvecklas i riktning 
mot holism och djupinlärning. Den tredje kategorin utgörs av ett holistiskt 
(helhetsinriktat) och mer tydligt postmodernt kvalitetstänkande, enligt 
vilket kvalitet uppfattas som komplext och värdeberoende.  

I en kunskapsöversikt från Myndigheten för skolutveckling (Berg & 
Scherp 2003) presenteras fem synsätt på skolutveckling: att utveckla skolan 
till en lärande organisation, frirumserövrande, förändring av lokala organi-
sationer, utveckling av effektiva skolor samt förändring av arbetsrelationer. 
Den fråga som främst berörs i översikten handlar om ”skolutvecklingspro-
cessen, dvs. hur man kan gå tillväga när man ska utveckla verksamheten” 
(Scherp 2003, s 277).  

När man definierar skolutveckling kan man utgå från att kvalitet är något 
som är direkt relaterat till elevernas lärprocess och till hur den organiseras 
och kommer till uttryck i lärmiljön. Det innebär att man förutsätter att olika 
lärprocesser och lärmiljöer är kvalitativt bättre än andra vilket får till följd 
att skolutveckling kan handla om att få fler på skolan att omfatta de arbets-
sätt som visat sig ge bättre resultat vad gäller elevernas lärande och utveck-
ling (Scherp 2003, s 281).  

Mot en ensidigt utifrån- och uppifrånstyrd utbildning betonar Hans-Åke 
Scherp (2004) vikten av att skolutveckling och kvalitetsarbete tar sin ut-
gångspunkt i lärares vardagsproblem och de lärdomar som byggs upp på 
varje skola. Från ett PBS-perspektiv (problembaserad skola) är det viktiga-
re att förstå sig på hur man inom sitt eget ansvarsområde kan påverka 
skolutvecklingsprocessen, än att kontrollera vilka resultat närmast under-
liggande nivå uppnår, enligt Scherp.     

Utifrån ett kritiskt närmande av kvalitetsbegreppet konstaterar Gunilla 
Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2001), att det socialt konstruerade 
kvalitetsbegreppet har blivit till en dominant diskursiv regim inom det som 
de kallar barndomens fält. Försöken att definiera och mäta kvalitet riskerar 
dock att reducera filosofiska värdefrågor till tekniska och administrativa 
problem. Samtidigt som det knappast är förvånande att vi efterfrågar ex-
pertutlåtanden från auktoriteter i en tid då vi är överhopade av valmöjlig-
heter och information, pekar de på att kvalitetsdiskursen är en produkt av 
modernitetens projekt och utvecklingspsykologin. Gemensamt för båda 
dessa är att de drivs av kravet att producera teknologier och klassifice-
ringssystem i syfte att minska komplexiteten, så att processer som är myck-
et komplexa och sammanhängande i vardagslivet isoleras från varandra 
och inplaceras i abstrakta system och idéer. De bakomliggande förhopp-
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ningarna går att hänföra till modernitetens strävan efter objektivitet, san-
ning, exakthet och tydlighet. Trots den kritik som förs fram, fortsätter 
både policymakare och praktiker att förlita sig på möjligheten om sanna 
redogörelser som grundval för policy och praktik. Samtidigt som kvalitets-
program och konstruktioner av normalitet sprids över världen blir dock 
alternativa synsätt och perspektiv outforskade. Kan då kvalitet, med denna 
bakgrund, rymma mångfald, subjektivitet och olika perspektiv?  

Det tycks oss som att kvalitetsbegreppet, som det används, faktiskt har en 
mycket specifik innebörd, nämligen en universell, vetbar och objektiv stan-
dard och att det som sådant inryms i en mycket specifik, modernistisk för-
ståelse av världen. Kvalitet är en ”distansens teknologi”, ett medel för att 
utesluta individuell bedömning och ett medel för att gå tvärs över grupp- 
och gemenskapsgränser. Kvalitet kan inte begreppsmässigt fås att omfatta 
komplexitet, värderingar, tvistefrågor, subjektivitet, mångfaldiga perspektiv 
och andra kännetecken på en värld som förstås som både oviss och flerdi-
mensionell (Dahlberg, Moss & Pence 2001, s 158).  

Istället för diskursen om kvalitet, som Dahlberg m fl (2001) menar är en 
del av en vidare kvantifierings- och objektivitetsrörelse där det personliga 
omdömet antingen reduceras eller utesluts, lyfter de fram diskursen om 
meningsskapande, där idén om omdömet återerövras men då alltid som en 
handling som utförs i interaktion med andra.  

Till skillnad mot det ställningstagande som Dahlberg m fl (2001) gör, 
bort från kvalitetsbegreppet, väljer Gunni Kärrby, Sonja Sheridan, Joanna 
Giota, Anette Däversjö Ogefelt och Åke Björck (2003) en annan väg, då de 
formulerar vad de kallar pedagogisk kvalitet. Utifrån frågan ”vad är peda-
gogisk kvalitet?” görs ett avståndstagande från kundtillfredsställelse som 
central indikator på kvalitet. Istället hänvisas till läroplanernas kunskaps-
mål och övergripande värderingar. Som hög kvalitet anges exempelvis att 
målen är preciserade samt att aktiviteterna är planerade på ett varierande 
sätt där barn har reella valmöjligheter. I den metod för forskning, utvärde-
ring och utveckling av pedagogisk kvalitet i skolan (PQS) som presenteras 
ska 31 kvalitetsaspekter, som är indelade i 7 områden, bedömas med stöd 
av kvalitetskriterier. Tanken är att PQS ska kunna användas för utveckling 
av verksamheten och som underlag för kvalitetsarbete. Därtill kan jämfö-
relser göras mellan skolor och kommuner av forskare eller personer som 
har utbildats i användningen av PQS.  

Kvalitetsbegreppet är också centralt i Sonja Sheridans (2001) avhand-
ling, genom vilken hon menar att hon har bidragit till att fördjupa förståel-
sen kring vad pedagogisk kvalitet kan innebära. Avhandlingens syfte är att 
definiera och beskriva ett pedagogiskt kvalitetsbegrepp samt att undersöka 
hur kvalitet erfars från olika perspektiv och hur kvalitet kan förbättras. 
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Det pedagogiska perspektiv på kvalitet som Sheridan utvecklar utgår från 
de mål och värden som finns i läroplanen för förskolan (Lpfö 98), moderna 
teorier om lärande samt forskning om kvalitet i förskola och skola. Ett 
pedagogiskt perspektiv på kvalitet har, enligt Sheridan (2001, s 49) ”its 
base in the objective approach to quality, as it originates from research and 
proven experience in preschool and school ...”. Fyra centrala perspektiv 
som Sheridan lyfter fram omfattar kvaliteten i interaktionen samt perspek-
tiv på läraren, barnet och samhället. Avhandlingens resultat uppges fortsatt 
kunna användas för longitudinella studier och för att utveckla en teori om 
pedagogisk kvalitet. 

Kritik mot kvalitetsbegreppet, men även alternativ till detta, formuleras 
vidare av Bernt Gustavsson (2009b). Gustavsson menar att begreppet kva-
litet är ett i raden av de policybegrepp som har använts i den retoriska 
omvandling som har skett av utbildningspolitiken från 1980-talet och 
framåt. I och med att kunskap och utbildning i EU:s och OECD:s policyar-
bete reduceras till en marknadsekonomisk handelsvara, respektive till inve-
stering i humankapital, så marginalseras humanistiska och demokratiska 
dimensioner (Gustavsson 2009a). Sett ur ett globalt perspektiv måste ut-
bildningens potential därför åter uppmärksammas, men då inte begränsat 
till västvärlden och den europeiska kontexten. Istället pekar Gustavsson 
(2009b) på ett behov av ett vidare globalt samarbete med utgångspunkt 
från tre grundläggande begrepp: kunskap, bildning och demokrati. I Sveri-
ge finns det, enligt Gustavsson, i princip två motstridiga uppfattningar om 
utbildning. Den ena reducerar utbildning till en ekonomisk investering, 
kunskap till en vara och människan till en ekonomisk varelse på en mark-
nad. De yttersta motiven för denna uppfattning handlar om att Europa 
måste öka konkurrenskraften i förhållande till USA och Asien. Den andra 
uppfattningen är ett försvar och en talan för olika former av humanism 
och demokrati som anses hotad av den första uppfattningen.  

Forskning där intresset riktas mot den europeiska policyarenan har vida-
re gjorts av Christina Segerholm (2009) respektive Ninni Wahlström 
(2008). I en studie av svensk ”quality assurance and evaluation (QAE)” 
har Segerholm (2009, s 195) analyserat policydokument samt intervjuat 
tjänstemän på Utbildningsdepartementet och forskare som varit inbladade i 
internationella och nationella aktiviteter för att främja QAE. Från att de 
olika QAE-aktiviteterna28 inledningsvis presenterades som lokala utveck-
lingsredskap, har de alltmer kommit att fylla en funktion för styrning och 

 
28 I QAE-aktiviteter involverar Segerholm uppföljning, utvärdering, kvalitetsindika-
torer, utbildningsinspektion, nationella prov, kvalitetsredovisningar samt individu-
ella utvecklings- och studieplaner.  
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policyarbete. Harmoniering mellan olika redskap har utvecklats så till den 
grad att varje elevs prestation, genom de individuella utvecklingsplanerna, 
ska kunna vara en del av skolans kvalitetsredovisning, vilken i sin tur i 
nästa led används i den kommunala kvalitetsredovisningen. Över tid har 
styrningen förändrats, från en betoning av mål till en betoning av resultat 
och elevprestationer: ”governing from behind describes this way of steering 
public education” (Segerholm 2009, s 204). Enligt Segerholm förefaller det 
som att styrningen har förskjutits, från politiska och ideologiska ställnings-
taganden, till diskussioner om hur resultaten bäst kan mätas och huruvida 
de är tillräckligt bra.  

Medan Sverige i början av sitt medlemskap inom EU inte var särskilt en-
gagerade i det internationella policyarbetet, menar Segerholm (2009) att 
detta över tid har fått ett signifikant utrymme. Som viktiga aktörer, förut-
om EU, nämner Segerholm OECD och samarbetet mellan de nordiska län-
derna. Därtill har PISA en stor betydelse för nationellt policyarbete, liksom 
TIMSS, PIRLS och Civics. Under den tid som Segerholms intervjuer 
genomfördes, 2006-2007, hade arbetet med kvalitetsindikatorer en fram-
skjuten plats inom regering och riksdag. Dessutom betonades inom Utbild-
ningsdepartementet den så kallade öppna samordningsmetoden som en 
inflytelserik metod inom ramen för det europeiska policyarbetet.   

It is considered a good strategy based on voluntary participation and dialo-
gue, as well as governance through transparency, comparison, self-
assessment and pressure. By open comparison of common quality indicators 
(EU), test-scores (e.g. PISA) and statistics (e.g. EUROSTAT), Sweden attunes 
its position in relation to countries that are culturally equivalent (Segerholm 
2009, s 200).  

Ett resultat som Segerholm (2009) beskriver som slående är att arbetet runt 
så kallad QAE-policy i stort sett begränsas till arbetet inom Utbildningsde-
partementet och Skolverket. Trots att kommuner, fackliga organisationer 
och universitet nämns som dialogpartners har de knappast en central plats 
i dessa aktiviteter. Intrycket är istället att det genomslag som QAE-
aktiviteter får är en icke-fråga. De intervjuade departementstjänstemännen 
förlitar sig på att Skolverket sprider de olika policyaktiviteterna, men utan 
kännedom om vilka effekter detta leder till lokalt. Om och på vilket sätt 
olika läroplansmål blir synbara i den lokala praktiken måste fortsättnings-
vis studeras, menar Segerholm.  

Med intresset riktat mot den öppna samordningsmetoden ställer Wahl-
ström (2008) en fråga, om vilka implikationer denna får för statens roll 
som arena för kamp mellan olika sociala krafter i frågor som rör obligato-
risk utbildning. Wahlström konstaterar att den öppna samordningsmeto-
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den har initierats utifrån det övergripande policydokumentet Lissabonstra-
tegin. Av den i strategin ingående intentionen, att Europa ska bli den mest 
konkurrensmässiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomin i världen, 
följer bland annat behov av att utveckla effektiva skolor med högre grad av 
måluppfyllelse. Trots att den öppna samordningsmetoden inte kräver lag-
stiftning, eller andra bindande beslut, menar Wahlström att det över tid 
har ställts ökade krav från Europarådet om medlemsländernas medverkan 
och ansträngning. Från Europakommissionen har även betonats, att över-
enskommelserna som görs ska användas som huvudsakliga referenspunkter 
vid utarbetandet av nationella reformer. Det som de centrala indikatorerna 
mäter är effektivitet och framgång i ett lands utbildningssystem, uttryckts 
som andel elever som når särskilda mål. Eftersom det finns en normativ 
tolkning av önskvärda resultat, som ligger till grund för medlemsländernas 
överenskommelser angående indikatorer, kan dock inte dessa betraktas 
som neutrala redskap, påpekar Wahlström. Kraven på statistisk relevans 
och jämförelse förutsätter vidare att det är kvantitativt mätbara resultat 
som ställs i fokus. Ytterligare något som kännetecknar den öppna samord-
ningsmetoden är att överenskommelserna sällan blir föremål för parlamen-
tariska diskussioner på nationell nivå. Även om det gemensamma arbetet 
inom EU med att arbeta fram indikatorer kommer att påverka nationella 
läroplaner, så är det inte detsamma som att de kommer att bli föremål för 
öppen debatt. Konsekvensen blir sammantaget att den öppna samord-
ningsmetoden håller sig inom en officiell politisk sfär, där neutralitet och 
effektivitet snarare än värderingar och politiserade behov lyfts fram. Vilka 
implikationer kan då den öppna samordningsmetoden få för statens roll 
som arena för kamp mellan olika sociala krafter i frågor som rör utbild-
ning?  

Svaret blir att statens roll som centrum för politisk kamp förutsätter att be-
hoven är politiserade, det vill säga att de är föremål för kamp om tolkningen 
av behoven av olika sociala krafter på en mängd olika sociala och diskursiva 
arenor. I annat fall blir statens roll mer verkställande och administrerande 
(Wahlström 2008, s 188).  

Frågor om vilka konsekvenser olika styrningsaktiviteter leder till ställs av 
flera forskare. Så hänvisar Ulf P Lundgren (2002) till det tidiga 1990-talets 
skolreformer och intentionerna med så kallad deltagande målstyrning, det 
vill säga att de som genomför verksamheten måste få ett inflytande över 
hur mål och innehåll väljs, och konstaterar att samtalet om skolan har 
ändrat karaktär. Med den utveckling som Lundgren ser komma, med fokus 
på att värdera och kontrollera kunskaper, följer istället en styrning som 
kommer att förutsätta att det finns mål och bestämningar av innehåll mot 
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vilka värderingen och kontrollen kan göras. Att form alltmer går före in-
nehåll blir också märkbart då kompetensutveckling och ansvar kring inne-
håll har förändrats till kompetensutveckling och ansvar kring administra-
tion. I förlängningen anar Lundgren att utvecklingsarbete kommer att 
kopplas till olika former och administrativa rutiner, som alla bär prefixet 
kvalitet. Eftersom den omvärld som skolan ska skapa förutsättningar för 
att förstå och aktivt leva i inte endast kan hanteras genom administrativa 
åtgärder, framhåller Lundgren att det behöver föras ett offentligt samtal 
kring utbildningens mål och innehåll. 

Jag anar en organisationernas och institutionernas kris. Skolan som institu-
tion och det sätt vi organiserar den kanske upplöses i det ögonblick som 
frågan om dess mål och innehåll på allvar problematiseras i förhållande till 
omvärld och historia (Lundgren 2002, s 13).  

Vidare betonar Lisbeth Lundahl (2004) vikten av att undersöka samt allsi-
digt och kritiskt diskutera villkoren för, och resultatet av, skolans kvali-
tetsarbete. I bästa fall menar Lundahl att kvalitetsredovisningar och kvali-
tetskontroller kan bidra till en mer genomtänkt och välfungerande utbild-
ning, liksom till att lärararbetet utvecklas i positiv riktning. I sämsta fall 
uppfattas och fungerar de däremot som tyngande administrativa pålagor 
och ritualer utanför, eller ovanpå, det egentliga arbetet, enligt Lundahl.  

Ett liknande resonemang förs av Hans Nytell (2006), som i sin avhand-
ling har undersökt kvalitetsidéns introduktion och utveckling på skolom-
rådet. Nytell menar att en tänkbar utveckling kan vara att det uppstår en 
fördjupad, kvalificerad och kunskapsgrundad diskussion bland alla som är 
en del av skolan. En annan möjlighet är att kontrollprocedurerna till en 
början ökar tilltron till skolan och statens förmåga att dirigera verksamhe-
ten, men att det efterhand visar sig att motsatta effekter uppnås.   

Det kan bli alltför uppenbara kontraster mellan rapporteringen om segrega-
tion, fattigdom, orättvisor, utanförskap, dåliga resultat, ohälsa etc. och reto-
riken om den ständigt pågående kvalitetskontrollen som lösning. Det kon-
trollprocedurerna och siffrornas magi förmår kanske till slut består i att ing-
et fel har begåtts, och alla är garderade mot alla upptänkliga möjligheter att 
på något sätt avslöjas (Nytell 2006, s 165).  

Enligt Nytell (2006) utvecklas det som börjar som en kvalitetsidé över tid 
till en kvalitetsregim med kontrollen som nav. I de utredningar och propo-
sitioner som ligger till grund för 1990-talets reformbeslut har kvalitetsbe-
greppet ännu inte vunnit några större insteg. Under den första delen av 
1990-talet ökar dock det utbildningspolitiska intresset för kvalitetsfrågor. 
Samtidigt som nationell kvalitetsgranskning, kvalitetsredovisning och indi-
katorer introduceras i regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) åter-
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finns, enligt Nytell, liknande idéströmningar och ett växande utbud av 
organisatoriska modeller inom såväl näringsliv som offentlig verksamhet. 
Vid sidan om olika omvärldsrörelser ger Nytell även en förklaring till var-
för kvalitetsidén får fäste, som hänförs till den nationella utbildningspoli-
tiska situationen i slutet av 1990-talet. Vid denna tid riktades nämligen ett 
starkt tryck mot regeringen, vilket gjorde att det blev nödvändigt att visa 
handlingskraft och politisk förnyelse, för att på så sätt öka tilltron till sta-
ten och skolan. Kvalitetsidén, med dess positiva och flexibla betydelse som 
också förknippas med eftersträvansvärda framgångsmodeller, blev då den 
framträdande politiska strategin. Med denna förändras dock styrningen 
gradvis, från de tidigare ambitionerna om deltagande målstyrning, till en 
ökad betoning på kontroll, innehållsliga krav på att utveckla kriterier för 
att mäta och kontrollera resultat samt uppfattningar om att systemets ak-
törer måste övervakas. Fortsatta forskningsbehov som Nytell (2006, s 163) 
pekar på handlar om att undersöka ”hur den allt starkare inramningen i 
kontrollens procedurer och tekniker kommer att införlivas i tankestilar och 
handlingsmönster hos dem som närmast ansvarar för verksamheten”.  

Från denna genomgång av pedagogisk forskning riktas nu blicken mot 
ett företagsekonomiskt forskningsprojekt där relationen mellan Skolverkets 
utbildningsinspektion och professionen ställs i fokus. Sahlin och Waks 
(2008) konstaterar att styrningen av skolan består av ett komplicerat sam-
spel av aktörer, initiativ och intressen samt att staten tycks ha ett något 
kluvet förhållande till skolan. Å ena sidan ökar det direkta statliga infly-
tandet genom utökad kontrollverksamhet. Å andra sidan satsas resurser på 
lärarprofessionens autonomi, status och att bygga upp ett eget kunskaps-
område. Vidare organiseras skolor om i enlighet med moderna och spridda 
organisations- och managementprinciper, konkurrens enligt marknadsmäs-
siga principer ökar, rektor liknas vid VD i ett företag och resultat redovisas 
enligt de affärsmässiga redovisningssystem som sprids i offentlig sektor. 
Dessutom utvecklas staten mot ett framväxande granskningssamhälle, 
nationellt och internationellt. Strävan efter transparens, med ambition att 
öppna upp verksamheten och professionens utövning för mer insyn, riktas 
därmed också mot skolor. Samtidigt som Sahlin och Waks menar att detta 
är en utveckling som delvis utmanar professionella principer, påpekar de 
att det kan vara ett förhastat antagande att en uppstramad statlig styrning 
per automatik leder till att professionen kommer att förlora sitt handlings-
utrymme. En parallell dras till hur kraven på evidensbaserade behandlings-
riktlinjer inom området medicin i hög utsträckning drivs av professionerna 
själva. Genom att professionen själv formulerar de kriterier som ska gälla 
för kvaliteten på de egna tjänsterna stärks också kontrollen över det egna 
arbetet, menar Sahlin och Waks.  
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Tillsammans med Maria Blomgren skriver vidare Caroline Waks (2009)  
att idén med utbildningsinspektion kan kopplas till två relaterade trender. 
Den ena består av de marknadsorienterade reformer som har genomförts 
inom offentlig verksamhet i ett flertal länder, och den andra en strävan 
efter transparens. Även om strävan efter mer insyn är en del av marknadi-
seringstrenden är det också något delvis nytt. Vid sidan av effektivitetsfrå-
gor och kostnadskontroll är idéerna bakom transparenstrenden också nära 
kopplade till demokratiska värderingar och ideal, menar Blomgren och 
Waks. För skolans del innebär det bland annat att inspektioner kan moti-
veras med hänvisning till alla elevers rätt till likvärdig och god utbildning. 
Blomgren och Waks ställer frågan hur införandet av mer marknadsmässiga 
krav och mål kan ses som en institutionell förändring av utbildning. De 
frågar sig även vilken roll professionen29 har haft i utvecklingen av de na-
tionella inspektionerna. De slutsatser som dras av den genomförda studien 
innebär i korthet att professionen inte deltagit i utformandet av inspek-
tionsmodellen. Samtidigt har de generellt sett, med undantag av ett fåtal 
kritiska röster från forskarhåll, ställt sig positiva till inspektionen och till 
idén om att stärka den ytterligare. Ett skäl till att professionens företrädare 
inte i högre grad invänder mot förslaget om en stärkt inspektion, kan vara 
tanken om att denna i högre grad ska bygga på huvudmännens och skolor-
nas egna självvärderingar, menar Blomgren och Waks. Dessutom konstate-
rar de att professionens något splittrade inställning till inspektionerna kan 
ha att göra med svårigheten att tolka huruvida statens styrning, i detta 
avseende, är ett stöd för professionen eller om den har motsatt effekt.  

En i princip helt annan uppfattning om relationen mellan regeringens 
transparenssträvanden och de professionellas roll ges av idéhistorikern 
Liedman (2009a). Han konstaterar att transparens har blivit ett nyckelord 
och att detta rymmer en tanke om att hela skolsystemet ska kunna över-
blickas och genomskådas. Frågan är dock ”vad det är som man med hjälp 
av dessa enkla, grova instrument kan se? Säkert inte en rik och nyanserade 
bild, i värsta fall en narrbild”, konstaterar Liedman (a.a. s 11). Istället för 
att fokus riktas mot processen och kunskapens värde för det goda samhäl-
let, eller för den enskilda individen, riktas det mot resultat och kunskapens 
ekonomiska värde. Trots att internationella rankingar av olika länder ger 
skenbart exakta resultat, så är de i slutänden ytliga och rent vilseledande. I 
detta perspektiv är det inte heller konstigt att de inifrånperspektiv, som kan 
tillföras av forskare och pedagoger, inte har något värde för ledande politi-
ker, menar Liedman. 

 
29 Med profession avser Blomgren och Waks (2009) lärare, rektorer, forskare inom 
fältet samt representanter för lärarnas fackliga organisationer.  
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Forskning om utbildningspolitisk styrning 
I det här avsnittet riktas fokus först mot mål- och resultatstyrningens fram-
växt i utbildning. Därefter berörs kort de spänningsfält som historiskt har 
präglat den svenska utbildningspolitiken. Avslutningsvis refereras forsk-
ning där intresset riktas mot olika instrument som nationellt används för 
att styra utbildning.  

I en jämförelse mellan New Public Management30 (NPM) och mål- och 
resultatstyrning pekar Wahlström (2009) på att båda baseras på en ratio-
nalistisk uppfattning om styrning. Dessutom blir mål- och resultatstyrning 
under 1980- och 90-talen, genom NPM, del av en internationell reformvåg. 
Innan dess utvecklades dock mål- och resultatstyrning, ofta med benäm-
ningen resultatstyrning, med utgångspunkt från USA först inom en interna-
tionell försvars- och militärarena för att under 1960- och 70-talen genom 
den så kallade programbudgeteringen tillämpas som styrnings- och upp-
följningssystem för statlig verksamhet på svensk nationell nivå. Genom 
introduktionen av programbudgetering i statsförvaltningen skulle det bli 
möjligt att mäta produktivitet och effektivitet, för att på så sätt avgöra om 
myndigheterna utvecklades i en gynnsam riktning. Trots att den rationalis-
tiska styrmodellen stått i centrum för statens intresse från 1960-talet och 
framåt, och trots att problem återkommande visat sig, menar Göran Sund-
ström (2003) att frågan om all verksamhet låter sig styras genom tillämp-
ning av en och samma modell aldrig på allvar har ställts. Istället har de 
problem som uppstått definierats som administrativa och förhoppningar 
har knutits till möjligheten att undanröja dessa med förfinade metoder och 
tekniker, utbildning, stöd samt tydliggöranden och tålamod.31  

 
30 I utredningen Att styra staten (SOU 2007:75) påpekas att uttrycket New Public 
Management ursprungligen avsåg en sammanfattning av utvecklingen i Storbritan-
nien. Då den politiska styrningen av förvaltningen kom upp på OECD:s dagord-
ning uppstod dock en koppling gentemot NPM. Karaktäristiska drag i NPM hand-
lar om en förskjutning från resurser och processer till prestationer och effekter. 
Vidare om betydelsen av att kunna kvantifiera resultat, särskilt i form av presta-
tionsmätningar och system för dessa.  
31 I styrutredningen (SOU 2007:75, s 175) konstateras att det funnits ett ointresse 
för att utvärdera just de reformer som haft utvärdering som sitt signum: ”De re-
former som genomförts för att förbättra styrningen och för att i ökad omfattning 
föra in uppföljning och utvärdering i olika beslutsprocesser har byggt på föreställ-
ningen att verksamheter blir bättre, om beslut grundas på kunskap om ”hur det 
gått” i olika avseenden. Vi har dock noterat att just dessa reformer som hävdat 
värdet av utvärdering själva har utvärderats mycket lite. Vår observation är inte 
unik. Den har påtalats av en rad forskare”. 
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I och med riksdagsbeslutet med anledning av kompletteringspropositio-
nen 1987/88:150 blev mål- och resultatstyrning en reguljär verksamhet 
(Wahlström 2009). Utifrån programbudgeteringens svårigheter med många 
övergripande mål, som är svåra att följa upp, framhåller det föredragande 
statsrådet att den konkreta styrningen av verksamhet bör ske med ut-
gångspunkt från en utvecklad redovisning och analys av verksamhetens 
resultat.32 Att detta uttalades indikerar med andra ord att den spänning 
som senare tids forskning pekat på, mellan mål och resultat, dels var väl 
känd redan innan det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet infördes, 
dels att förväntningarna redan då rymde en dragning mot resultat. I sin 
avhandling visar Wahlström (2002) hur det i Skolverkets rapporter märks 
en förskjutning från det tidigare fokuset på mål, som ansvarspropositionen 
(Prop 1990/91:18) pekar på, till att under den senare delen av 1990-talet 
alltmer handla om resultat. Förändringen blir också märkbar genom det 
sätt som likvärdighetsbegreppet används på, från att ha varit något som 
Skolverket försökt skildra genom nationella översikter för att möjliggöra 
bedömning i det offentliga samtalet och av politiska instanser, till att måt-
tet på likvärdighet blir att alla elever i årskurs 9 får minst betyget godkänt i 
samtliga ämnen.  

Enligt Englund och Quennerstedt (2008b) kopplas begreppet likvärdig-
het under 1960- och 70-talen samman med jämlikhetsbegreppet. Karaktä-
ristiska drag i diskussionen under 1970-talets senare hälft handlar om att 
genom en enhetlig utbildning ge gemensamma referensramar av kunskaper 
och värden samt att utbildning ska fylla en kompensatorisk funktion. Den-
na likvärdighetstolkning låg nära en tradition enligt vilken utbildning be-
traktades som en utvecklande kraft, med en central uppgift att verka med-
borgarförberedande och för ökad social jämlikhet mellan grupper i samhäl-
let. Jämlikhetsbetydelsen utmanas dock under 1980-talet då nya ström-
ningar i politiken börjar göra anspråk på likvärdighetsbegreppets innebörd. 
Det ökade fokuset på individualisering, som enligt Englund och Quenner-
stedt återfinns i flera utredningar, förstärks av maktutredningen (SOU 
1990:44) i vilken en individorienterad demokratitradition förs fram som 
alternativ till den samhällorienterade demokratitraditionen. I förlängningen 
av denna utveckling öppnas för diskussioner om valfrihet. Genom sam-
mankopplingen mellan likvärdighet och individens särskildhet och valfrihet 
urvattnas den tidigare uttolkningen, vilket som en konsekvens leder till att 

 
32 Till detta resonemang kan även tilläggas det budskap som Björn Rombach 
(1991) sänder genom titeln på sin bok som utkom under samma tid som det mål- 
och resultatstyrda utbildningssystemet tog form: Det går inte att styra med mål! En 
bok om varför den offentliga sektorns organisationer inte kan målstyras. 
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likvärdighetsbegreppet applikationskriterier förändras, från jämlikhet till 
valfrihet.33 Englund och Quennerstedt pekar vidare på att likvärdighetsbe-
greppet, redan några år efter införandet av det nya mål- och resultatstyrda 
utbildningssystemet, börjar kopplas samman med måluppfyllelseproblem. 
För att bemöta problemen framhåller regeringen i slutet av 1990-talet be-
hovet av en förstärkt uppföljning, utvärdering och tillsyn. I förlängningen 
av denna utveckling, och med en allt starkare betoning på kvalitetsarbete, 
handlar den nationella utbildningspolitiska diskussionen några år in på 
2000-talet främst om likvärdighet i betydelsen ökad måluppfyllelse och 
förbättrade utbildningsresultat. Däremot återfinns ytterst få av de tidigare 
politiskt laddade aspekterna kring segregation, jämlikhet och valfrihet.  

När den svenska utbildningspolitiken betraktas historiskt kan det kon-
stateras att det alltid har funnits spänningar kring utbildningssystemets 
utformning och en kamp mellan olika sociala krafter. För att urskilja och 
förklara vilka drag som dominerat tänkandet under olika tidsperioder an-
vänder Lundgren (1979/1989) begreppet läroplanskod. De fyra läroplans-
koderna, den klassiska, den realistiska, den moraliska och den rationella, 
ska dock inte uppfattas som ett enhetligt och homogent system. Istället 
överlappar deras olika delar varandra och vid en och samma tidpunkt kan 
det finnas en spänning mellan olika koder. Englund (1986) introducerar 
också en så kallad medborgerlig läroplanskod, som ett övergripande be-
grepp för att benämna det sammanhållna skolväsende som han menar har 
gällt från skolreformerna 1918/19 och framåt. Den medborgerliga lä-
roplanskodens huvudprincip är att skapa samhörighet mellan människor i 
samhället. Inom den medborgerliga läroplanskoden identifierar Englund 
tre utbildningskonceptioner för att beskriva hur dominansförhållanden 
mellan olika synsätt skiftat över tid. Den patriarkala utbildningskonceptio-
nen kännetecknas av en stark differentiering av utbildningen, med en fost-
ran av lydiga och dugliga medborgare. Den vetenskapligt rationella utbild-
ningskonceptionen karaktäriseras av en oproblematiserad och ensidig till-
tro till den objektiva vetenskapen som riktmärke för innehållet i skolans 
arbete. Enligt den tredje utbildningskonceptionen, den demokratiska, ut-
manas tanken om det objektiva och rationella. Istället betonas hur utbild-

 
33 Den senare delen av 1990-talet karaktäriseras av Maria Olsson (2008) som ett 
vagabondlikt tillstånd av ökad rörlighet, ökat självbestämmande och strävan efter 
behovstillfredsställelse. Att dessa ideal över tid utmanas är något som Emma Arne-
back och Andreas Bergh (2010) menar återspeglas i gymnasieutredningen (SOU 
2008:27) där ”valfrihetens ideal begränsas av anställningsbarhetens (och utbild-
ningsbarhetens) ideal, vilket medför att eleven får anpassa sig efter de paketerade 
val som erbjuds”. 
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ningsväsendet ska kunna stötta en demokratisk samhällsutveckling genom 
att fostra människor som kan bära upp demokratin.  

Runt 1990 sker en förändring i den utbildningspolitiska retoriken. Eng-
lund (1995) karaktäriserar tiden för 1990-talets inträde som ett utbild-
ningspolitiskt systemskifte, eftersom han menar att det då sker ett uppbrott 
från den medborgerliga läroplanskoden. Wahlström (2002) pekar på att 
det vid denna tid sker ett diskursivt brott i talet om ansvaret och styrningen 
av skolan. Oftedal Telhaug (1990) beskriver hur det redan under 1980-
talet blev märkbart att en förändring var på gång i sättet att tala om styr-
ning av utbildning, då marknadens strukturer och begrepp successivt bör-
jade föras in också i offentlig verksamhet. Carl Anders Säfström och Leif 
Östman (1995) menar att det lanserades ett nytt offentligt samtal om ut-
bildning i och med regeringsskiftet 1991. Vidare pekar Jan Morawski 
(2010) på att den svenska läroplanshistorien, i frågan om hur en läroplan 
bör konstrueras, i vissa avseenden kan betraktas som en tämligen ensidig 
berättelse från 1842 och fram till 1994. Under dessa år har nämligen det 
som Morawski benämner som den innehållsfokuserade läroplanen betrak-
tats som den naturliga principen för läroplanens konstruktion. Dess domi-
nans har dock inte varit självklar, eftersom den har utmanats av konkurre-
rande diskurser utifrån frågan om hur mycket frihet och hur mycket kon-
troll som ska läggas på skolan och dess lärare.  

Enligt Morawski (2010) kom den första konfrontationen redan under 
1800-talets första hälft, mellan en statskyrklig diskurs och en liberal effek-
tivitetsdiskurs. I slutet av 1800-talet framträdde den reformpedagogiska 
diskursen, vilken var en diskurs med rötter i upplysningens pedagogiska 
och politiska visioner om frihet, demokrati och den med sitt eget förnuft 
myndiggjorda individen. Under 1940-talet förändrades den reformpedago-
giska diskursen, från en betoning på eleven till en betoning på att fostra 
demokratiska medborgare. Utifrån detta perspektiv underkändes den tradi-
tionella innehållsfokuserade läroplanen, som man menade skapade en kår 
av osjälvständig och lydiga lärare. Istället framfördes argument om en pro-
cessfokuserad konstruktion. Villkoret för en demokratisk undervisning var, 
enligt detta synsätt, att den var resultatet av egna tolkningar, överväganden 
och beslut. Den innehållsfokuserade läroplanen kom trots dessa viljeut-
tryck att dominera och manifesterades genom 1962 och 1969 års läropla-
ner. Under det sena 1950-talet introducerades ett nytt sätt att tala om läro-
planer och styrning. Med inspiration från behavioristisk tradition uppstod 
då en vision om en resultatfokuserad läroplan, där kunskap uppfattades 
som objektivt och kvantitativt möjligt att bestämma och mäta. Detta blev 
dock under 1960-talet aldrig något mer än en vision. Läroplanen Lpo 94 



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 113
 

blev, enligt Morawski, en svårförenlig kompromiss mellan två oförenliga 
styrtekniker.  

Deltagande målstyrning, en konstruktivistisk kunskapssyn och tillit till lä-
rarnas professionalism placerades sida vid sida med mätbara uppnåendemål, 
en behavioristisk kunskapssyn, betygskriterier och lärares resultatansvar. En 
processorienterad konstruktion ställdes mot en resultatfokuserad samtidigt 
som formuleringar för en innehållsfokuserad styrteknik refuserades (Mo-
rawski 2010, s 232).  

Med utgångspunkt från att styrningen över tid förskjuts från mål till resul-
tat, och därmed till ett ökat fokus på bedömningsfrågor, refereras nu av-
slutningsvis forskning där intresset riktas mot olika instrument som natio-
nellt används för att styra utbildning. Enligt Eva Forsberg och Christian 
Lundahl (2006) har man inom svensk pedagogisk forskning ofta betraktar 
bedömningar av olika slag som åtskilda fenomen. Det leder till att diagno-
ser, läxor, prov, individuella utvecklingsplaner, utvecklingssamtal, betyg, 
nationella prov, uppföljningar, utvärderingar, kvalitetsredovisningar, in-
spektioner och internationella kunskapsmätningar sällan studeras och ana-
lyseras inom ramen för ett sammanhållet perspektiv. Forsberg och Lundahl 
(a.a. s 3) ansluter sig istället till internationell forskning där det är mer 
vanligt att betrakta dessa fenomen som aspekter av en och samma sak: 
”assessment in education”, vilket de på svenska benämner som ”kun-
skapsbedömningar”. Enligt Forsberg och Lundahl vet vi idag alldeles för 
lite om den information som produceras och sprids i olika sammanhang. 
Till skillnad mot tidigare läroplansteoretiska texter, som främst har beto-
nat kunskapsbedömningar som kontroll- och utvärderingsverktyg och som 
svar på frågor om läroplaners implementering och genomförande, framhål-
ler de vikten av att inte i förväg fastställa huruvida kunskapsbedömningar 
är under- eller överordnade läroplanen. Istället kan detta undersökas som 
en empirisk fråga i relation till ett faktiskt utbildningssystem.  

Med anledning av Skolverkets program för resultatförbättring, som lan-
seras 2005, formulerar Eva Forsberg och Erik Wallin (2005) en fråga om 
vad konsekvenserna kan bli om kontrollen utvecklas utan relation till den 
värdemässiga grund som läroplanen kodifierar. De gör en särskillnad mel-
lan styrning och system för styrning och utgår, med utgångspunkt från ett 
läroplansteoretiskt perspektiv (jfr Lundgren 1979/1989), från att lä-
roplansbegreppet inte enbart betecknar ett konkret styrinstrument utan 
också de samlade principerna som gestaltas i detta. I relation till de för-
hoppningar som Skolverket, i sitt program för resultatförbättring, formule-
rar kring effektiv ledning och systematiskt kvalitetsarbete konstaterar 
Forsberg och Wallin att en övertygande analys och argumentation saknas. 
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Eftersom det finns en risk att läroplanens grundläggande värden ifråga-
sätts, eller till och med ersätts av en kontrollfilosofi inspirerad av ett mark-
nadstänkande, så är detta något som måste diskuteras öppet och offentligt: 
”om å andra sidan värdegrunden fortfarande äger legitimitet och signifi-
kans i samhället, är styr- och kontrollsystemet fel”, menar Forsberg och 
Wallin (2005, s 307).  

Forsberg och Wallin (2006) är också redaktörer för en antologi där fo-
kus riktas mot olika former av bedömningar och statligt inrättade redskap 
för kontroll av utbildning. Antologins olika bidrag riktas inte mot en ana-
lys av bakgrunden till denna utveckling, även om den i korta ordalag för-
klaras utifrån en nyliberal riktning styrd av föreställningar om globalise-
ring och om marknadskrafternas företräden framför en politikstyrd gemen-
sam välfärdsorganisation. Istället är det denna utvecklings konsekvenser 
som ställs i fokus. De slutsatser som dras leder varken fram till att statlig 
kontroll inte behövs eller till att krav inte skulle behöva ställas på eleverna. 
Däremot måste styrsystemet i sin helhet utformas så att ett övertagande av 
mål och värden blir möjligt, menar Forsberg och Wallin.  

Beroende på om det är de övergripande målen eller de utvärderade resul-
taten som tillåts styra skolan kommer möjligheterna att vidgas respektive 
att begränsas, menar Wahlström (2009). Som en konsekvens av ansvarsut-
krävandets logik tillkommer också ständigt nya aspekter som behöver kon-
trolleras för att en ökad måluppfyllelse ska kunna garanteras. Utvecklingen 
av den rationalistiska mål- och resultatstyrningsmodellen, i kombination 
med den ökade förekomsten av granskningar med den ekonomiska revisio-
nen som förebild, har lett till den självklara utgångspunkten att ta reda på 
hur en verksamhet utvecklas och i vilken utsträckning uppsatta mål nås. 
Frågan är därmed inte om det ska förekomma utvärderingar inom skolan 
eller inte: ”de viktigaste frågorna blir istället vem som ska bedöma vad, 
med vilken auktoritet, inom skolans område” (a.a. s 213). Professionens 
roll och möjliga utrymme blir i detta sammanhang av central betydelse. 
Beroende på om utgångspunkten tas från strävan efter ett professionellt 
ansvar (professional responsability), där idéerna hämtas från moraliska och 
sociala perspektiv, eller från ett professionellt ansvarsutkrävande (profes-
sional accountability) som utgår från NPM-rörelsens idéer om individua-
lism, flexibilitet, konkurrens och effektivitet, så får det helt skilda konse-
kvenser, enligt Tomas Englund och Tone Dyrdal Solbrekke (2009).   

Sammanfattande kommentar 
Utifrån den ovan refererade forskningen kan sammanfattningsvis sägas att 
den påverkan som sker av svensk utbildning bär på influenser från flera 
olika håll. I vid mening måste därför avhandlingens syfte och frågor ses i 
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ljuset av hur det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet påverkas av 
den marknadsinspirerade globala utveckling, som samlat brukar benämnas 
som New Public Management (NPM), för att institutionellt omsättas ge-
nom ett kvalitetsbegrepp som framför allt har utvecklats inom verksamhe-
ter som omfattar varor, tjänster och industriell tillverkning (TQM).  

Även om dessa olika delar analytiskt går att separera så är de i praktiken 
intimt sammanvävda med varandra. Utifrån ett begreppshistoriskt perspek-
tiv kan detta ändå något grovt uttryckas som att förväntningarna tar form 
utifrån erfarenheter som hämtas från modernitetens strävan efter rationali-
tet och utveckling, marknadens förväntningar om konkurrens, nyttomaxi-
mering och resultat samt kvalitetsstyrningens förväntningar om strukturer, 
tekniker och möjligheten att åstadkomma ständiga förbättringar. Med 
utgångspunkt från talhandlingsteorin kan vidare talhandlingar analyseras 
utifrån ett intresse för de innebörder som olika aktörer tillskriver kvalitets-
begreppet. Framväxten av NPM, mål- och resultatstyrning samt kvalitets-
styrning kan sammanfattas med innebörder som effektivitet, resultat, vinst, 
nyttomaximering, kundfokus, delaktighet, transparens och tydlighet. Dessa 
kan sedan ställas mot innebörder som i vid mening lyfts fram från pedago-
giska perspektiv, som kunskap, lärande, meningsskapande, kommunika-
tion, interaktion, demokrati, etik och moral. Det sätt som de refererade 
pedagogiska forskarna förhåller sig till dessa begrepp varierar. Medan 
några formulerar vad som är, eller borde vara, kvalitet så riktas andras 
intresse mot att mer öppet undersöka vilka innebörder och konsekvenser 
som följer av den utbildningspolitiska styrningen.  

Utöver innehållsliga spänningar uppstår vidare spänningar mellan olika 
aktörer. Exempelvis har det påtalats att det som en konsekvens av det in-
ternationella utbildningssamarbetet finns tendenser som pekar på att den 
nationellt politiska rollen förändras till att bli verkställande och admini-
strerande. Frågan har också väckts om spänningen mellan de strävanden 
som kan kopplas till resultatfokus och granskningssamhällets krav på insyn 
i relation till utrymmet för lokala och professionella överväganden. Även 
om flera av de forskare som refereras påtalar behovet av fortsatt forskning, 
och av att belysa konsekvenser, menar jag att denna uppmaning måste 
kompletteras med en fråga om vilka utgångspunkter som tas. Medan det 
hos en del av de pedagogiska forskarna finns ett uttalat intresse kring ut-
bildningens innehåll och syfte så berörs detta endast ytligt, om ens alls, av 
forskare från en del andra discipliner. När exempelvis Blomgren och Waks 
(2009) påtalar att det finns en koppling mellan transparenstrenden och 
demokratiska värderingar och ideal så motiveras detta bland annat med 
alla elevers rätt till en likvärdig och god utbildning. Frågan om vad som 
avses med en likvärdig utbildning lämnas däremot oproblematiserad. Från-
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varon av en problematisering av kvalitetsstyrningens utbildningsmässiga 
konsekvenser är än mer påtaglig i Lagrosens (1997) avhandling. Att ställa 
frågor som utgår från en relation mellan förväntningar och erfarenheter 
uppfattar jag vidare som en nödvändig förutsättning för att kunna under-
söka Levays och Waks (2006) påstående om att vi tycks vara på väg att 
ersätta en marknadslogik med ett fullt utvecklat granskningssamhälle. Om 
inte logiken domineras av ett marknadstänkande vad är det då istället som 
dominerar? Till dessa frågor kan även relateras de förhoppningar som 
ställs till att inspektionen i högre grad ska bygga på självvärdering (Blom-
gren & Waks 2009), vilket också kan diskuteras i förhållande till den in-
ternationella utvecklingen, bland annat som den uttrycks genom uttrycket 
”intelligent accountability” (jfr Ozga 2009).   

Det råder knappast någon tvekan om att den utveckling som sker med 
kvalitetsbegreppet som nav är betydligt mer spridd än enbart kopplad till 
utbildning och till svenska förhållanden. Samtidigt är det viktigt att kom-
ma ihåg att uttolkningar och närmare utformning alltid sker i förhållande 
till kontextuella förutsättningar. I de kapitel som nu följer riktas fokus mot 
hur kvalitetsbegreppet språkligt tar form på olika svenska utbildningsare-
nor: regering, nationella skolmyndigheter samt tre lokala huvudmän och 
skolor.  
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Kapitel 6 Regering 
 
 
 
 
I det här kapitlet presenteras en analys av hur kvalitetsbegreppet språkligt 
tar form i texter från regeringen åren 1989-2010. Den första text som ana-
lyseras, Regeringens proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 
1989/90 (Prop 1988/89:100), ger tillgång till en tidigare diskussion, medan 
den senaste, Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Prop 
2009/10:165), är en aktuell och central text. Övriga texter som analyseras 
är: En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för grundsko-
lan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan (Prop 
1992/93:220), Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – 
kvalitet och likvärdighet (Skr 1996/97:112), Utbildning för kunskap och 
jämlikhet – regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, sko-
la och vuxenutbildning (Skr 2001/02:188), Alla skolor ska vara bra skolor 
– regeringens kvalitetsprogram för skolan (Regeringskansliet 2003), Nya 
skolmyndigheter (Prop 2007/08:50) samt Tydligare mål och kunskapskrav 
– nya läroplaner för skolan (Prop 2008/09:87).  

 Redovisningen presenteras under fem huvudrubriker. Med inspiration 
från begreppshistoria redovisas först de Strukturella ramar som utvecklas 
på regeringsarenan. Under rubriken Förväntanshorisont presenteras de 
förväntningar som riktas mot utbildning, nationella skolmyndigheter, hu-
vudmän och skolor, lärare samt undervisning. Förväntningarna tolkas 
sedan i relation till olika Erfarenhetsrum. Med inspiration från talhand-
lingsteori följer därefter en analys av de Talhandlingar om kvalitet som 
yttras av regeringen. Kapitlet avrundas med en Avslutande kommentar. 

Strukturella ramar 
Här redovisas de strukturella styrinstrument som under den analyserade 
tidsperioden initieras från regeringsarenan.  

Skolmyndigheter 
Under den undersökta perioden organiseras de nationella skolmyndigheter 
som ansvarar för det obligatoriska skolväsendet med mera på tre olika sätt. 
När det nya Skolverket bildas 1991 ersätter det den tidigare Skolöversty-
relsen (Prop 1990/91:18). Ett drygt decennium senare signalerar regeringen 
(Skr 2001/02:188) att Skolverkets uppgifter behöver koncentreras till kvali-
tetskontroll och att utvecklingsstödet behöver föras över till en ny skol-
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myndighet. Det ombildade Skolverket och den nya Myndigheten för 
skolutveckling startar sin verksamhet 2003 och består fram till nästa myn-
dighetsöversyn, som 2008 resulterar i ytterligare en myndighetsombildning 
(SOU 2007:79, Prop 2007/08:50). Myndigheten för skolutveckling avveck-
las, Skolverket består, men med delvis nya uppgifter, och den nya Skolin-
spektionen bildas. I alla dessa tre organisationsformer har kvalitetsgransk-
ningar en framlyft roll men, som närmare framgår av avhandlingens kapi-
tel 7, på tämligen skilda sätt.  

Huvudmän och skolor 
Det statliga styrinstrument som riktas mot huvudmän och skolor och som 
rent språkligt tydligast relaterar till kvalitetsbegreppet är kvalitetsredovis-
ningar. När de introduceras (Skr 1996/97:112) finns redan sedan tidigare 
(Prop 1988/89:4) krav på skolplan och lokal arbetsplan, vilka i detta skede 
på så sätt blir nära sammankopplade med kravet på kvalitetsredovisning. 
Redan 2002 signalerar regeringen (Skr 2001/02:188) att skolplan och ar-
betsplan kommer att tas bort, vilket då emellertid inte realiseras men sena-
re återkommer i skollagspropositionen (Prop 2009/10:165). I samma pro-
position föreslås även att kravet på obligatoriska kvalitetsredovisningar ska 
avskaffas, men att krav på dokumentation av det systematiska kvalitetsar-
betet ska kvarstå. 

Utöver de strukturella krav som finns redan när kvalitetsredovisningarna 
introduceras, som utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och nationella prov, 
förs ytterligare styrinstrument till under den analyserade tidsperioden. 
Även om inte dessa språkligt benämns med prefixet kvalitet så utgörs ändå 
motiven av just ökad, förbättrad, höjd kvalitet etcetera. Så är kraven på 
individuella utvecklingsplaner samt att alla elever, som lämnar grundsko-
lan utan slutbetyg eller godkänt i något eller några ämnen, ska få ett skift-
ligt omdöme delar av regeringens kvalitetsprogram (Regeringskansliet 
2003). År 2008 ändras delvis inriktningen på de individuella utvecklings-
planerna. Då införs bestämmelser (SFS 1994:1194) om att de ska innehålla 
skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling i varje ämne och ges i 
samtliga årskurser under elevens grundskoletid. Omdömena tillåts nu ock-
så att vara betygsliknande och tidigare förbud mot att skriftlig information 
om elevens skolgång ges karaktären av betyg utgår. Ytterligare förändring-
ar av styrinstrument som genomförs under den studerade perioden, utifrån 
motivet att höja utbildningens kvalitet, handlar om nya läroplaner, ny 
betygsskala och förändringar av nationella prov (Prop 2008/09:87). 
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Förväntanshorisont 
De olika aspekter i den förväntanshorisont som tar form från regeringsare-
nan riktas mot utbildning, de nationella skolmyndigheterna, huvudmän 
och skolor, lärare samt mot undervisningsverksamheten. 

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation  
Under den undersökta perioden förskjuts de förväntningar som riktas mot 
utbildning till att successivt allt mer handla om måluppfyllelse och en be-
toning av att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Dessa intentio-
ner är på så sätt av helt annan karaktär än när en förväntan formuleras i 
1989 års budgetproposition (Prop 1988/89:100) om att ge alla medborgare 
en god allmän utbildning och att utbildningen ska fungera som socialt 
utjämnande. När denna strävan, med utgångspunkt från hur den har 
kommit till uttryck genom tidigare skolreformer, möter de internationella 
trender som redovisas konstateras följande. 

Vad som framstår som särskilt intressant mot bakgrund av den ambition av 
social utjämning som legat bakom skolreformerna är, att det av IEA-
undersökningarna klart framgår att skolstandarden i Sverige inte bara är 
hög när det gäller genomsnittet utan att den också är jämn. Skillnaderna 
mellan olika skolor är i vårt land mindre än i något annat deltagande land 
(Prop 1988/89:100, s 9). 

Ett centralt begrepp i de internationella trender som redovisas är just kvali-
tet. En första trend handlar om en oro för bristande kvalitet, vilket kombi-
neras med en oro över att skolan inte är den drivkraft i samhällsutveck-
lingen som man tidigare hoppats att den skulle vara.  

Skolsystemen i olika länder upplevs inte lämna ifrån sig tillräckligt välutbil-
dade elever för att de skall kunna fungera i ett alltmer komplicerat och tek-
niskt avancerat arbetsliv. Det skulle innebära att näringslivets utveckling 
hämmas och därigenom den ekonomiska tillväxten. Den senare aspekten 
har varit mycket påtaglig i den debatt som förts inom OECD (Prop 
1988/89:100, s 8).     

Ett annat drag i den internationella utbildningsdebatten uppges handla om 
utvärderingens betydelse: ”Det har uppenbarligen upplevts som en naturlig 
följd av oron för kvaliteten i skolväsendet att ägna ökad uppmärksamhet 
åt att ta reda på hur skolan lyckas med sin uppgift” (Prop 1988/89:100, s 
9). Inom ramen för ett OECD-projekt, om användning av indikatorer för 
att kontrollera kvaliteten i skolväsendet, har pekats på behovet av utvärde-
ring av skolans resultat, men också på svårigheterna att utveckla mätin-
strument för en verksamhet med så komplexa mål som skolan. Som ett 
utslag av debatten om bristande kvalitet handlar sedan en tredje tendens 
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om läroplansutveckling, framför allt kring svaga elevers situation och vad 
som kan göras för att hjälpa dem, den nya teknologin, undervisning i 
främmande språk samt en betoning av naturvetenskap och matematik. 

När regeringen i 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) slår fast att 
utbildningens kvalitet prioriteras och att åtgärder måste vidtas för att höja 
och säkra utbildningens kvalitet, så är inte längre den internationella oron 
någonting som betraktas på distans. De trender och problem som tidigare 
fanns utanför landets gränser är nu tvärtom också i hög grad en del av de 
svenska förutsättningarna och utmaningarna. På ett liknande sätt som i 
budgetpropositionen (Prop 1988/89:100) kopplas även i utvecklingsplanen 
(Skr 1996/97:112) den utbildningspolitiska strävan efter en sammanhållen 
grundskola, under devisen en skola för alla, samman med ett konstateran-
de om att resultaten i den svenska skolan i väsentliga avseenden är goda 
och internationellt sett mycket goda. Trots denna positiva bild konstateras 
dock att bilden av den homogena svenska grundskolan håller på att för-
ändras. Det finns nämligen två bilder av skolan, en ljus som visar en sam-
manhållen skola med goda resultat, och en mörk som pekar på ökande 
klyftor mellan elever och skolor med problem att nå läroplanens mål med 
en kvalitativt god utbildning åt alla.  

Vilken är då den mörka bilden? Ett första svar är att detta är något som 
relateras till såväl samhällsutvecklingen, som mer specifikt till utbildnings-
området. Utifrån samhälleliga motiv motiveras betoningen av kvalitet med 
utgångspunkt från det som beskrivs som en demokratisk utmaning, arbets-
livets snabba förändring samt samtidens förändrade villkor för barns och 
ungdomars socialisation. De demokratiska utmaningarna handlar bland 
annat om ständiga vägval och beslut, nya förutsättningar för demokratins 
institutioner, teknikutvecklingen, jämställdhet, mångkulturalitet och den 
ökande internationaliseringen. Arbetslivsförändringarna handlar om en 
hårdnande internationell konkurrens och en strukturomvandling som för-
ändrar maktförhållandena i världen. I detta perspektiv har arbetskraftens 
utbildning och kompetens avgörande betydelse för produktivitetsutveckling 
och tillväxt. Såväl utifrån demokrati- som arbetslivsmotiv lyfts skolsyste-
met fram som en del av samhällsutvecklingen, som både återspeglar utma-
ningar och som samtidigt kan fungera som en konstruktiv kraft. Kvalitets-
begreppet kopplas på detta sätt samman både med förväntningar om att 
den sammanhållna skolan är en förutsättning för en livskraftig demokrati 
och att Sverige ska utvecklas som välfärdsland och bli en ledande utbild-
ningsnation.  

Regeringens ambition är att svensk utbildning internationellt sett skall ligga 
i toppen. Därför måste arbetet drivas vidare med att förbättra och säkra ut-
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bildningens kvalitet i alla skolformer och på alla nivåer (Skr 1996/97:112, s 
9). 

Andra problem tillskrivs utbildningen som sådan. Exempelvis hänvisas till 
otillräckliga stödinsatser, mobbning, läs- och skrivsvårigheter samt att 
brister har uppmärksammats när det gäller skolans förmåga att tillvarata 
och vidmakthålla elevers lust att lära. Ytterligare problem beskrivs i förhål-
lande till det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet. Enligt regering-
ens uppfattning har utvecklingstakten i kommuner och skolor varierat och 
gränserna för handlingsfriheten tolkas fortfarande alltför snävt, något som 
sammantaget skapar skillnader i kvalitet som kan drabba eleverna. Därtill 
har ekonomiska frågor dominerat medan frågor om vad man får för peng-
arna har rönt betydligt mindre intresse.   

Det decentraliserade och målstyrda styrsystemet har många fördelar. Det 
förutsätter dock en god kontroll av resultaten, särskilt de kvalitativa. Utan 
en sådan kontroll kan kvalitet och likvärdighet inte garanteras i längden 
(Skr 1996/97:112, s 7). 

I 2002 års utvecklingsplan (Skr 2001/02:188) kvarstår den tidigare spän-
ningen mellan strävanden efter demokrati och behovet av att stärka Sveri-
ges konkurrenskraft. Sammantaget höjs ändå tonläget då regeringen kon-
staterar att det under de närmaste åren finns behov av förstärkta statliga 
insatser, för att påskynda utvecklingsarbetet och höja utbildningens kvali-
tet.  

Vilken eller vilka kvaliteter är det då som ska höjas? Jämfört med den 
tidigare utvecklingsplanens mer breda problembild är budskapet nu betyd-
ligt mer entydigt. Trots att 2002 års utvecklingsplan endast är ungefär 
hälften så omfattande som den tidigare ökar användningen av begreppet 
måluppfyllelse med drygt det tredubbla (från 6 till 20 gånger). Budskapet 
är tydligt: nu måste åtgärder vidtas mot bristerna så att måluppfyllelsen 
kan höjas. 

Trots att den svenska skolan hävdar sig väl i internationella studier måste 
målet sättas högre. Jämfört med regeringens och riksdagens höga målsätt-
ningar om att alla skall ges en god utbildning finns allvarliga brister. […] 
Dessa brister i skolornas måluppfyllelse måste åtgärdas och kräver omfat-
tande insatser. Ambitionsnivån måste vara hög. Detta ställer skolan inför 
stora utmaningar framöver (Skr 2001/02:188, s 15). 

Det höjda tonläget och budskapet blir än tydligare i det kvalitetsprogram 
(Regeringskansliet 2003, s 2) som regeringen presenterar påföljande år: 
”Sverige ska vara en ledande kunskapsnation”. I kvalitetsprogrammet är 
det inte längre demokratimotiv som lyfts fram, utan en betoning på indi-
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vidanpassning, kunskapsuppdraget samt en tydligare information och kva-
litetskontroll på alla nivåer i utbildningssystemet. Idealet är en kunskaps-
skola för alla där elevernas utveckling mot de nationella målen står i cent-
rum. 

En sådan skola följer noga varje elevs utveckling och har en tydlig dialog 
med eleven och hemmet om resultaten i skolan. För att lyckas måste skolan 
nära följa, granska och utvärdera sina egna resultat och sitt eget arbete i 
förhållande till målen. De brister som då kommer fram ska leda till konkre-
ta åtgärder (Regeringskansliet 2003, s 1). 

Den ökade betoningen på kvalitetskontroller ersätter också den tidigare 
oron för att fristående skolor och valfrihet kan leda till ökad segregation. 
Budskapet är nu att valfrihet och mångfald är viktigt, men ingen ska behö-
va välja bort den förskola eller skola som ligger närmast hemmet för att 
den är dålig: ”För elevernas skull måste alla skolor vara bra skolor” (Re-
geringskansliet 2003, s 1). Vad är då en bra skola? Ett första svar handlar 
om att Sverige inte enbart ska vara ett internationellt föredöme utan att 
Sverige ska vara en ledande kunskapsnation med hög måluppfyllelse. Ett 
annat svar handlar om dokumentation, vilket lyfts fram på såväl individ- 
som verksamhetsnivå. Enligt regeringen ska reglerna för kvalitetsredovis-
ning tydliggöras och vidareutvecklas: ”så att de på ett lättillgängligt och 
jämförbart sätt visar hur skolan lyckas med att nå de nationella målen och 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma till rätta med eventuella 
brister” (a.a. s 10). Vidare måste varje elevs förutsättningar tas tillvara för 
att möjliggöra maximal kunskapsutveckling.  

I de texter som hittills har refererats sker en tydlig förskjutning i de för-
väntningar som riktas mot kvalitetsbegreppet. Från motiv som kopplas till 
individens utvecklingsmöjligheter och samhällsutveckling, såväl i förhål-
lande till demokrati som arbetsliv, till en mer ensidig betoning på resultat 
och måluppfyllelse utifrån målet att Sverige ska vara en ledande kunskaps-
nation. Även efter regeringsskiftet 2006 kvarstår kvalitetsbegreppets bety-
delse som resultat och måluppfyllelse. Detta stärks dessutom ytterligare 
och utgör även drivkraften för ett omfattande reformarbete som riktas mot 
utbildningssystemets olika delar, allt från myndighetsstruktur till mål- och 
uppföljningssystemet i vid mening.  

De reformer och insatser som regeringen har vidtagit eller avser att vidta 
syftar till att höja kvaliteten i utbildningen och öka kunskaperna hos elever-
na. Skolans huvuduppdrag är att ge elever … förutsättningar att nå de 
grundläggande målen för utbildningen. Regeringen bedömer att svensk sko-
la kan nå avsevärt bättre resultat än i dag. […] Många fler elever bedöms 
kunna nå skolans kunskapsmål om målstrukturen görs tydligare, elevernas 
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kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas samt att stöd sätts in tidigt 
(Prop 2008/09:87, s 7). 

Regeringen lämnar härmed ett förslag till en ny skollag … Lagen är anpas-
sad till och moderniserad för att passa i ett mål- och resultatstyrt skolväsen-
de där kunskapsuppdraget står i fokus. […] Alla huvudmän måste således 
erbjuda utbildning av sådan kvalitet att barn, ungdomar och vuxna får lik-
värdiga förutsättningar för att nå utbildningens mål. […] En genomgående 
ambition i förslaget till ny skollag är att stärka kvaliteten, likvärdigheten 
och valfriheten i de utbildningar som regleras i lagen (Prop 2009/10:165, s 
203).   

Sammanfattningsvis, den spänning som under den undersökta perioden 
präglar användningen av kvalitetsbegreppet blir vid åren omkring 2002-
2003 liktydigt med måluppfyllelse. Den tidigare diskussionen om utbild-
ningens samhälleliga och demokratiska funktion avtar medan användning-
en av uttryck som tydlig, krav och brist ökar.   

Granskningar som identifierar brister leder till ökad kvalitet 
De förväntningar som genom kvalitetsbegreppet riktas mot de nationella 
skolmyndigheterna kan inledningsvis karaktäriseras utifrån en strävan efter 
att utveckla ett skarpare och mer effektivt system för granskning av skolors 
och huvudmäns kvalitet. När kvalitetsbegreppets första konkreta uttryck 
presenteras anförs att ett decentraliserat mål- och resultatstyrt skolsystem 
”kräver en stark central myndighet som aktivt följer upp och hävdar ut-
bildningens likvärdighet och kvalitet” (Skr 1996/97:112, s 105). Kvalitets-
begreppet kopplas även samman med tillsyn, vilket är en relation som över 
tid ytterligare förstärks (Skr 2001/02:188, Prop 2009/10:165). 

I 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) uttrycks att Skolverket 
mer aktivt än tidigare behöver hävda de nationella målen och att tillsynen 
ska kompletteras med en kvalitetsbedömning, för att på så sätt bidra till en 
kvalitetssäkring av svensk skola. I och med detta introduceras nationella 
kvalitetsgranskningar som ska genomföras av statliga utbildningsinspektö-
rer. Skolverkets förväntas nu i större utsträckning använda, värdera och ta 
ställning till de resultat som vinns genom uppföljning, utvärdering och 
tillsyn, för att genom information, debatt och kommentarer påverka skol-
väsendets utveckling. Det påpekas dock att en tydligare statlig vilja inte 
innebär att Skolverket ska överge den grund av ”trovärdighet, objektivitet 
och sakkunskap som verket måste basera alla sina insatser på” (a.a. s 108). 
Vidare sägs att frågor måste ställas om effekter av den hittills genomförda 
informativa styrningen: om den leder till förbättringsåtgärder, om den når 
ut, om den är aktuell och relevant och om den kan göras mer slagkraftig. 
Eftersom skolan är en angelägenhet för hela samhället, inte enbart för sko-
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lans företrädare, så bör det återspeglas också i Skolverkets arbete, enligt 
regeringen. För Skolverkets del innebär detta en förändrad och ny roll. 

I sin nya roll bör Skolverket aktivt påverka skolans utveckling i kraft av sina 
kunskaper. Arbetet med att utvärdera och säkra utbildningens kvalitet blir 
en nyckelfråga. Elevens rätt till en utbildning av god kvalitet är central och 
måste kunna få stöd i en aktiv tillsyn. Uppföljningen av skolväsendets resur-
ser, förutsättningar och kvalitativa resultat bör utvecklas och effektiviseras 
(Skr 1996/97:112, s 105). 

Regeringen (Skr 1996/97:112) redovisar flera skäl till varför styrsystemet 
behöver en starkare statlig aktör, men betonar även att det inte finns några 
planer på att förändra balansen i det decentraliserade systemet. Till att 
börja med ställer den genomförda decentraliseringen, med ett nytt statsbi-
drag som innebär att skolan får konkurrera med andra verksamheter i 
kommunen, i kombination med införandet av nya läroplaner, kursplaner 
och betygssystem ökade krav på kvalitet. Reformeringen sammanfaller 
också i tiden med krympande resurser i kommunsektorn. Dessutom har 
flera av de statliga styrmedel som förutsågs i ansvarspropositionen (Prop 
1990/91:18) mist sin kraft. Exempelvis har statens möjligheter att påverka 
genom ekonomistyrning och genom lärarutbildning tonats ned. Ett reso-
nemang förs också om att Skolverkets definition av tillsyn, som kontroll av 
att skolhuvudmän följer nationella lagar och förordningar, av många upp-
fattas som en alltför snäv tolkning. 

Med tanke på den olikartade tolkning som ges ett begrepp som tillsyn måste 
understrykas att Skolverket ägnar betydande resurser åt uppföljning och ut-
värdering som i andra myndigheter ofta går under begreppet tillsyn. Att 
Skolverket – till skillnad från andra myndigheter – strävat efter en tydlig de-
finition av tillsynsbegreppet, bör därför inte utgöra grund för kritik. […] 
Viktigare än tillsynsbegreppets definition är emellertid dess effekter. Har det 
någon betydelse för en skola eller en kommun att bli kritiserad? Räcker lag-
lighetsgrunden för att fokusera problemen (Skr 1996/97:112, s 108)? 

Fem år senare framför regeringen (Skr 2001/02:188) uppfattningen att 
Skolverkets granskande uppgift bör tydliggöras och separeras från den 
utvecklingsstödjande delen. Medan utvecklingsstödet tilldelas den nya 
Myndigheten för skolutveckling, så föreslås att huvuduppgiften för det nya 
Skolverket bör vara att granska utbildningens kvalitet och resultat i kom-
muner och skolor samt utöva tillsyn över verksamheten. Det nya begreppet 
utbildningsinspektion, som omfattar det ombildade Skolverkets båda prio-
riterade uppgifter tillsyn och kvalitetsgranskning, introduceras. Ett skäl 
som regeringen redovisar som motiv till delningen av Skolverket handlar 
om att dess uppdrag är tudelat och att de båda uppgifterna för kommuner 
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och andra intressenter kan framstå som svåra att förena. Dessutom har 
Riksdagens revisorer framfört dels att Skolverkets roll behöver förtydligas 
då främjandeuppgiften är mångtydig och bidrar till att splittra myndighe-
tens resurser, dels att tillsynen är otillräcklig och att Skolverket därför ute-
slutande bör ägna sig åt uppföljning, utvärdering och tillsyn. Också Riks-
revisionsverket har påpekat att tillsynen haft en underordad roll. Av ut-
vecklingsplanen framgår vidare att regeringen bestämt avvisar de motioner 
i riksdagen som har föreslagit ett fristående granskningsinstitut för skolan, 
som står fritt i förhållande till regering och riksdag. Tillsyn och granskning 
av en stor samhällssektor som förskola, skola och vuxenutbildning med 
inslag av myndighetsutövning kan, enligt regeringens uppfattning, inte 
överlåtas till privaträttsliga organ eller andra fristående institut.  

Trots den genomförda myndighetsförändringen, och betoningen av nöd-
vändigheten i att ”staten stärker sin roll och tar ett tydligare ansvar för att 
följa upp och granska att de nationella målen nås och att kvaliteten upp-
rätthålls” (Skr 2001/02:188, s 16), så blir skolmyndigheterna 2007 åter-
igen föremål för översyn. Enligt det förslag som presenteras föreslås att 
Myndigheten för skolutveckling ska avvecklas medan Skolverket ska bestå, 
men nu med uppgifterna uppföljning, utvärdering, styrdokument och visst 
utvecklingsstöd (Prop 2007/08:50). Uppdraget att utöva tillsyn och kvali-
tetsgranskning över skolväsendet ges istället till den nya myndigheten Skol-
inspektionen. Skälet för åtskillnaden mellan Skolverket och Skolinspektio-
nen är att man genom att skilja tillsynsuppgifterna från de föreskrivande, 
utvecklande och bidragsförmedlande uppgifterna får en ”tydlig och förut-
sägbar rollfördelning, vilket i sin tur ger myndigheterna förutsättningar att 
genomföra sina uppgifter på ett effektivt sätt” (a.a. s 38). Delningen är 
dessutom en viktig del av det samlade reformarbetet.  

Ett förslag till ny skollag kommer att läggas fram, som bl.a. kommer att in-
nehålla väsentligt skärpta sanktionsmöjligheter mot skilda skolhuvudmän 
som inte följer regelverket. I syfte att förbättra måluppfyllelsen avser reger-
ingen vidare att förtydliga mål, kursplaner och andra styrdokument samt att 
stärka uppföljningen av elevernas kunskaper och resultat, bl.a. genom ökad 
användning av nationella prov. Som ett led i detta arbete ser regeringen be-
hov av en myndighetsstruktur som stödjer denna ökade fokusering på tillsyn 
och kunskapsuppföljning (Prop 2007/08:50, s 38). 

I skollagspropositionen (Prop 2009/10:165, s 538) framför regeringen även 
att ”en likvärdig skola kräver att rättssäkerheten och kvaliteten i verksam-
heten kan säkerställas” och att det för elevernas skull är av ”yttersta vikt 
att tidigt uppmärksamma och påpeka brister i en skola”. De regelbundna 
granskningarna och uppföljningarna av huvudmännens åtgärder för att 
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rätta till påpekade brister syftar till att höja förskolornas och skolornas 
kvalitet och öka andelen elever som når målen för verksamheten.  

De förväntningar som under den undersökta perioden riktas mot de na-
tionella skolmyndigheterna kan sammanfattningsvis formuleras som en 
strävan efter att utveckla ett allt skarpare och mer effektivt system för 
granskning av skolors och huvudmäns kvalitet. Centrala förväntningar 
handlar om att de nationella skolmyndigheterna ska vara mer aktiva, star-
kare, påpeka brister samt hävda likvärdighet, kvalitet, rättssäkerhet och 
måluppfyllelse. Relationen mellan utveckling och kontroll, och kopplat till 
det senare: tillsyn och kvalitetsgranskning, är centrala frågor när kvalitets-
begreppet utvecklas i de analyserade regeringstexterna. Kontrolldelens 
volym ökar avsevärt under den undersökta perioden, samtidigt som de 
förväntningar som riktas mot den granskande myndigheten över tid allt 
mer entydigt handlar om måluppfyllelse. 

Konkurrens mellan huvudmän och skolor förbättrar skolväsendet 
Från och med 1997 (Skr 1996/97:112) och framåt uttrycks förväntningar 
om att huvudmän och skolor ska arbeta med kvalitetsredovisning och ut-
veckla kvalitetsarbete. De skolutvecklingsmotiv som dessa tilldelas under 
1990-talets senare del förskjuts successivt mot externa behov, bland annat 
för att kunna ge information till elever och föräldrar samt utgöra underlag 
för nationella skolmyndigheter.    

När kvalitetsredovisningarna introduceras lyfts de fram i relation till 
problem som uppmärksammats på lokal nivå med uppföljning, utvärde-
ring, egentillsyn och konstaterade svårigheter att styra med skolplan. Pro-
blemet att få igång utvärderingar och kvalitetskontroller sägs delvis bero 
på att lokala tjänstemän och politiker ser svårigheterna i att göra rättvisa 
beskrivningar och bedömningar. Enligt regeringens uppfattning är detta ett 
viktigt argument för att respektive nivå själv ska ansvara för kvalitetssäk-
ringen. Det finns annars en risk att andra med mindre god insyn ändå gör 
bedömningar, menar regeringen En av de frågor som lyfts fram är den 
kommunala nivåns ansvar att ta fasta på sådana mål, som demokrati, som 
inte synliggörs genom betygssystemet.  

Det nya betygssystemet tydliggör skolans resultat på ett helt annat sätt än 
tidigare. Det är ett instrument bland flera för bättre kontroll av utbildning-
ens kvalitet och likvärdighet. Utvärdering, framför allt kommunernas utvär-
dering av arbetet i de skolor man är huvudman för, måste ges hög prioritet. 
En sådan utvärdering måste ta fasta på grundläggande mål som kvalitet och 
likvärdighet i utbildningen. Utan kvalitet är likvärdigheten tömd på innehåll 
och utan likvärdighet leder kvalitetsdiskussionen bort från målen rättvisa 
och demokrati (Skr 1996/97:112, s 8). 
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Vikten av den kommunala uppföljningen och utvärderingen motiveras 
även av verksamhetsutvecklings- och resursfördelningsskäl, samt av att det 
är på den lokala nivån som de segregerande effekter som valfriheten riske-
rar att leda till kan uppmärksammas.  

De varningssignaler som finns om ökad segregation gör det särskilt viktigt 
för kommunerna att i sina uppföljningar och utvärderingar uppmärksamma 
de effekter som den ökade möjligheten att välja skola, såväl offentlig som 
fristående, kan medföra (Skr 1996/97:112, s 27). 

När 2002 års utvecklingsplan (Skr 2001/02:188) presenteras anför reger-
ingen att de omfattande insatserna, för att stärka utbildningsområdets 
resurser och kvalitet, ger nya förutsättningar för kommuner och skolor att 
nå målen och leva upp till sitt uppdrag. Även här används betygssystemet 
som utgångspunkt för vad som behöver göras, men nu med lösningar som 
också riktas mot individnivå. Dels framförs att betyg ger en ”ofullständig 
information om elevens väg mot målen”, dels görs ett avståndstagande från 
tidigare betyg då ”betyg alltför tidigt riskerar att formalisera synen på ele-
vernas utveckling och ger en alltför torftig information till eleverna och 
föräldrarna” (a.a. s 19). Mot denna bakgrund införs individuella utveck-
lingsplaner, för att framåtsyftande sammanfatta hur en elev kan gå vidare i 
sin studieutveckling. Vidare lyfts kvalitetsredovisningen fram utifrån att 
den är ett viktigt underlag för dialog mellan skolan och kommunen om den 
enskilda skolans måluppfyllelse och systematiska kvalitetsarbete. För att 
underlätta och stödja kvalitetsarbetet anger regeringen att kraven på skol-
plan och arbetsplan kommer att tas bort. På så sätt koncentreras kvalitets-
arbetet till ett dokument, och utifrån ansvarsfördelningen mellan stat och 
kommun tydliggörs att uppföljningen av lokala mål främst blir en fråga för 
skola och kommun. För att kvalitetsredovisningen ska vara ett centralt 
dokument för att utvärdera och redovisa skolans resultat kommer även 
reglerna att tydliggöras.   

Kvalitetsredovisningen ska nu få tydligare regler och vidareutvecklas, så att 
de på ett lättillgängligt och jämförbart sätt visar hur skolan lyckas med att 
nå de nationella målen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att komma 
till rätta med eventuella brister (Regeringskansliet 2003, s 10).  

Den förskjutning som vid denna tid sker mot individnivå och måluppfyllel-
se, och samtidigt bort från övergripande mål av kvalitativ karaktär, består 
även i senare texter. Trots att resonemang kring olika läroplansmål, som 



130 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

                                                     

demokrati och bildning34, ges ett minskat utrymme finns dock inget expli-
cit ställningstagande om att dessa inte längre skulle vara viktiga eller inte 
längre gälla. Tvärtom anges att uppföljningen och utvärderingen av över-
gripande mål ska genomföras på motsvarande sätt som tidigare (Prop 
2008/09:87).35 Av skollagspropositionen (Prop 2009/10:165) framgår ock-
så att utveckling och utvärdering av skolenhetens arbete med värdegrunds-
frågor är en självklar del i det systematiska kvalitetsarbetet på lokal nivå. 

Vilket utrymme ges då övergripande mål respektive ämnesinriktade 
kursplanemål i de förväntningar som riktas mot vad huvudmän och skolor 
ska göra? Som kommentar till de remissinstanser som uttryckt en oro för 
att det lokala kvalitetsarbetet kommer att försämras, om kravet på obliga-
toriska kvalitetsredovisningar avskaffas, lyfter regeringen fram att ett skar-
pare system för granskning har införts på nationell nivå, det vill säga den 
förstärkta inspektionsverksamheten och det utökade antalet nationella 
prov (Prop 2009/10:165). När det sedan gäller den dokumentation som 
ändå ska finnas lokalt så anger inte regeringen någon detaljerad reglering 
av innehåll och struktur. Däremot framhålls att det i en sådan redovisning 
rimligen bör ingå information om resultat och måluppfyllelse, analys av 
förbättringsområden samt beslut om förbättringsåtgärder. De konkreta 
exempel som ges om vad huvudmannen förväntas göra handlar om att 
analysera variationer mellan skolornas resultat och måluppfyllelse samt av 
likvärdigheten i skolors bedömning och betygssättning. Huvudmannen ska 
också vidta åtgärder om det kommer klagomål och rätta till brister samt, 
utifrån motiv om ökad måluppfyllelse, delaktighet, val och påverkansmöj-
ligheter, ansvara för att det finns tillgång till en systematisk och lättillgäng-
lig dokumentation av resultat och kvalitetsarbete. Utifrån exempel som ges 
på vad denna dokumentation kan innehålla menar jag, utifrån följande 

 
34 Som exempel kan nämnas att inte något av begreppen demokrati eller bildning 
används i propositionen om ny läroplan (Prop 2008/09:87). Demokrati, men inte 
bildning, används däremot i skollagspropositionen (Prop 2009/10:165).   
35 Utifrån en strävan att utveckla läroplansdokumentet till ett tydligare dokument 
för planering och uppföljning föreslår regeringen (Prop 2008/09:87) ett samlat 
måldokument som innehåller två delar. Den första delen ska innehålla skolans 
värdegrund och uppdrag samt i allt väsentligt det som finns i de gällande läropla-
nerna avseende övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Den andra delen 
ska vara ämnesinriktad och innehålla respektive skolforms kursplaner, bestående 
av dels syfte, dels ett centralt innehåll för årskurs 3, 6 och 9. Det är också mot det 
så kallade kunskapsuppdraget som finns i kursplanedelen som ambitionen med 
ökad precisering av mål riktas, liksom de olika delarna som ingår i den förstärkta 
uppföljningen: ny betygsskala, nationella ämneskrav och ämnesprov. 
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hänvisning till vad Skolverket kan tillhandahålla, att det primärt handlar 
om kvantitativa data respektive ämnesinriktade resultat. 

Skolverket tillhandahåller genom sin hemsida databasen SIRIS, med infor-
mation på skolnivå om t.ex. skolors lärartäthet, betyg, resultat på nationella 
prov och inspektionsrapporter, som medger en jämförelse mellan olika sko-
lor (Prop 2009/10:165, s 305). 

Också på enhetsnivå poängteras måluppfyllelse: ”Att lärare och förskollä-
rare systematiskt verkar för att utveckla undervisningen i syfte att därige-
nom förbättra måluppfyllelsen är centralt för att höja kvaliteten i förskolan 
och skolan” (Prop 2009/10:165, s 308). Regeringen hänvisar även till in-
spektionsutredningens (SOU 2007:101) förslag om att skolorna inför en 
inspektion ska upprätta en självvärdering, och konstaterar att utredarens 
intentioner om kvalitetsarbete på enhetsnivå stämmer väl överens med 
regeringens uppfattning. Vad föreslår då inspektionsutredningen att själv-
värderingen kan innehålla? 

Utbildningsinspektionens granskningsuppgift bör kunna baseras på att skol-
huvudmannen och rektor i en självvärdering redovisar kvaliteten i den verk-
samhet de ansvarar för. En självvärdering kan innehålla två delar. Den ena 
kan vara en deklaration av regelefterlevnaden. Den andra kan innehålla be-
dömningar av arbetet med kunskapsuppdraget (SOU 2007:101, s 14). 

Genom citatet synliggörs inte enbart att det är en begränsad del av målupp-
fyllelse som ställs i fokus, det vill säga kunskapsuppdraget, utan även att 
det handlar om att juridiskt kontrollera regelefterlevnad. En fråga för den 
fortsatta analysen är vilka konsekvenser som kan följa om uttolkningen av 
kvalitet blir liktydigt med regelefterlevnad respektive kunskapsresultat, 
samtidigt som skolor förväntas offentliggöra information om detta, bland 
annat för att ge elever och föräldrar information som underlag för val.  

Vid sidan om att analysen av regeringstexterna pekar på vilka syften och 
mål som betonas, och vilka som inte betonas, så aktualiseras även reger-
ingens uppfattning om att de mer lika förutsättningarna för fristående och 
kommunala huvudmän kommer att förbättra skolväsendet och stimulera 
till ökad konkurrens.   

Genom de förslag … som antagits av riksdagen och förslagen i … nya skol-
lagen kommer fristående skolor att få avsevärt stärkta förutsättningar att 
existera på lika villkor. Det är regeringens uppfattning att detta kommer att 
förbättra skolväsendet och stimulera till ökad konkurrens mellan olika hu-
vudmän (Prop 2009/10:165, s 239-240). 

Sammanfattningsvis, förväntningarna om att huvudmän och skolor ska 
arbeta med kvalitetsredovisningar och utveckla kvalitetsarbete kopplas 



132 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

under hela den undersökta perioden samman med begreppet måluppfyllel-
se. I tidigare texter poängteras vikten av att på den lokala nivån synliggöra 
kvalitativa, svårmätbara mål och att uppmärksamma så att inte den ökade 
valfriheten leder till segregation. Från och med 2002-2003 förändras ka-
raktären på förväntningarna, då det mer entydigt är behovet av ökad mål-
uppfyllelse som tar över, i kombination med en allt starkare betoning av 
att kvalitetsarbetet ska vara systematiskt. När sedan ett förslag läggs om 
att avskaffa kraven på kvalitetsredovisning motiveras det med att ett skar-
pare system för nationell granskning av skolors kvalitet har införts. I det 
nationella systemet är det dock inte de övergripande målen som betonas, 
utan regelefterlevnad och kunskapsresultat. Trots att mål av kvalitativ 
karaktär ges ett volymmässigt minskat utrymme i texterna, kvarstår ändå 
en förväntan om att de ska fångas upp genom huvudmännens och skolor-
nas uppföljnings- och utvärderingsarbete. Att den tidigare oron för att 
valfrihet ska leda till segregation trycks undan, tolkar jag som att den er-
sätts av en dominerande uppfattning där valfrihet tas som given utgångs-
punkt utifrån uppfattningen att konkurrens mellan skolor förbättrar skol-
väsendet.  

Effektiva och tydliga styrinstrument som talar till lärarna 
Karaktären på de förväntningar som riktas mot vad lärare ska göra, för att 
kvaliteten ska öka, förändras över tid till att alltmer handla om lärarens 
roll i det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet.  

Utifrån den spänning som internationaliseringsbegreppet sägs rymma, 
mellan global välfärd och internationell konkurrens, kopplar regeringen 
(Prop 1988/89:100) det 1989 samman med att lärare, utifrån välfärdsmo-
tiv, ska få möjlighet att möta kollegor från andra länder.   

En internationell referensram är en god grund för att värdera den egna situ-
ationen. En sådan referensram har enligt min mening också ett egenvärde 
för skolan och utgör i sig en viktig faktor i begreppet kvalitet (Prop 
1988/89:100, s 36-37).   

Relationen mellan välfärd och konkurrens berörs också i läroplansproposi-
tionen (Prop 1992/93:220), men då med huvudfokus mot att skolväsendets 
kvalitet är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Enligt regeringen har 
insikten om utbildningens betydelse för tillväxt och välstånd lett till ett allt 
större intresse för skolan, vad den kan och ska göra och hur väl den lyckas 
med sin uppgift. En konsekvens av detta blir att det svenska skolväsendets 
prestationer i allt högre utsträckning kommer att utsättas för granskning 
och jämförelser med andra länder.  
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Skolans och utbildningsväsendets kvalitet är en viktig konkurrensfaktor och 
den svenska skolan måste, om vi skall förbli en välståndsnation, tillhöra de 
absolut bästa i världen. Detta är ett oundvikligt faktum, trots alla de reser-
vationer som kan göras om svårigheten i att mäta skolans kvalitet och i att 
avgöra olika kunskapers relevans (Prop 1992/93:220, s 10).  

Av propositionen framgår vidare att större uppmärksamhet kommer att 
ägnas åt frågor om huruvida skolan ger tillräckliga grundkunskaper för en 
framtida arbetsmarknad och efterföljande utbildningsformer, tillräckliga 
medborgarkunskaper samt om skolan lyckas ge den kunskap som är nöd-
vändig för ett livslångt lärande. För lärares och skolledares del innebär 
detta att nya krav kommer att ställas på fortbildning och pedagogisk ut-
veckling samt att det blir viktigt att definiera och utveckla lärares yrkes-
kunskap. Det innebär också att skolan kommer att ”utsättas för fler och 
understundom svårförenliga krav” (Prop 1992/93:220, s 11).  

Samtidigt som dessa budskap om kommande förändringar signaleras, 
uttrycks en uppfattning om att lärares arbete inte kan styras genom statliga 
föreskrifter.  

Lärares arbete innebär ställningstaganden såväl till kunskap, lärande och 
undervisning, som till hur detta omsätts i lärargärningen. En sådan verk-
samhet kan inte styras genom statliga föreskrifter om dess utformning. Det 
är istället samspelet mellan lärarnas teoretiska kunskaper och verksamhe-
tens praktiska utformning som är avgörande (Prop 1992/93:220, s 18).  

När regeringens (Skr 1996/97:112) kvalitetssatsning introduceras lyfts 
lärares kompetensutvecklingsbehov fram. Bland annat betonas lärares roll 
som pedagogiska ledare, behov av social, teoretisk och didaktisk kompe-
tens samt vikten av att aktuell skolforskning blir känd i skolorna. Samti-
digt som uttalanden görs om att de skolledare och lärare som arbetar i 
skolväsendet är välutbildade och professionella, formuleras också en skarp 
kritik. Denna tar sin utgångspunkt från att eleverna ställer krav på skolan, 
och att de mer än tidigare tycks angelägna att framhålla att skolan måste 
vara utmanande, meningsfull, icke förutsägbar och spännande. 

Sambandet mellan elevernas kunskapsutveckling och den mening, delaktig-
het och glädje som karaktäriserar skolmiljön är starkt. Det finns dock rap-
porter om att det framför allt är på det här området skolan har problem i 
dag. […] För många är undervisningen monoton och förutsägbar, en slags 
tvångsmässig nödvändighet. Variationerna mellan skolorna är stora, men de 
sammantagna resultaten är nedslående (Skr 1996/97:112, s 27-28). 

I och med 2002 års utvecklingsplan och det efterföljande kvalitetspro-
grammet överges den tidigare uppfattningen om att verksamhet som be-
drivs under lärares ledning inte kan styras genom statliga föreskrifter (Skr 
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2001/02:188, Regeringskansliet 2003). I grundskoleförordningen införs ett 
krav på individuella utvecklingsplaner, som ett sätt att tydliggöra skolans 
skyldighet att informera elever och föräldrar om elevens studieutveckling. 
Regeringen gör också en riktad satsning för att utveckla pedagogiken för 
högpresterande elever. Följande anges som kännetecken på en utbildning 
med hög kvalitet och vilka krav detta ställer på läraren.  

En utbildning av hög kvalitet kännetecknas av att varje elev känner till och 
förstår målen för sin utbildning. I en sådan utbildning arbetar lärarna och 
eleverna tillsammans för att utforma elevens väg mot de nationella målen. 
Hur kunskapsutvecklingen ser ut och vilka insatser som behövs utvärderas 
sedan löpande av lärare och elev i dialog med föräldrarna (Skr 2001/02:188, 
s 18). 

I de senare texter som har analyserats används varken begreppet välfärd 
eller konkurrens annat än ytterst begränsat. En möjlig tolkning av detta 
menar jag är att den tidigare spänningen mellan välfärd och konkurrens 
har upphört och att konkurrensmotivet har blivit det dominerande. Att 
Sverige ska vara ett framgångsrikt land, och att det finns ett behov av att 
höja kvaliteten i utbildningen och öka kunskaperna hos eleverna, utgör 
centrala motiv i regeringens reformarbete (Prop 2008/09:87). Med det nya, 
tydligare och mer lättillgängliga mål- och uppföljningssystemet, menar 
regeringen att andelen elever med bristande måluppfyllelse kommer att 
minska då förutsättningarna för att tidigt kunna identifiera de elever som 
behöver extra stöd stärks. Vilken roll förväntas då lärare ha i detta system? 
Ett svar ges av regeringen då man framhåller att de reviderade nationella 
styrdokumenten bör öka möjligheterna för att målen ska bli kända hos 
varje lärare. Ett mer utvecklat svar ges i den utredning som föregår propo-
sitionen.  

Ett system med mål- och resultatstyrning av skolan förutsätter en kedja av 
samverkande länkar. Staten förutsätts formulera mål i form av styrdoku-
menten läroplanen och kursplaner som ”talar till” lärarna på ett tydligt och 
effektivt sätt. Lärarna i sin tur förutsätts kunna läsa av statens intentioner 
på ett insiktsfullt vis. Det som står i en kursplan skall kunna läsas och tolkas 
av lärarna på ett likvärdigt sätt. Det innebär att spridningen av varianter i 
tolkningen skall vara så liten som möjligt för att undervisningen skall bli 
likvärdig. Likaså skall de kunskapskrav som uttrycks i mål att uppnå och 
betygskriterier vara så entydiga att betygen blir så rättvisa som möjligt (SOU 
2007:28, s 166). 

Sammanfattningsvis, över tid sker en förändring i de förväntningar som 
riktas mot vad lärare ska göra. Från att förväntningarna kopplas samman 
med välfärdsmotiv, och med betoning av lärares sociala, teoretiska och 
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didaktiska kompetens, riktas blicken alltmer mot internationell konkur-
rens, ekonomisk tillväxt och en strävan efter att med kvalitetsbegreppet 
som nav förverkliga mål- och resultatstyrning, som ett redskap i lärares 
yrkesutövning. Som en länk i styrningen av utbildningssystemet förväntas 
lärare dels kunna läsa av och omsätta de statliga intentioner som uttrycks i 
styrdokumenten, dels med stöd av de styrinstrument som utvecklas konti-
nuerligt följa upp och utvärdera så att måluppfyllelsen blir hög. 

Ett utbildningssystem som ser potentialen hos varje elev 
På motsvarande sätt som förskjutningar sker i de förväntningar som riktas 
mot utbildningen, nationella skolmyndigheter, skolhuvudmän och skolor 
samt lärare förändras även de förväntningar som riktas mot undervisnings-
verksamheten. Att regeringens förväntningar förflyttas från en betoning av 
demokrati- och välfärdssträvanden, mot måluppfyllelse och konkurrens, 
får också konsekvenser för själva undervisningsverksamheten.  

Tidigt 1990-tal påpekar regeringen (Prop 1992/93:220), som tidigare 
nämnts, att lärares arbete innebär olika ställningstaganden som inte kan 
styras genom statliga föreskrifter. Istället är det samspelet mellan lärarnas 
teoretiska kunskaper och verksamhetens praktiska utformning som sägs 
vara avgörande. Samtidigt som regeringen menar att arbetet i grundskolan 
ska inriktas mot sådana bestående kunskaper som finns i skolans ämnen, 
betonas att undervisningen inte får begränsas till en uppsättning kunskaper 
som kan sorteras efter ämnesgränser. Regeringen ansluter sig till läroplans-
kommitténs (SOU 1992:94) uppfattning, att skolans kunskapsuppgift inte 
enkelt kan reduceras till en fråga om urval av kunskaper att förmedla: 
”kunskaper kan således inte betraktas som färdiga produkter, som kan 
förstås isolerade från de sammanhang där de utvecklades” (Prop 
1992/93:220, s 16). Vikten av elevers reflektion, bearbetande och tänkande 
betonas, liksom att kreativa, estetiska och etiska dimensioner får plats i 
skolans arbete. Regeringen lyfter också fram bildningsbegreppet och po-
ängterar att dess innebörd för skolan åter, efter fyrtio års frånvaro, borde 
aktualiseras och diskuteras. Med hänvisning till demokratibegreppet kon-
stateras att demokratin blir tom om den inte vilar på grundläggande vär-
den, och vidare att frågor om etik och moral hör hemma i stor sett i alla 
ämnen.  

På ett liknande sätt betonas även 1997 (Skr 1996/97:112, s 8) att ”det är 
i läroprocesserna, i kontakten mellan lärare och elever, som det mest bety-
delsefulla i skolan sker. Det är här målen för skolan tar gestalt”. Ett reso-
nemang förs även om att en alltför långtgående individualisering kan isole-
ra elevers läroprocesser och försvåra perspektivbyte, något som också 
kopplas till demokrati och värdegrund.  
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T.ex. kan en alltför långt driven individualisering i undervisningen skilja 
eleverna från varandra, så att var och en isoleras i sin egen utbildningsgång 
utan kontakt med kamrater, andra uppfattningar, erfarenheter och kunska-
per. Då begränsas lärandets kontext och man öppnar för en privatisering av 
läroprocesserna, som försvårar möjligheterna att byta perspektiv. Elever 
måste lära sig att byta perspektiv. Förmåga till perspektivbyte är nödvändig 
i en demokrati. Att se med andras ögon, att leva sig in i andras situation och 
att förstå andras argument, är förutsättningar för att kunna känna solidari-
tet. Det är detta läroplanernas värdegrund ytterst går ut på (Skr 
1996/97:112, s 21).  

Mot bakgrund av att regeringen, i propositionen om ny läroplan (Prop 
2008/09:87), skriver att skolans uppdrag och värdegrund bör vara oför-
ändrade i de samlade läroplanerna torde betoningen av bildning, demokra-
ti och olika kunskapsformer alltjämt vara gällande. Trots detta ges frågor 
om bildning och demokrati ett mycket begränsat utrymme i de texter som 
författas under den senare delen av den undersökta perioden. Inte heller 
utvecklas något resonemang om skilda kunskapsformer36, kunskapssyn37 
eller vilka möjliga konsekvenser den skarpare och mer effektiva styrningen 
kan leda till för skolans undervisning, och därmed för möjligheterna att 
genomföra det nationella utbildningsuppdraget. Däremot betonas vikten av 
att Sverige är ett framgångsrikt land och att varje elevs kapacitet kan tas 
tillvara.  

För att Sverige ska vara ett framgångsrikt land under 2000-talet krävs ut-
bildning och forskning i världsklass och ett utbildningssystem som har ka-
pacitet att se potentialen hos varje elev och student (Prop 2008/09:87, s 7). 

De i citatet ingående formuleringarna är talande på två sätt, dels utifrån 
vad som är drivkraften, det vill säga att Sverige ska vara ett framgångsrikt 
land, dels att det är utbildningssystemet som ska se varje individs potential. 
Frågan är dock vilka kvaliteter ett utbildningssystem kan se och, om denna 

 
36 Uttrycket kunskapsform används överhuvudtaget inte i propositionen om nya 
läroplaner (Prop 2008/09:87). Den enda gång det förekommer i skollagsproposi-
tionen (Prop 2009/10:165) är i samband med ett konstaterande om att det i de 
nuvarande läroplanerna förs ett resonemang om de fyra kunskapsformerna fakta, 
färdighet, förståelse och förtrogenhet.   
37 I propositionen om ny läroplan (Prop 2008/09:87) används uttrycket kunskaps-
syn då ett remissvar återges. I skollagspropositionen (Prop 2009/10:165) används 
kunskapssyn vid två tillfällen. Den första gången anges att det är centralt i den 
kunskapssyn som genomsyrar skolans samtliga styrdokument att undervisningen 
syftar till att eleverna ska inhämta samt utveckla både kunskaper och värden. Den 
andra gången är då kunskapssyn kopplas ihop med betyg och bedömning. 
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tilltro till systemet ersätter den tidigare uttryckta uppfattningen om att det 
är i mötet mellan lärare och elev som utbildningen tar form.  

Sammanfattningsvis, under den undersökta perioden sker en förskjut-
ning i de förväntningar som riktas mot undervisningsverksamheten. Från 
att undervisning tidigare diskuterades i relation till ambitioner att ge förut-
sättningar för ett brett och tolkningsbart kunskapsbegrepp, med möjlighet 
för elever att reflektera och byta perspektiv, så får diskussionen efterhand 
en alltmer instrumentell karaktär. 

Erfarenhetsrum 
De förväntningar som redovisas ovan tolkas i det avsnitt som nu följer i 
förhållande till olika erfarenhetsrum. Presentationen av respektive erfaren-
hetsrum avslutas genom att karaktäristiska innebörder som kvalitetsbe-
greppet tilldelas inom detta summeras.  

Utbildning 
I de analyserade regeringstexter38 som har skrivits fram till år 2002 görs 
tillbakablickande hänvisningar till tidigare utbildningsreformer, som 
genomfördes före 1990-talet. I de senare texterna begränsas däremot de 
historiska inslagen och åberopandet av tidigare utbildningserfarenheter i 
princip till 1990-talets reformer, vilka då i hög grad kopplas samman med 
det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet.   

År 1989 skriver den socialdemokratiska regeringen (Prop 1988/89:100) 
att impulser utifrån alltid har spelat en stor roll vid utformningen av svensk 
utbildningspolitik. Det anges också att den idémässiga grunden till efter-
krigstidens skolreformer till stor del är hämtad från europeisk och ameri-
kansk skoldebatt. I Sverige, liksom i andra jämförbara länder, har den 
obligatoriska skolan fått en enhetlig utformning och struktur. Den viktigas-
te drivkraften för den förbättrade grundutbildningen uppges ha motiverats 
av rättviseaspekter, samtidigt som även praktiska överväganden i samband 
med expansionen av gymnasieskolan har spelat en stor roll. I takt med att 
de efterobligatoriska utbildningarna har utvidgats har det varken varit 

 
38 De texter som analyseras har författats under både socialdemokratiska och bor-
gerliga regeringsperioder. Att olika majoriteter betonar olika frågor kan förstås 
som ett uttryck för en utbildningspolitisk kamp, och i ett historiskt perspektiv i 
relation till tidigare utbildningsreformer. Eftersom avhandlingens huvudfokus ligger 
på kvalitetsbegreppets språkliga innebörder har jag visserligen valt att nämna att 
regeringsmakten under olika perioder haft olika majoriteter, men utan att kommen-
tera detta. Min poäng är snarare att visa om, och i sådana fall hur, förväntningar 
som uttrycks från regeringen kan förstås i relation till olika erfarenhetsrum. 
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möjligt eller önskvärt att behålla differentierade parallella skolsystem på 
den obligatoriska nivån, menar regeringen.   

I den borgerliga regeringens läroplansproposition (Prop 1992/93:220) 
konstateras att skolan är del av en föränderlig värld. Eftersom en skola av 
hög kvalitet och med höga ambitioner är en viktig förutsättning för Sveri-
ges framtid som välfärdsnation, sägs det vara rimligt och naturligt att för-
väntningarna på skolan kommer att höjas. Enligt 1940 års skolberedning 
och 1946 års skolkommission skulle skolan vara ”en spjutspets och dess 
uppgifter härleddes till en del ur föreställningen om det politiska liv, ar-
betsliv och sociala liv, som skulle höra det framtida samhället till” (a.a. s 
11-12). Ett sådant planeringstänkande har, enligt regeringen, i dagens Sve-
rige till stor del förlorat sin tillämplighet.  

Sverige har kommit att bli så beroende av en föränderlig omvärld att det fö-
refaller omöjligt att låta läroplanen för grundskolan med någon större sä-
kerhet återspegla det framtida samhällsliv vi väntar eller önskar oss. Skolan 
har ett större och mer varaktigt uppdrag än att effektuera den rådande kon-
junkturens och tidsandans krav. Det gäller nu att göra det möjligt också för 
grundskolan att i större utsträckning än hittills tillgodose de behov av mång-
fald och valfrihet, som finns hos barn och deras föräldrar (Prop 
1992/93:220, s 12).    

Samtidigt som jag uppfattar att citatet återspeglar en stark framtidsförvän-
tan, där elevers och föräldrars behov av mångfald och valfrihet lyfts fram, 
betonas vikten av skolan i varje samhälle har till uppgift att sörja för kultu-
rens fortbestånd och att grundskolan ska ge vad som kallas beständiga 
kunskaper. Regeringen ställer sig också bakom läroplanskommitténs (SOU 
1992:94) diskussion om kunskapssyn och bildning.  

I den socialdemokratiska regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) 
berörs återigen frågan om differentiering, då hänvisningar görs till efter-
krigstidens skolreformer och framväxten av den gemensamma grundsko-
lan, utifrån målet att bygga en demokratisk skola. Den gemensamma sko-
lan och dess möjlighet att lägga grunden för ett samhälle som präglas av 
jämlikhet och ansvarstagande betonas också i den följande utvecklingspla-
nen (Skr 2001/02:188). Ett tydligt ställningstagande görs mot sortering och 
förslag om återgång till tiden före grundskolan, då detta leder mot ökade 
klyftor och ett mer ”ojämlikt samhälle som inte låter alla människor bidra 
på bästa sätt utan snarare kväver många människors utvecklingslängtan. 
[…] Alla barn har rätt till en skola av hög kvalitet” (a.a. s 7). En symbolisk 
formulering som jag menar indikerar ett uppbrott från den tidigare natio-
nella utbildningspolitiska diskussionen uttrycks på följande sätt: ”Mot den 
ideologiska bakgrund som tecknas inledningsvis har regeringen höga ambi-
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tioner för utbildningen” (Skr 2001/02:188, s 14). När detta väl är sagt 
förflyttas fokus, från tidigare erfarenheter och utbildningssträvanden allt 
mer mot framtiden, internationella jämförelser och det ansvar som åligger 
de olika aktörerna inom det decentraliserade mål- och resultatstyrda ut-
bildningssystemet. 

Att det sker ett brott mellan tidigare utbildningspolitiska erfarenheter 
och de förväntningar som riktas mot framtiden är också märkbart utifrån 
hur forskningskällor refereras. Så refereras exempelvis pedagogisk forsk-
ning i läroplanspropositionen (Prop 1992/93:220) i samband med diskus-
sioner om dels ansvaret i skolan, dels skolklimatets betydelse för elevers 
prestationer. Som ett skäl för regeringens bedömning att läroplanen behö-
ver förnyas anges att ”forskningen om kunskap och lärande och den stän-
digt pågående skoldebatten har givit ny kunskap och nya erfarenheter av 
betydelse för skolans inriktning och arbete” (a.a. s 30). I en bilaga39 be-
skrivs läroplanen som ett av samhällets viktigaste kulturdokument och det 
konstateras att den ska ”svara mot en omvärld i förändring och en föränd-
rad styrning av skolans verksamhet samt mot utvecklingen inom pedago-
gisk och ämnesdidaktisk forskning” (a.a. s 103). Också i 1997 års utveck-
lingsplan (Skr 1996/97:112) görs tillbakablickande hänvisningar till den 
forskning kring kunskap och lärande som presenterades i läroplanskom-
mitténs betänkande (SOU 1992:94).   

I propositionen om nya läroplaner (Prop 2008/09:87) saknas hänvis-
ningar till forskningserfarenheter. Det gör det däremot inte i den utredning 
(SOU 2007:28) som har föregått propositionen, där sådana förekommer 
sporadiskt. Utifrån min läsning är det dock tveksamt vilken betydelse dessa 
erfarenheter har för de förslag som utredningen mynnar ut i. I en bilaga40 
konstateras exempelvis att tio års erfarenhet med den nuvarande läropla-
nen visar att den ”främst diskuteras som ett utvärderingsinstrument, inte 
som ett dokument för kunskapsutveckling och bildning” (a.a. s 456). Vilka 
konsekvenser utredningens förslag kan leda till i förhållande till detta på-
stående är ingenting som diskuteras. Ändå menar jag att det borde kunna 
vara en angelägen fråga att diskutera, i synnerhet då regeringen (Prop 
2008/09:87) motiverar den ökade preciseringen av mål och krav just med 
argument av utvärderingskaraktär.  

En ökad precisering av mål och krav i styrdokumenten bedöms kunna ge en 
ökad likvärdighet i bedömningen av elevers kunskaper och graden av mål-

 
39 Bilaga A till propositionen 1992/93:220.  
40 På utredarens uppdrag har Ulf Linnell, fil. lic. i pedagogik och fd undervisnings-
råd vid Skolverket skrivit: Läroplaner och kursplaner i Sverige – En sammanfatt-
ning.    
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uppfyllelse. Det bedöms också underlätta uppföljningar på verksamhetsnivå 
(Prop 2008/09:87, s 7-8). 

En tydlig tendens, i de analyserade texterna, är att hänvisningar till peda-
gogiska forskningskällor är betydligt mer framlyfta i de texter som har 
författats under den tidigare delen av den undersökta perioden än den se-
nare. Samtidigt innebär det förslag som ges i skollagspropositionen att 
kraven på skolors arbete skärps. Arbetet i skolan ska nämligen präglas av 
ett ”vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper som grundar sig på rele-
vant forskning och beprövad erfarenhet” (Prop 2009/10:165, s 224).  

Utbildningen, och de läroplaner och kursplaner som styr den, vilar självklart 
på forskningsbaserad grund och beprövad erfarenhet. Detta bör markeras i 
lagen. Regeringen föreslår formuleringen att utbildningen ska ”vila på ve-
tenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Både utbildningens innehåll och 
den pedagogik som används omfattas av bestämmelsen. Formuleringen tyd-
liggör också lärares ansvar att bedriva en undervisning som vilar på veten-
skaplig grund (Prop 2009/10:165, s 224). 

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet utbildning är demokrati, välfärd, jämlikhet, mångfald, valfrihet, 
bildning, kunskap, kunskapssyn, kunskapsform och ansvarstagande.  

Internationell policy 
Resonemang som anknyter till frågor om internationalisering och globali-
sering förkommer i olika utsträckning i de analyserade texterna. Då för-
väntningarna över tid alltmer riktas mot det internationella utbildnings-
samarbetet benämner jag detta erfarenhetsrum som internationell policy. 
Att det sker en förskjutning i vad som diskuteras kan illustreras med ut-
gångspunkt från den spänning som beskrivs i följande citat. Med hänvis-
ning till ett program som lagts fram av Skolöverstyrelsen konstaterar före-
dragande statsråd att begreppet internationalisering har en stor spännvidd.  

Med den risk som alltid finns med en förenkling kan man enligt SÖ tala om 
två huvudlinjer – solidaritetsaspekten och näringslivsaspekten eller svenska 
insatser för en global välfärd och svenska företags möjligheter att hävda sig i 
internationell konkurrens. SÖ har i sin behandling gett en viss dominans åt 
solidaritetsaspekten. Denna prioritering är, som jag ser det, naturlig utifrån 
läroplanernas mål och riktlinjer (Prop 1988/89:100, s 35).  

Det är framför allt på den ena av dessa två linjer, den så kallade solidari-
tetsaspekten eller svenska insatser för global välfärd, som relationen mellan 
svensk skola och internationalisering motiveras. Bland de frågor som pekas 
ut i propositionen kan nämnas: förståelse och fredligt samarbete, mångkul-
turellt samhälle, ömsesidig respekt och förståelse, framtids-, freds- och 
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miljöfrågor, rasism och främlingsfientlighet samt solidaritets- och överlev-
nadsfrågor. Många av dessa frågor lyfts också fram i 1997 års utvecklings-
plan (Skr 1996/97:112), samtidigt som den internationella närvaron i den 
svenska utbildningspolitiken även ges en annan karaktär. Regeringen kon-
staterar att Sveriges ställning i EU understryker att vårt land är en del av 
ett internationellt sammanhang. En hänvisning görs till EU-kommissionens 
så kallade vitbok om utbildning41, som tagits fram utifrån syftet att lyfta 
fram vissa strategiska och för de europeiska länderna gemensamma mål 
och utmaningar inom utbildningsområdet. Sveriges självständighet betonas 
dock enligt följande. 

I enlighet med Maastrichtfördraget bygger utbildningssamarbetet inom EU 
på frivilliga överenskommelser och beslut, som medlemsstaterna själva har 
ansvar för att genomföra på det sätt de finner lämpligt. Utbildningspolitiken 
är och bör förbli en nationell angelägenhet (Skr 1996/97:112, s 12). 

Trots den relativt distanserade hållning som här uttrycks är det just erfa-
renheter från internationella jämförelser och konstateranden om bristande 
måluppfyllelse, som fem år senare används för att underbygga slutsatsen 
om att det finns behov av att vidta åtgärder som kräver omfattande insat-
ser (Skr 2001/02:188). Förutom till OECD:s PISA-undersökning hänvisas 
till att det pågår ett omfattande internationellt samarbete, såväl i EU som i 
OECD, med att utveckla olika former av kvalitetsindikatorer. I propositio-
nen om ny läroplan (Prop 2008/09:87) förs ett nytt begrepp in som inte 
finns med i den gällande läroplanen Lpo 94: ”generella kompetenser”. I 
den utredning som föregår propositionen kopplas begreppet generella 
kompetenser samman Lissabonstrategin och EU:s åtta nyckelkompetenser.  

Läroplanens övergripande mål bör ange de generella kompetenser som alla 
elever skall ha utvecklat när de lämnar grundskolan. Sverige har förbundit 
sig i det europeiska samarbetet att stödja de mål som bestämdes inom Lissa-
bonöverenskommelsen år 2000. Denna överenskommelse bör enligt min 
mening återspeglas i de svenska läroplanerna (SOU 2007:28, s 17). 

Den internationella påverkan på svensk utbildningspolitik växer sig under 
den undersökta perioden allt starkare. De referenser av internationell ka-
raktär som ökar riktas mot EU och OECD, medan resonemang kring glo-
bala välfärdsfrågor minskar. På motsvarande sätt som internationell kon-

 
41 Den text som avses är: Lära och lära ut – på väg mot kunskapssamhället (antogs 
av EU-kommissionen i november 1995), enligt Skr 1996/97:112.   
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kurrens blir en riktningsvisare för den svenska utbildningspolitiken lyfts 
även konkurrensmotiv fram i förhållande till nationella förutsättningar.42  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet internationell policy är konkurrens, tillväxt, kvalitetsindikator, 
jämförelse, nyckelkompetens, resultat och måluppfyllelse. 

Juridik 
När regeringen (Skr 1996/97:112) introducerar de nationella kvalitets-
granskningarna beskrivs de som ett komplement till Skolverkets sedan 
tidigare etablerade tillsynsverksamhet. Eftersom Skolverket har definierat 
tillsyn som kontroll av att skolhuvudmännen följer nationella lagar och 
förordningar uppstår en nära koppling mellan juridik och kvalitet.  

År 2002 skriver regeringen (Skr 2001/02:188, s 29) att tillsyn mer är en 
fråga om ”rätt eller fel”, det vill säga ett svar på om ett tillsynsobjekt upp-
fyller de krav som en viss lag anger, än ett svar på om tillsynsobjektet i 
allmän bedömning är ”bra eller dåligt”. Enligt regeringens uppfattning 
kommer kvalitetsgranskningens uppdrag att vara vidare än tillsynens, och 
därmed ge förutsättningar för bedömningar som tillsynen inte kan göra. 
Samtidigt som detta formuleras uttrycks en uppfattning om att de kvali-
tetsgranskningar som hittills har genomförts, från 1998 och framåt, har 
varit ett värdefullt komplement till Skolverkets tillsyn, uppföljning och 
utvärdering. För regeringens del har de bidragit till att fördjupa bilden av 
verksamheten i kommunerna och givit underlag till reformarbetet. Tonen 
mot tillsynsverksamheten är däremot betydligt skarpare.  

Från 1994 har regeringen, bl.a. i regleringsbrev, återkommande verkat för 
att öka tillsynens omfattning samt för att utöka dess former och bredda dess 
inriktning. Regeringen förutsätter nu att verket bygger ut den kompetens 
som behövs för att tillsynen skall få en klar inriktning på enskilda elevers 
rätt samt på grundläggande förutsättningar för likvärdighet och på så sätt 
komplettera43 kvalitetsgranskningen (Skr 2001/02:188, s 29). 

Fem år senare framförs en motsatt uppfattning, det vill säga, nu är det 
tillsynsverksamheten som utgör den starka sidan medan kvalitetsgransk-
ningen har brister. Detta är nämligen en uppfattning som uttrycks i inspek-

 
42 Erfarenhetsrummet internationell policy kommer endast till tydligt uttryck på 
regeringsarenan. Då detta erfarenhetsrum omfattar en del innebörder som jag på 
övriga arenor (kap 7-10) inplacerat i erfarenhetsrummet marknad har jag på reger-
ingsarenan valt att se dessa som en del av erfarenhetsrummet internationell policy. 
43 I skrivelsen finns en felformulering, enligt följande, som jag i ovanstående citat 
ändrat: ”… och på så sätt komplettera så sätt komplettera kvalitetsgranskningen”. 
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tionsutredningen (SOU 2007:101) och som refereras av regeringen (Prop 
2009/10:165). I utredningen uttrycks detta enligt följande. 

Det är utredningens uppfattning att det är i tillsynen som utbildningsinspek-
tionen i dag har sin starka sida. Däremot kan utredningen på goda grunder 
hävda att kvalitetsgranskningen har brister. Framför allt är inspektionens 
granskning av skolornas kunskapsuppdrag en svag sida. I synnerhet gäller 
detta granskningen av resultat, där inspektionsrapporterna i princip inte till-
för mycket mer än vad som redan kan utläsas ur nationell statistik (SOU 
2007:101, s 11). 

Under den studerade tidsperioden består den tydliga avgränsning som till-
synsdefinitionen ges av lagar och förordningar, samtidigt som denna vo-
lymmässigt ökar avsevärt. Istället riktas förväntningarna om en skarpare 
och utvidgad kontroll mot kvalitetsgranskningarna. En central fråga blir då 
vilken relation som finns mellan de vidare möjligheter som kvalitets-
granskningarna ger och den av juridiken begränsade tillsynen. Svaret på 
frågan, enligt skollagspropositionen (Prop 2009/10:165), är att Skolinspek-
tionens kvalitetsgranskning ska fokusera på måluppfyllelse.  

Fokus i Skolinspektionens utökade tillsyn och kvalitetsgranskning ska ligga 
på kunskapsresultaten. […] Inriktningen på kvalitetsgranskningen ska vara 
utbildningens eller verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra 
riktlinjer. Genom bestämmelsen om kvalitetsgranskningens inriktning ges 
kvalitetsgranskningen en egen identitet vid sidan om tillsynen som definieras 
i denna lag. Bestämmelsen om inriktningen tydliggör att kvalitetsgransk-
ningen ska fokusera på de granskade verksamheternas måluppfyllelse. 
Granskningen ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje 
elev förutsättningar att nå de nationella målen i varje ämne (Prop 
2009/10:165, s 556). 

Trots att ett av de argument som förs fram när skolmyndigheterna delas, 
både inför 2003 och 2008 års delning, handlar om att skapa ökad tydlig-
het, uppfattar jag att det ändå finns otydligheter när det gäller vad som är 
kvalitetsgranskningsuppdraget. I ovanstående citat ges grovt sett två olika 
svar på frågan om vad kvalitetsgranskningen ska göra. Å ena sidan ut-
trycks att fokus ska ligga på kunskapsresultaten och på hur skolor ger 
elever förutsättningar att nå de nationella målen i varje ämne. Å andra 
sidan talas också om att inriktningen ska göras mot mål och andra riktlin-
jer samt att fokus ska riktas mot måluppfyllelse. Frågan är således om kva-
litetsgranskningsuppdraget handlar om granskning av måluppfyllelse gent-
emot hela skolans utbildningsuppdrag, det vill säga också omfattande mål 
som demokrati och värdegrund, eller om det i snävare mening avgränsas 
till uppnående av mål i varje ämne.  
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Utöver denna oklarhet framgår vidare av skollagspropositionen (Prop 
2009/19:165, s 557) att det inte går ”att dra en knivskarp gräns mellan 
tillsyn och kvalitetsgranskning”. En konsekvens av det förslag som läggs 
blir dock att också omfattande kvalitetsbrister kan leda till sanktioner, men 
då inom ramen för tillsynsverksamheten.  

I Skolinspektionens verksamhet integreras till stor del tillsyn och kvalitets-
granskning för ett effektivt fullgörande av uppgifterna. När beslut ska fattas 
är det dock viktigt att skilja tillsyn från kvalitetsgranskning. Situationer kan 
naturligen uppstå där Statens skolinspektion inom ramen för sin kvalitets-
granskning bedömer att kvalitetsbristerna är så omfattande att verksamhe-
ten på avgörande punkter inte kan sägas leva upp till författningens krav. 
Då kan myndigheten fatta ett tillsynsbeslut avseende bristerna. På så sätt 
kan kvalitetsgranskning leda till ett tillsynsbeslut som innebär sanktioner. 
De sanktioner som följer av denna lag kan endast komma i fråga inom ra-
men för myndighetens tillsyn (Prop 2009/10:165, s 557). 

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till ett juridiskt 
erfarenhetsrum är tillsyn, krav, lag, förordning, rättssäkerhet, likvärdig 
bedömning, brist, åtgärd och sanktion. 

Kvalitetssystem 
Det sista erfarenhetsrummet på regeringsarenan är kvalitetssystem. An-
vändningen av kvalitetsbegreppet, i kombination med exempelvis -höjning, 
-indikator, -kontroll, -krav, -kriterier, -mått, -system, -säkring, -utveckling 
och -utvärdering, förekommer frekvent i de analyserade texterna.  

I 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) betonas att kvalitet i ut-
bildning inte kan fångas i ett enda mått, ett kvalitetssystem måste bestå av 
flera olika inslag. I skolmyndighetspropositionen (Prop 2007/08:50) an-
vänds inte uttrycket kvalitetssystem explicit. Däremot hänvisas till utbild-
ningsinspektionsutredningens betänkande (SOU 2007:101), där förslag 
lämnas på hur inspektionen bör utformas för att bli tydligare och mer ef-
fektiv. I utredningen anges att kvalitetssystem vanligen kännetecknas av att 
de bygger på standardiserade procedurer, varvid det nämns att kvalitets-
standarden ISO 9000 har ett antal kvalitetsledningsprinciper. Ett konstate-
rande görs om att många av principerna kanske inte har direkt bäring på 
skolans verksamhet, samtidigt som det framhålls att flera av dem ändå är 
av allmängiltig karaktär. Inte heller i propositionen om ny läroplan (Prop 
2008/09:87) används begreppet kvalitetssystem. I utredningen (SOU 
2007:28) som föregår propositionen kopplas däremot vad som kallas pro-
fessionell lärarutveckling ihop med uttrycket ”kaizen”.   
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Det japanska ordet kaizen, som kan översättas till ”ständiga förändringar 
till det bättre”, har inom industriell produktion varit ett ledord för att suc-
cessivt utveckla verksamheten. Inom skolans värld skulle mycket väl en lik-
nande syn på successiv förkovran kunna användas. Det innebär en profes-
sionell lärarutveckling som till stor del sker genom att ständigt utveckla un-
dervisningen och reflektera över effektiviteten i arbetssättet (SOU 2007:28, s 
170). 

I skollagspropositionen (Prop 2009/10:165) lyfts kvalitetssystem fram som 
en förutsättning för ledning och styrning av verksamheten.   

Arbetet med att utveckla verksamheten är en process där en analys och vär-
dering bl.a. av skolans resultat och redan vidtagna åtgärder måste ligga till 
grund för beslut om åtgärder för förbättring. Det innebär att huvudmannen 
ska ha ett kvalitetssystem med struktur, rutiner, processer och resurser, vil-
ket är en förutsättning för ledning och styrning av verksamheten. Syftet med 
allt kvalitetsarbete är att det ska leda till förbättringar. Det är därför ytterst 
angeläget att kunskapen om eventuella brister i en verksamhet verkligen 
följs av åtgärder för förändring och förbättring (Prop 2009/10:165, s 304). 

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet kvalitetssystem är tydlighet, effektivitet, system, systematisk, kvali-
tetsarbete, dokumentation, självvärdering, förbättring, brist och åtgärd 

Talhandlingar om kvalitet – regering 
Med utgångspunkt från olika erfarenhetsrum ställs de innebörder som 
kvalitetsbegreppet tilldelas på regeringsarenan i ett spänningsfyllt förhål-
lande till varandra. Nedan riktas blicken först mot illokuta aspekter av 
talhandlingarna, det vill säga de argument, attityder och värderingar som 
kommer till uttryck i talhandlingarna, och därefter mot frågan om vilka 
applikationskriterier som dominerar, det vill säga vilka villkor som ställs 
upp för kvalitetsbegreppets användning. 

Illokuta talhandlingar 
De talhandlingar som förs fram från regeringen förändras under de cirka 
två decennier som har undersökts. Medan tidigare innebörder i högre grad 
utgår från erfarenhetsrummet utbildning, så sker successivt en förskjutning 
bort från detta och mot innebörder som kan förstås i förhållande till erfa-
renhetsrummen internationell policy, juridik och kvalitetssystem.  

Förutom att de regeringstexter som skrivs fram till tiden runt 2002-2003 
i högre grad rymmer en spänning mellan olika erfarenhetsrum, än de som 
har skrivits därefter, är just spänningar mellan olika behov och möjligheter 
någonting som emellanåt kommenteras. Så framhåller regeringen (Prop 
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1992/93:220, s 10) att kvalitet är en viktig konkurrensfaktor och att den 
svenska skolan måste tillhöra de absolut bästa i världen, men även att 
”detta är ett oundvikligt faktum, trots alla de reservationer som kan göras 
om svårigheten i att mäta skolans kvalitet och i att avgöra olika kunska-
pers relevans”. År 1997 (Skr 1996/97:112) hänvisas vidare till att såväl 
ekonomiska som politiska beslut i dag fattas i ett globalt perspektiv, samti-
digt som det påpekas att utbildningspolitiken är och bör förbli en nationell 
angelägenhet. Ytterligare en fråga som berörs handlar om utbildningens 
roll gentemot omvärlden. När regeringen framför att det finns såväl demo-
kratiska som tekniska och sociala skäl till varför skolans måste öppnas mot 
det omgivande samhället betonas även att skolan, till skillnad mot arbetsli-
vet, är en arena med ett demokratiskt och bildande uppdrag. När dessa 
typer av spänningar i senare texter inte längre språkliggörs blir budskapen 
mer entydiga. Istället för svårigheter att mäta kvalitet samt referenser till 
tidigare utbildningspolitiska vägval och frågor, som demokrati och bild-
ning, riktas fokus mot förbättrade resultat, ökad måluppfyllelse och att 
Sveriges konkurrenskraft ska öka.  

Kombinationen av internationellt utbildningssamarbete med jämförelser 
av resultat samt behov av att synliggöra och utveckla former för redovis-
ning leder sammantaget till att innebörder som konkurrens, kunskap, re-
sultat och dokumentation över tid får en allt starkare illokut kraft. Typiska 
uttryck som används för att språkliggöra dessa strävanden handlar om att 
förbättra, öka och höja utbildningens kvalitet. Ytterligare ett karaktäris-
tiskt begrepp är tydlighet, vilket inte minst kan illustreras utifrån att ”tyd-
lig” lyfts fram på rubriknivå i flera texter (SOU 2007:28, SOU 2007:101, 
Prop 2008/09:87). Just tydlighet anges också som argument i samband 
med den myndighetsombildning som träder i kraft 2003, då regeringen 
(Skr 2001/02:188) betonar ett tydligare statligt ansvar för att följa upp att 
alla skolenheter och skolhuvudmän erbjuder en nationellt likvärdig utbild-
ning av hög kvalitet. Andra argument, som förs fram i samband med de 
förväntningar som riktas mot de nationella skolmyndigheterna, handlar 
om att ett mål- och resultatstyrt skolväsende kräver en aktiv central skol-
myndighet (Skr 1996/97:112), att statens roll i det decentraliserade utbild-
ningssystemet måste stärkas (Skr 2001/02:188) samt att regelbundna 
granskningar och återkommande uppföljningar och utvärderingar ska bi-
dra till att höja skolornas kvalitet (Dir 2007:28). 

Vilka konsekvenser den utveckling som regeringen anger får kan delvis 
belysas i relation till de övriga arenor som presenteras i kapitlen efter detta. 
Eftersom urvalet av regeringstexter i tid sträcker sig mer in i vår samtid, 
och därmed mot framtiden, finns det även ett antal frågor som ännu inte 
har hunnit ge avtryck, varken i de nationella skolmyndigheterna eller hos 
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huvudmän och skolor. Så kan exempelvis frågan ställas hur de föreslagna 
formuleringarna om att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund 
kommer att tolkas och ta form, likaså hur detta krav kan komma att kopp-
las samman med skolmyndigheternas utökade sanktionsmöjligheter.  

Applikationskriterier 
De applikationskriterier som på regeringsarenan över tid betonas allt star-
kare är måluppfyllelse/resultat, konkurrens/tillväxt, utbildningssystem, 
rättssäkerhet och effektivitet. Samtidigt avtar förekomsten av applikations-
kriterier som framför allt kan förstås i relation till erfarenhetsrummet ut-
bildning, som välfärd, jämlikhet, bildning och kunskapsform.  

Avslutande kommentar 
I och med 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) tar kvalitetsbegrep-
pet både språkligt och strukturellt form i det svenska skolväsendets olika 
delar. Gentemot såväl nationella skolmyndigheter som huvudmän och 
skolor signaleras något nytt och framtidsinriktat. Ändå är det kvalitetsbe-
grepp som kommer inte på något sätt tidigare oprövat.  

Redan innan 1997 års utvecklingsplan skrivs har kvalitetsbegreppets 
framväxt och spridning förutsetts i andra regeringstexter. I slutet av 1980-
talet (Prop 1988/89:100) siktas kvalitetsbegreppet i horisonten då trender 
från det internationella utbildningssamarbetet avrapporteras. De kvalitets-
brister som då beskrivs är dock vid denna tid fortfarande på någorlunda 
distans från de svenska förhållandena. Oron i andra länder handlar om att 
alltför många elever lämnar skolan med bristfälliga kunskaper och färdig-
heter, brister som leder till att de får svårigheter på såväl arbetsmarknaden 
som i samhällslivet i övrigt. I vidare mening handlar det också om att sko-
lan inte är en tillräckligt god drivkraft i samhällsutvecklingen. Att närings-
livets utveckling hämmas, och därigenom också den ekonomiska tillväxten, 
rapporteras vara mycket påtagligt i den debatt som förs inom OECD. Någ-
ra år senare handlar det inte längre om trender på distans utan om ett 
”oundvikligt faktum”, som nu också börjar få fäste i det svenska utbild-
ningssystemet (Prop 1992/93:220, s 10). Regeringen påpekar att det finns 
ett väl belagt samband mellan skolväsendets kvalitet, kunskaper och eko-
nomisk tillväxt. Med blicken riktad mot framtiden konstateras att nya krav 
kommer att ställas på lärare och rektorer samt att skolan kommer att ut-
sättas för fler och understundom svårförenliga krav. 

Att regeringen, mot bakgrund av kvalitetsbegreppets för övrigt vida 
spridning, för in det i svensk utbildning kan knappast ses som förvånande. 
Samtidigt innehåller 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) ett flertal 
förklaringar till varför en kvalitetssatsning inom svensk utbildning både är 
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motiverad och nödvändig. Till att börja med riktas fokus mot måluppfyl-
lelse och resultat, framför allt med referens till internationella kunskaps-
mätningar, men också utifrån ett konstaterande om att det nya betygssy-
stemet tydliggör skolans resultat på ett helt annat sätt mot tidigare. Andra 
förklaringar handlar om individens utvecklingsmöjligheter och samhällsut-
vecklingen, såväl i förhållande till demokrati- som arbetslivsmotiv. Ökande 
klyftor mellan elever och skolor lyfts fram som ett problem och alla elevers 
behov av en kvalitativt god utbildning betonas. Problemen beskrivs såväl i 
relation till samhällsutvecklingen, som mer specifikt riktat mot den under-
visning som bedrivs lokalt. Därtill nämns att 1990-talets reformarbete i 
tiden har sammanfallit med krympande resurser i kommunsektorn samt att 
flera av de statliga styrmedel som förutsågs i ansvarspropositionen (Prop 
1990/91:18) har mist sin kraft. Ytterligare motiv utgår från sådant som 
uppmärksammats genom utredningar, uppföljningar och utvärderingar. 
Bland annat hänvisas till att Skolverket har påtalat att det finns brister i 
den lokala styrningen samt att Riksdagens revisorer och Riksrevisionsver-
ket har framfört att Skolverkets tillsyn behöver prioriteras. Dessutom lades 
förslag fram i riksdagen om ett fristående granskningsinstitut för skolan, 
det vill säga fristående i förhållande till regering och riksdag. Sammantaget 
uppfattar jag att de olika förklaringar och motiv, som ges till regeringens 
betoning av utbildningens kvalitet, pekar på att ett starkt tryck riktades 
mot regeringen, såväl genom det internationella utbildningssamarbetet som 
från olika inomnationella krafter.   

Medan de förväntningar som framförs fram till 2000-talets första år i 
högre grad refererar tidigare utbildningserfarenheter, så blir referenser till 
erfarenhetsrummen internationell policy, juridik och kvalitetssystem däref-
ter allt mer dominerande. I och med detta sker en förskjutning mot en tyd-
ligare och samtidigt mer ensidig betoning på höjd kvalitet, ökad måluppfyl-
lelse och förbättrade resultat utifrån motivet att Sverige ska vara en ledan-
de kunskapsnation. Mot denna ambition riktas sedan skolväsendets olika 
delar. Centrala förväntningar på skolmyndigheterna handlar om att de ska 
bli mer aktiva samt hävda likvärdighet, kvalitet, rättssäkerhet och målupp-
fyllelse. Det sena 1990-talets förhoppningar, om att den nationella skol-
myndigheten ska påverka skolväsendets utveckling genom information och 
debatt, förskjuts under den undersökta perioden mot ett antagande om att 
granskningar som identifierar brister leder till ökad kvalitet. 

På motsvarande sätt sker även förskjutningar i vad som betonas gent-
emot huvudmän och skolor. Samtidigt som förbättrade resultat och ökad 
måluppfyllelse får ett allt större utrymme avtar förväntningar om att ge-
nom kvalitetsarbetet bland annat ge utrymme för kvalitativa mål och att 
lokalt uppmärksamma segregationstendenser. Från en tidigare mer avvak-
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tande hållning gentemot valfrihet konstateras istället att konkurrens mellan 
huvudmän och skolor förbättrar skolväsendet. Förväntningarna mot lärar-
rollen blir över tid alltmer preciserade. En tidigare uppfattning om att lära-
res arbete innebär ställningstaganden som inte kan styras genom statliga 
föreskrifter underordnas under perioden en ambition att utveckla effektiva 
styrinstrument som ”talar till” lärarna. Strävan efter att utveckla utbild-
ningssystemet får slutligen också konsekvenser för de förväntningar som 
riktas mot undervisningsverksamheten. Tidigare förväntningar, som ut-
trycks med begrepp som kunskapsformer, reflektion, demokrati och bild-
ning samt en betoning av att utrymme ska ges för kreativa, estetiska och 
etiska dimensioner, ersätts av en strävan efter att utveckla ett utbildnings-
system som ser potentialen hos varje elev.  
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Kapitel 7 Nationella skolmyndigheter 
 
 
 
 
I det här kapitlet presenteras en analys av hur kvalitetsbegreppet språkligt 
tar form i texter från de nationella skolmyndigheterna Skolverket och 
Myndigheten för skolutveckling åren 1997-2008.  

Huvudprincipen för urval av texter är att följa de två konkreta uttryck 
kvalitetsbegreppet ges i 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112): kvali-
tetsredovisningar och nationella kvalitetsgranskningar. De texter som ingår 
i urvalet hämtas från nationella kvalitetsgranskningar [1998-2003], utbild-
ningsinspektion [2003-2008] samt publikationer som har utarbetats som 
stöd för kvalitetsarbete och för att upprätta kvalitetsredovisning. Dessutom 
omfattar urvalet ett par texter (Skolverket 1998a, 1999a) där explicita 
diskussioner förs om kvalitetsbegreppet samt två rapporter från tidigt 
2000-tal där Skolverket avrapporterar sitt arbete för att stödja kvalitetsar-
bete och kvalitetsredovisningsarbete (Skolverket 2000c, 2001). För närma-
re förteckning av vilka texter som ingår i urvalet, se kapitel 3.   

Redovisningen presenteras under fem huvudrubriker. Med inspiration 
från begreppshistoria redovisas först de Strukturella ramar som utvecklas 
kring kvalitetsredovisning, kvalitetsgranskning och utbildningsinspektion. 
Under rubriken Förväntanshorisont presenteras de förväntningar som rik-
tas mot skolmyndighetsrollen, utbildning, lärare, skolhuvudmän och skolor 
samt undervisning. Förväntningarna tolkas sedan i relation till olika Erfa-
renhetsrum. Med inspiration från talhandlingsteori följer därefter en analys 
av de Talhandlingar om kvalitet som yttras av de nationella skolmyndighe-
terna. Kapitlet avrundas med en Avslutande kommentar.  

Strukturella ramar 
Här redovisas de strukturella styrinstrument som under den analyserade 
tidsperioden tar form på skolmyndighetsarenan.  

Allmänna råd och annat stödmaterial 
Skolverket har givit ut två upplagor allmänna råd för kvalitetsredovisning. 
Det första, Skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning (Skolverket 
1999b), är med sina tolv sidor ett tämligen kortfattat dokument som rym-
mer samma rubriker som rekommenderas gälla för skolors och huvudmäns 
kvalitetsredovisningar: Mål, Resultat och måluppfyllelse samt Åtgärder. I 
förordet slås fast att skolväsendet har ett mål- och resultatorienterat styrsy-
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stem med en tydlig ansvarsfördelning där varje nivå har ett ansvar för upp-
följning och utvärdering. I och med beslut från regering och riksdag har 
detta ansvar ytterligare skärpts, utifrån motivet att ännu tydligare än hit-
tills markera det gemensamma ansvaret för kvalitet och likvärdighet i sko-
lan. Det betonas dock att skärpningen innebär inte innebär att skolor och 
huvudmän åläggs några nya uppgifter, utan endast att det är redovisningen 
av den uppföljning och utvärdering som redan görs som nu ska redovisas 
på ett tydligare sätt än tidigare.  

Som grundläggande motiv till varför kravet på kvalitetsredovisning har 
införts anför Skolverket att redovisningarna ska fungera som hjälpmedel 
att utveckla och förbättra verksamheten, genom att skolans resultat och 
arbetet med att uppfylla skolans mål synliggörs. På så sätt kommer kvali-
tetsbegreppet tidigt att förstås som graden av måluppfyllelse, även om just 
måluppfyllelse inte alltid lyfts fram som tydligt argument. 

Måluppfyllelse, kvalitet och likvärdighet är ord som ofta används när sko-
lans resultat skall bedömas. Kvalitet i skolan bör först och främst ses som 
graden av måluppfyllelse. De nationella målen och hur de uttolkats lokalt 
bör ha en framskjuten plats när kvaliteten bedöms. Hög kvalitet kan då in-
nebära att undervisningen tydligt och medvetet bedrivs enligt strävansmålen 
och att elevernas resultat är goda i relation till uppnåendemålen (Skolverket 
1999b, s 8).  

Kvalitetsredovisningen tjänar vidare flera syften: att ge elever, lärare, skol-
ledning och övrig personal en gemensam bild av verksamheten som grund 
för att diskutera utvecklingsåtgärder, att ge föräldrar, avnämare och andra 
intressenter information om skolan för att på så sätt öka möjligheten till 
inflytande över skolans utveckling, att ge elever och föräldrar ett underlag 
för val samt att utgöra underlag för politiska beslut på lokal nivå. Dessut-
om är avsikten att kvalitetsredovisningen ska användas som underlag för 
nationella bedömningar av kvalitet och likvärdighet. En betoning görs 
också av att de ”nationella målen är öppna så att lokala förutsättningar 
och villkor kan komma till uttryck, då målen formuleras lokalt” (Skolver-
ket 1999b, s 7). När det gäller bedömning av måluppfyllelse så är det där-
emot de nationella målen som bör ges en framskjuten plats.  

I och med att Skolverkets (2006) nya Allmänna råd och kommentarer 
Kvalitetsredovisning utkommer så upphävs de förra och textomfånget ökar 
till cirka det tredubbla. De nationella målen betonas och de tidigare formu-
leringarna om lokala tolkningar samt skoplan och lokal arbetsplan är bort-



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 153
 

                                                     

tagna.44 Arbetsplan nämns inte alls och vid det enda tillfälle som skolplan 
kommenteras sägs att det kan vara lämpligt att lägga in information i kva-
litetsredovisningen om i vilken mån de egna verksamhetsmålen nåtts, ex-
empelvis utifrån de mål som uttrycks i skolplanen. Redan i förordet formu-
leras den centrala förväntningen att det framtagna materialet ”skall bidra 
till att förstärka ett systematiskt kvalitetsarbete och därigenom förbättra 
verksamheternas arbete och måluppfyllelsen” (Skolverket 2006, s 5). Den 
ökande användningen av begreppen systematisk, kvalitetsarbete, förbätt-
ring och måluppfyllelse ger också en god indikation av vad som ges ökat 
utrymme.45 I jämförelse med den tidigare upplagan görs en särskillnad 
mellan huvudmanna- och verksamhetsnivå, nya innehållsliga krav46 till-
förs, delaktighet och medverkan vid framtagandet betonas, liksom att kva-
litetsredovisningen ska kunna användas för att ge information om verk-
samheten och dess måluppfyllelse.  

Utöver de två upplagorna allmänna råd för kvalitetsredovisning (Skol-
verket 1999b, 2006) utvecklar skolmyndigheterna även ytterligare material 
för att stödja kvalitetsredovisningsarbetet. Fler allmänna råd tas fram ut-
ifrån en strävan att ge stöd i arbetet med att förbättra, utvärdera och redo-
visa måluppfyllelsen (Skolverket 2006). Vidare publiceras bland annat en 
kunskapsöversikt om gransknings- och förbättringsarbete, vilken även 
kompletteras med en studiehandledning där kunskapsöversiktens 28 av-
snitt sammanförs till 11 områden (Myndigheten för skolutveckling 2003a, 
2003b). Med anledning av de förändringar som görs i förordningen (SFS 
1997:702) om kvalitetsredovisning och de nya allmänna råden (Skolverket 
2006) ges sedan en handbok ut utifrån syftet att ”belysa hur man kan arbe-

 
44 Skoplanens och arbetsplanens ställning berörs i Redovisning av uppdrag avseen-
de kvalitetsredovisning inom skolväsendet (Skolverket 2004a) där hänvisningar 
görs till regeringens (Skr 2001/02:188) förslag om att dessa bör tas bort.   
45 Samtliga dessa begrepp ges även ett stort utrymme i de redovisningar som Skol-
verket (2004a, 2004b) överlämnar till regeringen som redovisning av uppdrag 
avseende kvalitetsredovisning. En utgångspunkt för utformningen av bestämmel-
serna är att ett systematiskt förbättringsarbete och kontinuerlig självvärdering ska 
leda till ökad måluppfyllelse i skolväsendet.    
46 Enligt förordningen (SFS 1997:702) om kvalitetsredovisning ska kvalitetsredo-
visningen innehålla en redovisning av uppföljning och utvärdering av en sådan 
likabehandlingsplan som avses i lagen (SFS 2006:67) om förbud mot diskriminering 
och annan kränkande behandling av barn och elever. Redovisningar bör även göras 
av situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd, med funktionshinder, 
med annat modersmål än svenska samt avseende flickor och pojkar respektive 
manliga och kvinnliga studerande. Förutom dessa gemensamma områden anges 
även specificerade råd om vad kvalitetsredovisningen bör innehålla för vart och ett 
av de olika ansvarsområdena.   
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ta med kvalitetsredovisning … men också vad en kvalitetsredovisning kan 
innehålla med tanke på förordningens och de allmänna rådens krav och 
rekommendationer” (Myndigheten för skolutveckling 2007, s 5). Syftet 
med den studiehandledning som därefter publiceras är att ge tips och idéer 
”till dig som arbetar med kvalitetsfrågor på olika nivåer i skolväsendet om 
hur du på bästa sätt kan använda handboken för att utveckla kvalitetsarbe-
tet i verksamheten” (Myndigheten för skolutveckling 2008, s 5). 

Nationella kvalitetsgranskningar  
De nationella kvalitetsgranskningarna organiseras och genomförs åren 
1998-2003 tematiskt i ett urval av Sveriges kommuner och skolor (Skol-
verket 1998b, 2000a, 2000b, 2003a, 2003b). Kvalitetsgranskningarna 
genomförs som en egen verksamhet vid sidan av Skolverkets tillsyn, även 
om de båda verksamheterna vid vissa tillfällen samordnas. Gransknings-
uppdragen formuleras först av regeringen och senare av Skolverkets kvali-
tetsgranskningsnämnd. Nämnden bemannas av Skolverkets generaldirektör 
samt av ledamöter som representerar olika delar av samhället och som 
utses av regeringen. Utbildningsinspektörerna rekryteras huvudsakligen 
externt för tidsbegränsade uppdrag, men även tjänstemän från Skolverket 
deltar i granskningarna.  

Totalt genomförs tolv tematiska kvalitetsgranskningar i sammanlagt 95 
kommuner, och inom varje kommun ett urval av skolor. Tillvägagångssät-
tet går huvudsakligen till på samma sätt vid samtliga tillfällen. För varje 
temaområde utarbetar gruppen av utbildningsinspektörer frågemanual och 
bedömningskriterier (Skolverket 1998b, 2003a). De empiriska underlagen 
hämtas in via statistik, dokumentstudier och intervjuer samt, vid något 
tillfälle, genom enkäter (Skolverket 2003a). Utöver att varje temaområde 
resulterar i en samlad slutrapport, som lämnas till regeringen, får respekti-
ve huvudman en rapport där förslag till utvecklingsåtgärder anges. Förut-
om att Skolverket (2003c) vid ett tillfälle genomför en effektstudie av 2000 
års kvalitetsgranskningar, görs inga andra uppföljningar av de förslag till 
utvecklingsområden som riktas mot de granskade huvudmännen. 

Utbildningsinspektion  
I och med att Skolverket delas år 2003 upphör de tidigare nationella kvali-
tetsgranskningarna och blir istället del av den nya utbildningsinspektionen 
(Skr 2001/02:188). Granskningsuppgiften skärps, volymen ökar och in-
spektion blir en tydligt prioriterad uppgift för Skolverket. Förändringen 
innebär också att Skolverkets kvalitetsgranskningsnämnd upphör. Istället 
baseras inspektionsuppdraget på regleringsbrev och utifrån prioriteringar 
av Skolverkets styrelse. Eftersom den inspektionsmodell som utvecklas är 
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avsevärt mer omfattande än den tidigare tillsynen och kvalitetsgranskning-
en ställs krav på effektivisering av inspektionsförfarandet. I en rapport till 
regeringen anför Skolverket (2003d) att man, för att nå målet om en kraf-
tig förstärkning av utbildningsinspektionen, nogsamt kommer att bedöma 
vilka besparings- och rationaliseringsåtgärder som är möjliga när det gäller 
myndighetens övriga verksamheter.  

Utbildningsinspektionen genomförs i olika faser (Skolverket 2003d, 
2004c, 2005a, 2007a). Efter en första kartläggning genomförs besök och 
intervjuer, varefter insamlat material analyseras. Innan rapporten färdig-
ställs ges huvudmannen tillfälle att granska en faktabeskrivning. Efter varje 
inspektion lämnas en samlad huvudmannarapport samt separata skolrap-
porter. I huvudmannarapporterna redovisas kritik- (brister som snarast 
måste åtgärdas) och förbättringsområden. För båda dessa avkrävs huvud-
mannen skriftliga återrapporteringar, efter tre månader respektive två år. 
Till skillnad mot de tidigare kvalitetsgranskningarna, som genomfördes 
med till stor del externa personer, så genomförs utbildningsinspektionerna 
huvudsakligen av myndighetens egen personal. 

Fokus i den modell som börjar användas när inspektionsverksamheten 
startar riktas dels mot den kommunala nivåns övergripande ansvar, dels 
mot skolnivån och de professionellas uppdrag. Modellen består av sju om-
råden som delas in under de övergripande rubrikerna Resultaten, Verk-
samheten och Förutsättningarna (Skolverket 2003d). Även om vissa juster-
ingar görs under inspektionsverksamhetens första år behålls samma struk-
tur i huvudsak fram till 2007 då den överges (Skolverket 2007a). Den nya 
inspektionsmodellen byggs istället upp under de tre huvudområdena Kun-
skaper, Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete.  

Förväntanshorisont 
När blicken nu vänds mot de förväntningar som uttrycks i de analyserade 
texterna, kan inledningsvis nämnas att distinktionen mellan skolmyndighe-
ternas utvecklingsstödjande och kontrollerande uppgifter blir en central 
fråga under den undersökta perioden. År 1999 konstaterar Skolverket 
(1999a) att myndighetens kontrollfunktion har accentuerats samtidigt som 
också de utvecklingsstödjande insatserna har betonats allt mer. Skolverket 
anger att dess huvuduppgift dock inte är normgivning utan att på andra 
sätt främja förverkligandet av det som riksdag och regering har bestämt. 
Den normgivningsmakt som Skolverket trots allt har sägs vara mycket 
begränsad. Av de förväntningar som presenteras nedan framgår att detta är 
en hållning som utmanas. 
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Tydligare och mer aktiv skolmyndighet 
I regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) uttrycks en förväntan om 
att den nationella skolmyndigheten ska bli tydligare, starkare och mer ak-
tivt påverka skolans utveckling. Tidiga avtryck av denna förväntan åter-
finns i de nationella kvalitetsgranskningarna där Skolverket (1998b) ut-
trycker en förhoppning om att dessa ska ge stöd för en ny typ av debatt 
som, även om den kräver förbättringar, inte ska leda in det offentliga sam-
talet på fel spår. Utvärdering och granskning bör vara incitament till hand-
ling, inte till uppgivenhet, framhåller Skolverket.  

Resultatet av granskningen liksom annat underlag ger stöd för att hävda att 
en annan typ av debatt om skolan skulle behövas än den vi sett de senaste 
åren. Den skulle handla mindre om reformdetaljer – om än så viktiga – och 
mindre ha karaktär av syndabockstänkande. I stället skulle den handla om 
hur skolan skall utvecklas. Självförtroendet bland dem som arbetar i skolan 
behöver stärkas, så att man också kan diskutera brister och behov av för-
bättringar och faktiskt ta tag i dem. […] Vilka värderingar skall vi utgå 
ifrån, vilka riktlinjer behövs för att göra de rätta prioriteringarna gentemot 
annan resursanvändning i samhället (Skolverket 1998b, s 142-143)? 

Även om en del av de rapporter som ges ut under åren 1998-2003 kan ses 
som uttryck för dessa förväntningar, är det ändå mot olika frågor kring 
styrsystemets utformning som kvalitetsgranskningarna successivt utvecklas. 
I flera av rapporterna görs påpekanden om behov av att förtydliga eller på 
annat sätt förändra författningarna. Frågor reses huruvida bestämmelserna 
i skolformsförordningarna ger skolor rätt stöd för de myndighetsbeslut 
som läroplanen förespråkar och påpekanden görs om behovet av att, i 
förhållande till de respektive granskade temana, utveckla just dessa i de 
nationella styrdokumenten. Förslag riktas också mot andra statliga aktörer 
än regeringen.  

Förutom att kvalitetsgranskningsrapporterna vänder sig till regeringen 
är de skrivna med avsikt att ge underlag för diskussioner i kommuner och 
på skolor. Syftet formuleras som att ”dels att för den nationella nivån kon-
trollera och redovisa resultaten och dels att ge stöd för utvecklingen lokalt” 
(Skolverket 1998b, s 140). Snarare än att bidrag lämnas till ett offentligt 
samtal om utbildningen går utvecklingen allt mer mot att det är kommuner 
och skolor som ställs i fokus. Samtidigt finns det också i en del av de rap-
porter som skrivs under kvalitetsgranskningsverksamhetens senare år in-
slag av förväntningar om att bidra till en debatt om skolans fortsatta ut-
veckling. Som en av flera punkter med förslag till åtgärder anges följande.  

En bred, offentlig debatt som syftar till en allmänt ökad positiv syn på kun-
skap, bildning och ett brett kunnande, inte minst inom matematikområdet, 
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och som även införlivar andra aktörer och avnämare, som t.ex. universitet 
och arbetslivsföreträdare. […] Skolans utbildning behöver detta stöd för att 
nå bättre kvalitet (Skolverket 2003a, s 57). 

Enligt den förväntan som uttrycks i citatet efterlyses en debatt kring frågor 
som kunskap och bildning samt att olika aktörer ska inkluderas i denna. 
Frågan är därmed inte om skolan är i behov av stöd för att kunna nå bättre 
kvalitet. Mer relevant torde istället vara att ställa frågor om vilka som ska 
ge detta stöd, hur det ska gå till och framför allt vad som ska fokuseras. Av 
det analyserade materialet framgår att det finns en spännvidd i hur dessa 
frågor kan besvaras. För att illustrera denna kan först nämnas beskrivning-
en av att de lärare som inspektörerna har mött har uppskattat att få ”dis-
kutera det som många av dem uppger sig vara svältfödda på, nämligen 
pedagogiska innehållsfrågor” (Skolverket 1998b, s 136). De åtgärdsförslag 
som formuleras till dylika iakttagelser handlar bland annat om forskning, 
reflektion, samarbete, dialog och måltolkning där framför allt lärarna själ-
va ställs i fokus. Enligt andra uppfattningar efterlyses ”externstöd i form 
av kompetens som kan stödja skolans utvecklingsprocesser i stort” (a.a. s 
46). Förslagen till åtgärder omfattar i dessa fall bland annat kunskap om 
styrsystemet samt metoder för att mäta och säkerställa utbildningens resul-
tat och måluppfyllelse.  

I och med de så kallade utvecklingsdialogerna, som genomförs under 
2000-talets första år, blir en av Skolverkets roller att fungera just som en 
stödjande part. Snarare än att insatserna handlar om diskussioner kring 
mål, som kunskap och bildning, är det istället praktiskt orienterade åtgär-
der som ställs i fokus. I en redovisning till regeringen säger sig Skolverket 
(2000c, s 48) veta att kommunerna uppskattar stödjande och tydliga insat-
ser och att det ”är viktigt att åtgärderna sker i dialog med kommunerna 
och att de är praktiskt orienterade så att de deltagande känner att de 
kommer vidare i sin egen process”. Utvecklingsdialogerna kan också tas 
som utgångspunkt för att peka på hur de förväntningar som riktas mot 
Skolverket för med sig nya och annorlunda förutsättningar. Danmarks 
evalueringsinstitut (2002, s 5), som får Skolverkets uppdrag att utvärdera 
utvecklingsdialogerna, skriver i sin första avrapportering att detta är något 
”gennemgribende nyt som har konsekvenser for hele verket”. I och med att 
Skolverket, enligt regeringens uppdrag, ska bidra till ökad måluppfyllelse 
och kvalitetsutveckling så ska myndigheten i högre grad än tidigare bli 
synliga och gå i dialog med den lokala ansvarsnivån. Eftersom arbetet be-
finner sig i en tidig fas konstaterar Danmarks evalueringsinstitut (2002, s 
5) att det vid ”nuværende tidspunkt hverken er muligt eller rimeligt at 
vurdere effekter og resultater”. Istället handlar det om en långsiktig om-
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läggning som tar tid att implementera och som först kan värderas utifrån 
de resultat det leder till i ett längre perspektiv.  

Redan innan Danmarks evalueringsinstituts utvärdering avslutas fattar 
regeringen (Skr 2001/02:188) beslut om den förändring av skolmyndig-
hetsorganisationen som träder i kraft 2003. Medan Myndigheten för 
skolutveckling får ett uttalat utvecklingsuppdrag så får det nya Skolverket 
utbildningsinspektion som prioriterat uppdrag. Utbildningsinspektions 
syfte omfattar såväl kontroll som utveckling, i båda fallen i förhållande till 
den lokala nivån (Skolverket 2004c, 2005a). Att fokus riktas mot den loka-
la nivån förhindrar dock inte att också regeringen blir en viktig målgrupp. 
Med hänvisning till de förväntningar som regeringen uttrycker inför bil-
dandet av den nya utbildningsinspektionen skriver Skolverket (2003d) att 
man kommer att rapportera till regeringen om de erfarenheter som erhållits 
i inspektionen, både när det gäller kommuner och skolor och när det gäller 
trender, tendenser och utvecklingsbehov på nationell nivå. Utbildningsin-
spektionen kan därmed komma att få fram delvis ny kunskap, som kan 
ligga till grund för skolutveckling på mer generell nivå. Om det finns ett 
nationellt intresse av kunskap, som inte kan tas fram genom tematiska 
analyser av inspektionsrapporterna, menar dock Skolverket att det bör 
övervägas om det är inspektionen som ska ta fram ett sådant underlag.  

Visserligen bedömer Skolverket att det är möjligt att för ett visst år göra en 
särskild studie som bedöms vara angelägen, men det kan komma att inkräk-
ta på möjligheterna att ta med alla de områden som ingår i den regelbundna 
inspektionen (Skolverket 2003d, s 16). 

Problemet, enligt detta resonemang, handlar därmed inte om huruvida 
inspektionen som sådan är lämpad för att utveckla vad som kallas kunskap 
av nationellt intresse, utan om det rent praktiskt låter sig göras. I en avrap-
portering som Skolverket (2007a) knappt fyra år senare gör till regeringen 
är budskapet annorlunda. Då betonas att inspektionens syfte i första hand 
handlar om att förbättra skolverksamheten och att inspektionsmetoderna 
är utformade med tanke på att tillgodose behovet av muntlig och skriftlig 
återkoppling, som grund för huvudmännens fortsatta arbete. Även om 
inspektionsrapporterna möjliggör analyser och sammanställningar på na-
tionell nivå har inte metoderna i första hand styrts av detta syfte. Bland 
annat påpekas att utvärdering har helt andra möjligheter att studera och 
analysera frågor på ett djupare och mer mångsidigt sätt. Också i relation 
till Skolverkets attitydundersökningar och internationella studier påpekas 
att det finns skillnader, exempelvis att inspektionsmodellen inte rymmer 
möjligheten att redovisa hur stor andel av eleverna som tycker att de har 
arbetsro i skolan. Beroende på skillnader i tillvägagångssätt kan det därför 
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vara svårt att jämföra resultaten från inspektionen med andra nationella 
och internationella undersökningar. Även om resultaten från inspektioner-
na kan ge en bild av tillståndet i det svenska skolsystemet, liksom peka på 
förändringsbehov, har inspektionen vissa begränsningar. 

Insamling av underlag från inspektionen ger emellertid inte ett statistiskt sä-
kerställt svar på läget i det svenska skolsystemet utan mer en bild av i vilken 
utsträckning vissa företeelser är vanliga hos de inspekterade huvudmännen 
och i de inspekterade skolorna samt vilka brister som förekommer. Inte hel-
ler kan orsakssamband fastställas (Skolverket 2007b, s 5). 

Hur kan då Skolverkets förändrade hållning kring möjligheten att rappor-
tera om trender, tendenser och utvecklingsbehov på nationell nivå förstås? 
Ett sätt att besvara frågan är att hänvisa till de signaler som Skolverket får 
från regeringen om att utveckla mer lättillgängliga och jämförbara redovis-
ningar av inspektionsresultaten. Just detta är nämligen något som Skolver-
ket (2007b) nämner som bakgrund till varför ett utvecklingsarbete av in-
spektionsmodellen har påbörjats. Enligt regeringens uppdrag ska Skolver-
ket redovisa … 

… pågående utvecklingsarbete vad avser metoder för utbildningsinspektion, 
utveckling av mer lättillgänglig och jämförbar redovisning av inspektionsre-
sultat samt hur tillgänglig uppföljningsinformation, såväl inom som utanför 
verket, i ökad utsträckning kan användas som grund för att bedöma utbild-
ningens kvalitet (Skolverket 2007b, s 4). 

Skolverket (2007b) anger vidare att regeringen har aviserat ett behov av 
tätare och förbättrad granskning av skolors kvalitet, där fokus riktas mot 
skolans kunskapsuppdrag. Att inspektionen, i enlighet inspektionsutred-
ningens (SOU 2007:101) förslag, ska prioritera granskning som har bety-
delse för skolans kunskapsuppdrag är inte något som Skolverket (2008) 
vänder sig mot. Däremot påpekas vikten av att inte förlora siktet på de mer 
övergripande mål som uttrycks i läroplanen, som frågor om inflytande och 
demokratisk fostran som förberedelse för att fungera som ansvarstagande 
samhällsmedborgare. Skolverket (2007b, s 15) betonar också vikten av att 
beakta så att inte ”mer svårmätta kunskapskvaliteter tappas bort” och 
konstaterar att bedömning av studieresultat är en ”grannlaga uppgift”.  

Hur tar då den del av utbildningsinspektionens syfte form som handlar 
om utveckling? Att det finns en osäkerhet kring hur det kontrollerande och 
utvecklande ska kombineras och ta form framgår av den effektstudie av 
inspektionen som Ekonomistyrningsverket (2006) har genomfört på Skol-
verkets uppdrag. I denna konstateras att frågan om inspektionens vara eller 
icke vara har diskuterats i olika sammanhang, liksom om inriktningen är 
den rätta. Vidare sägs att det finns få empiriska studier om inspektion och 
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en förhoppning formuleras om att Ekonomistyrningsverkets rapport ska 
kunna lämna ett sådant bidrag. Trots denna förhoppning dras slutsatsen 
att det i studien har framkommit en mängd synpunkter som inte på något 
enkelt sätt går att sammanfatta. Detta leder i sin tur till att det är svårt att 
anpassa en typ av inspektion, liksom en typ av skolutveckling, som gäller 
för alla. En slutsats som Ekonomistyrningsverket (2006, s 53) drar är att 
detta ”talar för att det är kombinationen av uppifrån och nerifrån perspek-
tivet som är framgångsreceptet”.  

När Skolverket (2007a) refererar Ekonomistyrningsverkets effektstudie 
konstateras att inspektionen överlag får goda omdömen, men att gruppen 
lärare är den av de tillfrågade grupperna som relativt sett har den lägsta 
tilltron till att inspektionen ska ge långsiktiga effekter. Vidare noteras att 
många av respondenterna ser inspektionen som ett stöd för sin utveckling, 
även om dess syfte framför allt upplevs som kontrollerande.  

Utvärderarna konstaterar att inspektionen i relativt stor utsträckning före-
faller hitta de brister som finns i verksamheterna och att dessa upplevs som 
relevanta och viktiga av skolorna respektive kommunerna. De brister och 
förbättringsområden som påpekats vid inspektionerna kommer sällan som 
någon överraskning. Däremot bidrar påpekandena till att skolorna får ar-
gument för att göra insatser för att förbättra förhållandena. Den största ef-
fekten av inspektionerna är att dessa åtgärder tidigareläggs (Skolverket 
2007a, s 33). 

Sammanfattningsvis, hur tar då de förväntningar form som uttrycks nästan 
ett decennium tidigare, om en tydligare och starkare nationell skolmyndig-
het som mer aktivt påverkar skolans utveckling genom information, debatt 
och kommentarer? Under kvalitetsgranskningsverksamhetens första år 
finns ansatser till att lämna bidrag till en offentlig diskussion om värde-
ringar, prioriteringar och skolans önskvärda utveckling. Detta utvecklas 
dock över tid alltmer mot en förväntan om att utveckling kommer att ske, 
när skolhuvudmän och skolor rättar till de brister och förbättringsåtgärder 
som anges i inspektionsrapporterna. Visserligen uttrycks en ambition om 
att rapporterna ska kunna användas som ”studiematerial på olika nivåer i 
skolhuvudmännens verksamhet och ge innehåll åt en diskussion om mål-
styrningen i skolan” (Skolverket 2007a, s 9). Trots att benämningen mål-
styrning används, så är det ändå inte mot innehållsliga dimensioner av 
målen som fokus riktas. Förväntningarna om att inspektionen ska kunna 
ge ett professionellt bidrag, till den lokala verksamhetens kvalitetsförbätt-
ringsarbete, handlar istället om att ”den professionella påverkan kommer 
att ske genom att den lokala verksamheten tar tillvara inspektionens be-
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dömningar och slutsatser i det enskilda fallet, men även inspektionens sy-
stem- och metodkunskap” (Skolverket 2004c, s 5). 

Ökad måluppfyllelse och förbättrade kunskapsresultat  
Förväntningarna på den utbildning som ska ta form, inom ramen för det 
mål- och resultatstyrda utbildningssystemet, formuleras under den analyse-
rade tidsperioden i en spänning mellan en betoning på mål och en betoning 
på resultat och måluppfyllelse.  

Av det första allmänna rådet om kvalitetsredovisning (Skolverket 
1999b) framgår att de nationella målen är öppna, så att lokala förutsätt-
ningar och villkor kan komma till uttryck då målen tolkas lokalt. I flera av 
kvalitetsgranskningsrapporterna finns också uppmaningar om vikten av att 
detta sker. I en rapport påpekas, enligt nedan, att målstyrningen av det 
pedagogiska innehållet behöver stärkas.  

När målen i de nationella styrdokumenten ska omsättas i praktisk pedago-
gisk verksamhet måste de omformuleras så att de blir hanterbara för dem 
som ska arbeta mot dem. Men frågan är var denna ”reduktion” ska ske, i 
kollegiet och/eller i klassrummen, vilka normer man använder då detta görs, 
samt hur dessa normer kan synliggöras. Med andra ord: Hur sker målstyr-
ningen, och hur ger man målen deras legitimitet: genom att bara delge ele-
verna dem (”legitimitet som ges genom beslutsprocessen”) eller genom att 
diskutera dem med eleverna (”diskursiv legitimitet”)? Vår mening är att ele-
verna alltid ska vara med och diskutera målen eftersom de på så sätt blir 
delaktiga i utvärderingen (Skolverket 1998b, s 131). 

I en del av kvalitetsgranskningsrapporterna uttrycks farhågor kring att 
olika kunskapskvaliteter, liksom frågor om värdegrund och medborgar-
skap, får för lite utrymme eller riskerar att tappas bort. Så konstateras att 
frågor om värdegrund och sociala mål är ”styvmoderligt behandlade”, 
bland annat eftersom dessa inte betygssätts eller är formellt meriterande 
(Skolverket 2000a, s 50). Därtill leder det starka fokuset på betyg ”till en 
uppenbar ökning av antalet formaliserade prov och därmed mätbara kun-
skaper till förfång för kunskapskvaliteter som kräver andra bedömnings-
metoder” (Skolverket 2000b, s 171). För att utveckla en djupare analys 
och värdering av betygsresultaten framhåller inspektörerna att kvalitetsre-
dovisningen måste utvecklas.   

För att få en allsidigare bild av utbildningens kvalitet än vad enbart betygs-
resultat kan förmedla krävs satsning på och utveckling av kvalitetsredovis-
ning. System för uppföljning, utvärdering och analys av betygsresultaten 
men även andra kvalitetsmått behöver således utvecklas på både kommun- 
och skolnivå (Skolverket 2000b, s 169-170).  



162 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Förväntningar kring kvalitetsredovisningens användning, liksom behov av 
att utveckla uppföljnings- och utvärderingssystemet, återkommer i flera 
rapporter men då utifrån andra behov än att ge en mer allsidig bild av 
utbildningens kvalitet. Istället handlar det om ökad effektivitet, mer syste-
matiskt arbete, utnyttjande av lärarresurser och högre måluppfyllelse. Så 
konstateras att lärare har en hög grad av autonomi och att de beroende på 
bristen av pedagogisk ledning har en mycket stor makt, som riskerar leda 
till att undervisningen styrs av den enskildes mål snarare än av uppdraget 
(Skolverket 1998). Ansvarsfrågan som del av det mål- och resultatstyrda 
systemet betonas, och ett resonemang förs om att förändrade attityder och 
delvis ny kunskap behövs för att styrningen ska kunna bli mer effektiv. 
Liknande synsätt uttrycks i förhållande till ambitioner att åstadkomma vad 
som kallas en mer målfunktionell tidsanvändning, ytterst för en maxime-
ring av resultat (Skolverket 2003b).   

Termen målfunktionell används i stället för ord som effektiv och rationell 
för att inte leda tankarna till resursminimering och besparingar. Syftet med 
tidsanvändningen är att den skall vara funktionell för att uppfylla målen för 
lärandet, dvs. ”resultatmaximering” (Skolverket 2003b, s 10). 

Trots en över tid allt starkare betoning på måluppfyllelse, och ett faststäl-
lande av att kvalitet i Skolverkets (1999b, 2006) språkbruk definieras som 
måluppfyllelse, förekommer i det analyserade materialet olika uppfattning-
ar om vad detta innebär. Mot uppfattningen att ”kvalitet innebär att upp-
satta mål nås – och kanske till och med överträffas” (Skolverket 1998b, s 
34) kan ställas ett resonemang kring vikten av att tala om måluppfyllelse 
och inte måluppnående när det är de nationella målen i generell mening 
som avses (Skolverket 1999a). Distinktionen mellan uppfyllelse och uppnå-
ende motiveras med att mål att sträva mot anger en önskad kvalitetsut-
veckling, medan mål att uppnå ”bör bedömas efter i vilken utsträckning 
eleverna når eller överträffar målen” (Skolverket 1999b, s 8).  

I avrapporteringarna av inspektionsresultaten (Skolverket 2004c, 2005a, 
2007a) är det inte längre uttolkningen av öppet formulerade nationella mål 
som ställs i fokus. Istället är det måluppfyllelse och över tid allt tydligare 
kunskapsresultat som betonas. Förutom att detta aktualiserar frågan om 
vilket utrymme mål att sträva mot ges, så pekar det även på en förändring 
mot den ovan refererade uppfattningen om att uttolkningen av målen ska 
göras i diskussion med eleverna, genom så kallad diskursiv legitimitet. 
Istället formuleras en uppfattning om att ett föredömligt tillvägagångssätt 
handlar om att för elever och föräldrar klargöra utbildningens mål och att 
tydliggöra vilka krav skolan ställer.   
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Inspektörerna har funnit att det finns en strävan efter att försöka tolka och 
tydliggöra målen i läroplan och kursplaner men skolorna har kommit olika 
långt i detta arbete. Ett antal grundskolor arbetar aktivt och bra med att 
klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har och tydliggör 
också vilka krav skolan ställer utifrån de lokala bearbetningarna av kurs-
planerna på ett bra sätt. Ett gott exempel är en skola som tagit fram en 
broschyr kring betyg som delas ut till elever och föräldrar. Här finns på ett 
föredömligt sätt inte bara innehållsmässiga kurskrav för de olika betygen 
angivna utan också definitioner av kunskapskvaliteter inom betygsnivåerna 
Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd (Skolverket 2004d, s 44). 

Ytterligare en förändring som sker inom ett tidsspann av några år är att 
uppfattningen om tillståndet i den svenska skolan skiftar, från att vara 
huvudsakligen gott till att vara betydligt mer problematiskt. Efter 2003 års 
inspektioner rapporteras att helhetsbilden av den svenska skolan är ganska 
positiv och att man ”naturligtvis kan och bör … ställa sig frågan om denna 
positiva helhetsbild är sann” (Skolverket 2004c, s 30). Vidare konstateras 
att miljön i alla verksamheter överlag är trygg och att såväl personalens 
bemötande av eleverna som elevernas bemötande mot varandra i de flesta 
verksamheter är gott. Förhållningssättet till resultat och måluppfyllelse är 
tämligen försiktigt. Första gången som kunskapsresultat överhuvudtaget 
nämns är långt fram i rapporten, i samband med ett konstaterande om att 
det material som rapporten baseras på ger mycket begränsade möjligheter 
att dra några mer långtgående slutsatser när det gäller elevernas resultat 
och måluppfyllelse. Utifrån de jämförelser som ändå har gjorts av nationel-
la prov och betyg, har man dock kunnat konstatera att den tidigare negati-
va utvecklingstrenden tycks ha brutits och att det går att se en svag förbätt-
ring av elevernas kunskapsresultat.  

Inspektionen visar att eleverna i grundskolan förvärvar goda kunskaper i 
förhållande till läroplanens övergripande mål avseende ansvarstagande, 
självständighet och samarbetsförmåga. Det finns dock kvalitetsbrister vid 
flera skolor vad det gäller elevernas kännedom om syftet med utbildningen. 
Flertalet elever i årskurs 9 uppnår de nationella kunskapsmålen. Resultatet 
av skolans pedagogiska arbete är i de flesta grundskolor godtagbart eller 
bra. Inspektörerna redovisar dock att inte alla elever har nått de mål som 
minst skall uppnås i slutet av årskurs 5 och årskurs 9 (Skolverket 2004d, s 
44). 

I den avrapportering som görs ett år senare konstateras att den positiva 
bilden i huvudsak består, även om den inte längre är lika entydigt positiv. 
Ungefär vart fjärde rektorsområde med elever i årskurs 5 och vart tredje 
med elever i årskurs 9 bör förbättra sitt arbete för att eleverna ska nå må-
len (Skolverket 2005a). I 2007 års avrapportering av inspektionsresultaten 
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är frågan om kunskapsresultat inte längre varken positivt eller försiktigt 
framskriven (Skolverket 2007a). Kunskaps- och betygsresultat lyfts fram 
redan i rapportens inledande sammanfattning.  

Det är inspektionens samlade bedömning att variationen i betygsresultat 
mellan besökta skolor är alltför stor ur ett likvärdighetsperspektiv. Skolver-
ket har i sina inspektionsbeslut under hela treårsperioden framfört omfat-
tande krav på förbättringar i kunskapsresultaten på ett stort antal skolor 
(Skolverket 2007a, s 7). 

Av rapporten framgår vidare att Skolverket arbetar på bred front med 
bedömning av elevers kunskaper och kunskapsutveckling. En av orsakerna 
till att inte kunskapsresultaten är tillfredsställande sägs vara att elever i 
behov av särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt till. Skolverket konsta-
terar att det förefaller som att det är problematiskt att översätta behov till 
lämpliga stödinsatser, vilket i sin tur kan bero på att ”bestämmelserna om 
särskilt stöd inte är anpassade till de olika behov av stöd som eleverna har 
idag” (Skolverket 2007a, s 7). Om sedan den tendens som Skolverket har 
uppmärksammat, att det särskilda stödet organiseras i särskilda undervis-
ningsgrupper, är ett uttryck för ”bristande kunskap och kompetens i skol-
verksamheten är svårt att säga” (a.a. s 7). Förutom de icke tillfredställande 
kunskapsresultaten konstateras även att den tidigare i huvudsak ljusa bil-
den av skolornas psykosociala klimat har försämrats något under treårspe-
rioden.  

Sammanfattningsvis, förskjutningen från en betoning på mål och mål-
tolkning till en betoning på kunskapsresultat och måluppfyllelse sker suc-
cessivt under perioden. Medan kvalitetsgranskningarna kan karaktäriseras 
som att det är där som den språkliga förskjutningen sker, så är det först i 
inspektionen som Skolverket i realiteten uttalar sig om kunskapsresultat. 
Parallellt med förskjutningen mot resultat och måluppfyllelse sker också en 
förändring i de förväntningar som riktas mot de lokala tolkningarna av de 
nationella målen. De tidigare förväntningarna, om att målstyrningen av det 
pedagogiska innehållet ska ta form i mötet mellan lärare och elever, ersätts 
av en förväntan om att kursplanekraven ska tydliggöras och presenteras 
för elever och föräldrar. 

Mer systemkunniga lärare 
Även de förväntningar som riktas mot lärarrollen förändras under den 
analyserade tidsperioden. En allmän tendens är att tidigare skrivna texter i 
högre grad än de senare refererar till forskning, bland annat med förvänt-
ningar om samarbete, utbyte och ökade kontakter mellan forskning och 
skolor. Ett argument för att skolans personal behöver kompetensutveckling 
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handlar om att de ska svara för en stor del av den kunskaps- och kompe-
tensutveckling som behövs för samhälls- och arbetsliv (Skolverket 1998b).  

Lärarnas kompetensutveckling bör i första hand ske i vardagspraktiken, i 
klassrummet. En mycket viktig del är att reflektera över den praktisk-
pedagogiska verksamheten man är med och skapar som lärare. Det innebär 
att teori ställs mot praktik och ett aktivt växelspel utvecklas. Med andra ord 
är det oundgängligt att låta de kompetensutvecklande insatserna utgå från 
den faktiska vardagspraktiken. Det kompetensutvecklande arbetet kan ha 
formen av kollegialt stöd (t.ex. mentorsverksamhet), utvecklingsarbeten eller 
forskning i skolan. Den senare formen kan ledas av lokala resurspersoner el-
ler resurspersoner inlånade från universitet och högskolor (Skolverket 
1998b, s 131-132). 

I rapporten från en av de tematiskt genomförda kvalitetsgranskningarna, 
Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd (Skolverket 1998b), efter-
lyses ett samarbete mellan forskningsinstitutioner och skolor. Särskilt lyfts 
specialpedagogiken fram utifrån att denna dels bör få en annan inriktning, 
dels för att den skulle kunna bidra till att vidga synen på all undervisning.  

En nyckelfråga, som vi upprepade gånger varit inne på i rapporten, handlar 
således om att skapa förutsättningar för ett meningsfullt lärande genom att 
utmana, skapa höga förväntningar i en stödjande miljö, väcka nyfikenhet 
och lust hos elever. De elever som inte tycker att undervisningen angår dem 
eller förstår meningen med arbetet eller blir ointresserade, får svårare att nå 
målen. Lärares traditionella syn på sin roll som ämnesexpert är i dagens 
skola otillräcklig. Alla lärare måste enligt vår uppfattning ha grundläggande 
kunskaper i specialpedagogik och specialpedagogerna har en viktig funktion 
i att bidra till detta (Skolverket 1998b, s 104). 

I citat formuleras vad som kallas en nyckelfråga, vilken också ställs i rela-
tion till ett problem (lärares uppfattning om sig själva som ämnesexperter) 
och en föreslagen lösning (som hämtas från specialpedagogik). I och med 
dessa formuleringar aktualiseras ett karaktäristiskt drag i kvalitetsgransk-
ningarna, nämligen att de problem och åtgärdsförslag som formuleras är 
tydligt präglade av det tema som granskningen riktas mot. På så sätt får 
rapporterna en tydligt normativ karaktär. Det normativa förhållningssättet 
återfinns i samtliga kvalitetsgranskningsrapporter, oavsett om lösningarna 
beskrivs med begrepp som samarbete, reflektion, dialog, forskning eller 
effektivitet, konkurrens och resultat. Däremot varierar normen för det 
eftersträvansvärda, beroende på hur behoven och lösningarna formuleras.  

I och med 2000 års kvalitetsgranskningar, som enligt regeringens upp-
drag riktas mot huvudmannens ansvarstagande, blir det alltmer styrnings-
frågor som ställs i fokus. Bland annat konstateras att inspektörerna har 



166 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

uppmärksammat ”bristande insikter i hur mål- och resultatstyrningen är 
tänkt att fungera” och att såväl stat som kommun kraftigt tycks ha ”un-
derskattat komplexiteten i det mål- och kunskapsrelaterade betygssyste-
met” (Skolverket 2000b, s 157, s 167). De åtgärdsförslag som formuleras 
på dessa problem varierar. I en del av rapporterna föreslås lösningar i form 
av tid för reflektion, professionell utveckling och kontakt med lärarutbild-
ningar. Så påpekas exempelvis att insatser för att öka förståelsen och tolk-
ningen av styrsystem och styrdokument är nödvändiga förutsättningar för 
att lärarna ska kunna utveckla och behålla en ”professionell position inom 
ramen för det nationella skolsystemet” (a.a. s 168). Eftersom betygssyste-
met är språkligt grundat, samtidigt som det inte finns något objektivt sätt 
att förstå betygskriterierna på, handlar det inte enbart om att de nationella 
målen och betygskriterierna behöver brytas ned på lokal nivå.  

För att konsensus ska kunna uppnås i tolkningarna är det därför nödvändigt 
att människor kommunicerar. Förståelse och samsyn kring t.ex. betygskrite-
rierna skapas genom dialog, eller snarare ”polylog”, genom att alla som ska 
sätta betyg ingår i en gemensam diskurs, ett gemensamt offentligt samtal 
inom yrkeskåren, om hur texterna skall förstås (Skolverket 2000b, s 168). 

I andra rapporter förflyttas fokus, från undervisning och lärare, till det 
mål- och resultatstyrda systemet och den funktion lärare förväntas fylla i 
detta. Så betonas exempelvis vikten av pedagogisk ledning, systematiskt 
utvecklingsarbete samt möjligheter att belöna särskilt goda insatser, eller 
att vid behov kunna använda sanktioner (Skolverket 1998b).    

I alla organisationer – särskilt sådana som är kunskapsintensiva och verkar i 
en föränderlig miljö – fordras ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Således 
har även skolan behov av organisationsutveckling, metodutveckling, pro-
duktutveckling osv. Men i många skolor finns för litet av naturlig koppling 
mellan kunskap om resultat och initiativ till att ompröva och utveckla verk-
samheten. Okunskapen om resultaten kan innebära att rektorn saknar ett 
systematiskt underlag för att bedöma personalens arbetsinsatser. Lärare som 
bidrar till att höja kvaliteten i utbildningen blir då inte i tillräcklig utsträck-
ning belönade för detta (Skolverket 1998b, s 57).  

Andra åtgärder, med förväntningar om att kunna medföra effektivare styr-
ning för att nå utveckling och måluppfyllelse, hämtar sin näring från hur 
”entreprenadens logik” bör kunna utnyttjas även på de kommunala sko-
lorna (Skolverket 2000b, s 129). Argument förs fram om att kompetensut-
veckling i högre grad bör kunna användas som ett ”instrument i den an-
svariges hand för att komma till rätta med bristande måluppfyllelse” (a.a. s 
108). Vidare betonas vikten av fungerande kontaktvägar mellan kommu-
nen och entreprenörer, för att kommunen ska kunna ta tillvara positiva 
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och negativa erfarenheter från alternativa utbildningsanordnare och ”där-
med svara mot ett av de grundläggande motiven till utbildning på entre-
prenad – att tillföra det kommunala utbildningssystemet nya impulser” 
(Skolverket 2000b, s 126). Ett utmärkande drag för många av de utbild-
ningsanordnare som omfattats av granskningen sägs vara att de dels be-
traktar utbildningskvalitet47 och utveckling av pedagogiska arbetsformer 
som ett viktigt konkurrensmedel, dels i praktiken använder andra arbets-
former än de som traditionellt kännetecknat det offentliga skolväsendet.  

Mot uppfattningen att de pedagogiska arbetsformerna ska fungera som 
ett utvecklingsdrivande konkurrensmedel kan ställas de farhågor kring 
konkurrens som uttrycks i en annan kvalitetsgranskningsrapport (Skolver-
ket 2003a). Utifrån strävan att verka för ett gott och öppet samverkans-
klimat påpekas att det skulle vara olyckligt om konkurrens om elever ver-
kar hämmande för det pedagogiska utvecklingsarbetet.  

Utifrån ett nationellt och kommunalt perspektiv är det olyckligt om konkur-
rens om elever leder till att intressant och engagerande utvecklingsarbete 
stannar inom skolors – och klassrums – väggar. I stället bör de ingå i ett öp-
pet och förutsättningslöst idéutbyte för att stimulera en skolutveckling som 
är viktig för samtliga. Det är inspektörsgruppens absoluta intryck efter 
granskningen att det finns uttalade och mycket stora behov hos breda lärar-
grupper att ”få” ägna sig åt pedagogiskt utvecklingsarbete (Skolverket 
2003a, s 55). 

Betoningen av de stora behoven av pedagogiskt utvecklingsarbete, med 
skolutveckling som yttersta motiv, kan i sin tur ställas mot följande förslag 
om hur lärares arbetstid bör kunna användas mer flexibelt utifrån syftet att 
förbättra måluppfyllelse.  

Genom lokala arbetstidsavtal kan lärarnas arbetstid användas för stöd i ele-
vernas lärande på det sätt som bäst gynnar måluppfyllelsen. De centrala av-
talen har genom att bland annat avskaffa den formaliserade undervisnings-
skyldigheten banat väg för att lärare mera flexibelt kan finnas tillgängliga 
för eleverna under en större del av arbetsveckan, utan att för den skull om-
fattningen av lärarnas arbetsinsats ökar. Det kan också finnas skäl att ge-
nomlysa olika stödprocesser som tar tid i anspråk, såsom konferenser, för 
att prioritera den tid som ägnas skolans huvudprocess, elevernas lärande. 
Elever kan delvis och efter hand involveras i lärares planeringsarbete, var-
med gränsen mellan förberedelser och undervisning suddas ut och elevernas 
delaktighet och tid tillsammans med lärare ökar (Skolverket 2003b, s 47). 

 
47 Av de sammanlagt åtta gånger som ordkombinationen utbildningskvalitet an-
vänds i de analyserade kvalitetsgranskningsrapporterna återfinns det sju gånger i 
den rapport som här refereras: Utbildning på entreprenad (Skolverket 2000b). 
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Medan de tio analyserade kvalitetsgranskningsrapporterna till sin karaktär 
är varierande, och även i olika avseenden framför motsatta uppfattningar, 
så är de rapporter där Skolverket redovisar resultaten från utbildningsin-
spektionen (2004c, 2005a, 2007a) betydligt mer homogena till sin karak-
tär. De tidigare förväntningar som riktas mot forskning överges och ersätts 
av förväntningar om kompetensutveckling kring den författningsmässiga 
regleringen, styrsystemets utformning och kvalitetsarbete.  

Sammanställningen av resultatet av utbildningsinspektionen år 2004 visar 
på ett stort behov av kompetensutveckling hos förvaltningspersonal, rekto-
rer och lärare när det gäller kunskaper om hur ett effektivt kvalitetsarbete 
kan bedrivas. Ökade kunskaper behövs om hur man arbetar med mål- och 
resultatstyrning för en bättre måluppfyllelse. Kunskaperna om det nationella 
regelsystemet behöver också stärkas (Skolverket 2005a, s 38). 

Påpekanden görs även om att lärare och skolledare har behov av att höja 
sin kompetens inom området bedömning, betygssättning och utvärdering 
av lärandet (Skolverket 2005a). Att det sällan förekommer initiativ från 
skolledarhåll för att säkra en rättvis och likvärdig betygssättning är förvå-
nande, menar Skolverket. Det redovisas också att många lärare upplever 
att nationella prov är ett stöd för betygssättningen samt att inspektörerna 
har träffat lärare som anser att det är problematiskt att sätta betyg i ämnen 
där nationella prov inte förekommer.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att de förväntningar som riktas 
mot lärarrollen förändras under den undersökta perioden. Karaktäristiska 
förväntningar i slutet av 1990-talet handlar bland annat om vikten av re-
flektion och att finna kopplingar mellan lärares kompetensutveckling och 
forskning. Några år in på 2000-talet handlar det istället mer entydigt om 
att med god kunskap om författningsutrymmen och styrinstrument genom-
föra en utbildning inom ramen för det mål- och resultatstyrda styrsystemet, 
ytterst för högre måluppfyllelse. 

Dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete 
En karaktäristisk förväntan under den undersökta perioden handlar om att 
huvudmän och skolor genom uppföljning, utvärdering, kvalitetsarbete och 
kvalitetsredovisning ska dokumentera verksamheten. Utgångspunkter för 
de strukturella krav som frekvent hänvisas till i texterna är förordningen 
(SFS 1997:702) om kvalitetsredovisning och de två upplagorna allmänna 
råd om kvalitetsredovisning (Skolverket 1999b, 2006).  

Förväntningarna om uppföljning och utvärdering i det sena 1990-talets 
kvalitetsgranskningar riktas mot verksamhetens behov av utveckling samt 
att ta fram underlag för resursfördelning. Arbetet med mål och utvärdering 
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konstateras vara en förutsättning för skolutveckling och målstyrning (Skol-
verket 2000a). Andra uttalanden handlar om att målstyrningskedjan måste 
stärkas och att undervisningen behöver dokumenteras, följas upp och ut-
värderas, bland annat som grund för planering av undervisning och priori-
tering av kompetensutvecklingssatsningar. När det gäller resurstilldelning 
påpekas att det finns en risk att det sätt på vilket kommunerna prioriterar 
stödresurser på ”tvingar fram diagnosticeringar av och prioriteringar mel-
lan elever som konserverar tänkande och arbetsformer” (Skolverket 1998b, 
s 102). Uppföljning och utvärdering behöver därför utvecklas så att fördel-
ning av resurser och stöd bättre kan differentieras efter skolornas behov.  

Samtidigt som kvalitetsbegreppet börjar användas alltmer frekvent i de 
analyserade texterna förändras förväntningarna kring uppföljning och 
utvärdering.48 Från att tidigare ha motiverats utifrån behov av verksam-
hetsutveckling och resursfördelning handlar det successivt alltmer om hu-
vudmannens styrning av verksamheten. I en kommentar konstateras att det 
visserligen försiggår ett mycket intressant arbete i många klassrum och 
skolor, men att det är lätt att kritisera eftersom det i allt för liten utsträck-
ning dokumenteras. Som en förhoppning uttrycks därför att kvalitetsredo-
visningen kan bidra till att skolan bättre beskriver sin verksamhet för 
andra (Skolverket 1998b). När fokus förflyttas mot huvudmannanivå upp-
står dock en diskrepans mellan kommunala visioner och skolvardagen. Ett 
exempel ges … 

… på hur svårt det kan vara att förankra mycket goda intentioner från hu-
vudmannens sida, bl.a. uttryckta i väl framskrivna mål om lusten att lära i 
skolplanen, gavs från en kommun. Förvaltningsledningen ansåg att skolpla-
nen var väl förankrad på skolorna. Lärarna på dessa skolor sade emellertid 
att de hade tillräckligt med den vardag och de förändringar som förelåg och 
att de inte hade arbetat utifrån skolplanen ännu. En reflektion från gransk-
ningen var att utvecklingen av utbildningssystemet ibland tycks ”rusa på 
papperet men skyndar långsamt i verkligheten” (Skolverket 2003a, s 48-49).  

Andra utmaningar handlar om att följa upp och utvärdera kvalitativa 
aspekter av måluppfyllelsen. En erfarenhet är att värdegrundsmålen får 
störst utrymme i de tidigare skolåren, medan fokus sedan successivt förflyt-
tas mot kursplaner och betygskriterier. Skolhuvudmannens ansvar för att 
utveckla system för uppföljning, utvärdering och analys av såväl betygsre-
sultat som andra kvalitetsmått betonas (Skolverket 2000b). 

 
48 Till skillnad mot begreppen uppföljning och utvärdering, som i princip före-
kommer i samtliga kvalitetsgranskningsrapporter, så används kvalitetsarbete och 
kvalitetsredovisning med ett fåtal undantag endast under kvalitetsgranskningsverk-
samhetens två senare år, det vill säga ungefär från år 2000 och framåt. 
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När blicken vänds från Skolverkets kvalitetsgranskningar, till de utveck-
lingsstödjande insatser som bedrivs under samma tid, så framgår att arbe-
tet med kvalitetsredovisning och kvalitetsarbete långt ifrån är oproblema-
tiskt (Skolverket 2000c, 2001). Samtidigt som tydliga och utvärderingsbara 
mål blir allt vanligare menar Skolverket att det finns en osäkerhet och ova-
na att bedöma de egna resultaten. Inte heller i de fall utvärderingar görs är 
det säkert att dessa tas tillvara för att bedöma måluppfyllelse och för att 
formulera åtgärder. Att lärarna därtill ”inte sällan är okunniga om” både 
förordningen om kvalitetsredovisning och om de allmänna råden sägs vara 
anmärkningsvärt (Skolverket 2000c, s 34). Av de kvalitetsredovisningar 
som Skolverket tagit del av framgår också att det framför allt är kvantitati-
va aspekter som behandlas, medan innehållsfrågor endast förekommer i 
liten utsträckning. Frågan ställs hur detta kan komma sig.  

Är ett år för kort period för att djupare analysera verksamheten och samti-
digt hinna genomdriva åtgärder i kommunen? Skulle kvaliteten i redovis-
ningarna stärkas om intervallet mellan en kvalitetsredovisning och nästa var 
längre? Eller kan det vara så att kvalitetsredovisningen som instrument gyn-
nar kvantitativa aspekter på bekostnad av andra? Och vad kan man i så fall 
göra för att motverka detta (Skolverket 2000c, s 50)? 

Enligt Skolverket (2000c, s 50) är det svårt att utifrån kvalitetsredovisning-
arna bilda sig en uppfattning om hur den svenska skolan ”verkligen funge-
rar”. Med hänvisning till de allmänna råden (Skolverket 1999b) konstate-
ras vidare att ett av syftena med kvalitetsredovisning är att elever och deras 
föräldrar ska få ett underlag för val av skolor och program. Skolverket har 
dock uppfattat att många värjer sig mot denna tanke, något som kan fin-
nas flera skäl till. En orsak tros vara att personalen är ovana vid att bedö-
ma sin egen verksamhet. En fundering formuleras även om att det kan vara 
så att man primärt uppfattar kvalitetsredovisningarna som ett utanpåverk 
som tenderar att leva sitt eget liv.  

Är det därför lärarna i så hög utsträckning befinner sig utanför detta arbete? 
Klart är att detta är ett viktigt område att vidare uppmärksamma. Det är 
kanske ett av de mest angelägna områdena i ett framtidsperspektiv, dvs. att 
få kvalitetsarbetet att bli en meningsfull, berikande och användbar del i det 
egna dagliga arbetet och inte en skyldighet att framför allt tillgodose krav 
från andra. Det är först då, när denna målsättning är nådd, som arbetet med 
kvalitetsredovisningar på allvar kan bidra till skolutveckling på det sätt som 
förordningen avser (Skolverket 2000c, s 50). 

Frågan om vad som är syftet med kvalitetsredovisning, i enlighet med för-
ordningens avsikt, återkommer vid flera tillfällen. Att inte syftet alltid är 
tydliggjort anses i vissa kommuner leda till att själva dokumentet betraktas 
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som ett spel för galleriet. Utöver uttryck som utanpåverk och spel för galle-
riet används även andra metaforiska uttryck. Exempelvis konstateras att de 
finns en risk att kvalitetsredovisningen blir en ”kuliss” där skolornas verk-
liga problem inte framträder eller skillnader mellan skolor inte redovisas 
(Skolverket 2001, s 24). Frågan ställs också hur pass relevanta farhågorna 
är att resultat ska utelämnas eller information snedvridas. Med hänvisning 
till regeringens utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) konstateras att huvud-
syftet med förordningen, ända sedan den kom, har varit att tillgodose be-
hov i det lokala arbetet med kvalitetsutveckling. Samtidigt som Skolverket 
(2001) menar att denna inriktning inte omfattar landets samtliga kommu-
ner just nu, konstaterar man att det under de senaste åren skett en för-
skjutning i statens engagemang då man nu ställer ”mycket tydligare krav 
på kommunerna att redovisa skolverksamhetens kvalitet”.49 

Skolverkets bedömning är dock att dessa förtydliganden och åtgärder från 
statens sida inte leder till medveten fabrikation av kvalitetsredovisningar där 
viktiga brister undanhålls eller information förvrängs. Snarare kan man 
förmoda att de brister i kommunernas kvalitetsredovisningar som påpekats i 
rapporten, hänger samman med svårigheter att nå de insikter och färdighe-
ter som krävs för att få arbetet med utvärdering och kvalitetsredovisning att 
fungera – en process som oberoende av yttre krav tar tid. Att arbetet med 
kvalitetsredovisningar sedan kan ha flera syften – både i termer av lokalt ut-
vecklingsinstrument och nationellt styrdokument – bidrar förhoppningsvis 
till att insynen i svensk skola ökar, men också till att hålla diskussionen om 
svensk skola levande (Skolverket 2001, s 24-25). 

Skolverket, och senare Myndigheten för skolutveckling, publicerar även 
olika stödmaterial som riktas mot kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning. 
I kunskapsöversikten Att granska och förbättra kvalitet (Myndigheten för 
skolutveckling 2003a) betonas att kvalitetsarbete ska präglas av ett veten-
skapligt förhållningssätt. Målen måste preciseras till vad man faktiskt vill 
uppnå, eftersom det ska vara möjligt att kontrollera om så sker. Eftersom 
utvärderingens syfte är att förklara och värdera i förhållande till de uppsat-
ta målen konstateras vidare att den har en stark inriktning mot resultat. 
Även om utvärdering för många har en vetenskaplig klang sägs att man har 
god hjälp av den stringens och tydlighet som gäller i det vetenskapliga ar-
betet. Det är därför angeläget att utveckla personalens kompetens och att 
föra en diskussion om olika mätmetoder. Eftersom skolans mål är kom-
plexa så måste också mer komplexa mätmetoder användas.  

 
49 De krav som åsyftas är den förändring (SFS 1997:702, ändr. 2001:649) av för-
ordningen om kvalitetsredovisning som träder i kraft den 1 november 2001. Från 
våren 2000 anmodas kommunerna även att lämna sin redovisning till Skolverket.  
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Ett skäl till att det varit svårt att få igång utvärdering av verksamheten är 
sannolikt upplevelsen av att utvärdering kräver mätbarhet. Att resultat av 
utvärdering är mätbara ökar naturligtvis tydligheten och underlättar ställ-
ningstagandet till vilka åtgärder som behöver vidtagas. Skolans mål är emel-
lertid så komplexa att en enkel mätning ofta inte är möjlig. Ibland måste 
man tillgripa mer komplexa mätmetoder som innebär att man analyserar 
och tolkar resultat från exempelvis intervjuer, observationer, dokument-
granskning och fri skriftlig redovisning (Myndigheten för skolutveckling 
2003a, s 12). 

I jämförelse med olika lokala aktörers uttolkningar konstateras vidare att 
de nationella målen har ett bredare och mer generellt perspektiv på vad 
kvalitet är. Även om vardagsförståelsen av begreppet kvalitet kan ”brytas 
mot det mer vetenskapliga angreppssättet” är det dock alltid de nationella 
målen som avgör vilka kvaliteter som ska uppnås (Myndigheten för 
skolutveckling 2003a, s 8). Trots konstaterandet om de nationella målens 
breda och generella perspektiv, och att dessa måste preciseras till vad man 
faktiskt vill uppnå, påpekas samtidigt att de inte kan omformuleras eller 
rangordnas på lokal nivå (Myndigheten för skolutveckling 2003b). Vad är 
då skillnaden mellan att precisera och att omformulera och hur ska utvär-
deringen gå till?  

Vad man ska göra är att beskriva vilka resultat och effekter man vill uppnå 
med de åtgärder man vidtar för att nå de nationella målen. Att redan när 
man startar ett förbättringsarbete precisera förväntade resultat av sina åt-
gärder är avgörande för om man senare ska kunna värdera om man nått 
ända fram. Att först i slutet av ett sådant program ”kasta in” en gransk-
ning/utvärdering utan att i förväg ha preciserat vad man förväntat sig ger 
inget tillförlitligt resultat. Man vet ju då inte vad man ska jämföra med. Det 
är inte ett professionellt arbetssätt (Myndigheten för skolutveckling 2003b, s 
5). 

Av den senare utkomna handboken Kvalitetsarbete i förskola och skola 
framgår att hittillsvarande erfarenheter har visat att arbetet med analys och 
bedömning ofta uppfattas som något svårt och komplicerat (Myndigheten 
för skolutveckling 2007). Enligt det budskap som nu förs fram behöver den 
analys och bedömning som görs i kvalitetsredovisningen därför inte jämfö-
ras med eller motsvara vetenskapliga krav på metoder eller belägg. Det 
uttrycks också en förhoppning att de exempel som redovisas i handboken 
ska räta ut en del frågetecken. Hur kvalitetsarbetet förväntas ta form runt 
de centrala begreppen måluppfyllelse, förbättring och systematik är även 
något som beskrivs i det allmänna rådet för kvalitetsredovisning (Skolver-
ket 2006).  
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Vilka slutsatser dras då kring kvalitetsarbete i utbildningsinspektionens 
rapporter? Med erfarenheter från det första årets inspektioner framhåller 
Skolverket (2004c, s 35) att inspektörerna bedömer att det finns en ”myck-
et stor utvecklingspotential när det gäller kvalitetssäkringsarbete på både 
skolnivå och kommunnivå”. Trots goda ambitioner konstateras dock att 
ett stort antal skolor får kritik inom detta område. Bristerna sägs vara all-
varliga, eftersom regeringen redan år 1997 fastställde detta krav och däref-
ter i utvecklingsplanen (Skr 2001/02:188) tydligt har betonat kvalitetsarbe-
tets vikt för bättre måluppfyllelse.  

Det förefaller sålunda som om ett antal skolor och kommuner ännu inte 
uppfattat möjligheterna att med hjälp av ett systematiskt kvalitetssäkrings-
arbete stödja eleverna i deras strävanden att nå ett gott resultat i sitt skolar-
bete eller inte uppfattat den skyldighet man har enligt de nationella styrdo-
kumenten. Det tycks heller inte vara så att man avstått från att göra just 
kvalitetsredovisningar för att man redan har etablerade, välfungerande in-
strument för kvalitetsarbete (Skolverket 2004c, s 35). 

Utifrån en brist som återkommande noteras, att medarbetarna ofta inte är 
delaktiga i kvalitetsarbetet, konstateras att detta knappast främjar ett kva-
litetstänkande och ansvarstagande för utbildningens och undervisningens 
utveckling. Bristen på delaktighet ”minskar givetvis möjligheterna för att 
skolan skall få kunskap om och kontroll över vilka processer som är fram-
gångsrika och vilka som bör förbättras” (Skolverket 2004c, s 35). Näst-
kommande år rapporteras att bristerna har förstärkts ytterligare, vilket 
sägs vara ”allvarliga signaler om att alla möjligheter till att höja måluppfyl-
lelsen i den svenska skolan inte tas till vara” (Skolverket 2005a, s 37). En 
liknande slutsats dras ytterligare ett par år senare.    

Att kvalitetsarbetet inte används för att förbättra grundskoleelevernas resul-
tat har konstaterats i ökande grad under slutet av treårsperioden. Planering 
och utvärdering finns inte i tillräcklig utsträckning i grundskolorna. Brister-
na är stora när det gäller kvalitetsredovisningar. Här har Skolverkets utbild-
ningsinspektion påtalat omfattande förbättringsbehov under hela treårsperi-
oden (Skolverket 2007a, s 21). 

Sammanfattningsvis, samtidigt som kvalitetsarbete betonas alltmer förflyt-
tas fokus, från förväntningar om utvärderingar som medel för skolutveck-
ling och resursfördelning till huvudmannens styrning och ansvar för mål-
uppfyllelse och resultat. Trots stödjande insatser från skolmyndigheterna 
konstateras återkommande brister kring att kvalitetsarbetet inte fungerar.    
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Mål- och resultatstyrning som pedagogisk metod 
Strävan efter att utveckla mål- och resultatstyrning riktas inte enbart mot 
styrningen av huvudmän och skolor utan även mot undervisningen. Ytterst 
handlar det därmed om mål- och resultatstyrning av enskilda elevers läran-
de. Så uttrycker Skolverket (1998a, s 35) att ”mål- och resultatstyrning ska 
vara ett system som genomsyrar skolans verksamhet, inklusive elevers kun-
skapsinhämtande, vilket gör styrprincipen också till en pedagogisk metod”.  

I en av de tematiska kvalitetsgranskningarna riktas fokus mot hur tiden 
ska kunna användas mer effektivt. En förväntan uttrycks om att en ”atti-
tydförändring kan bana väg för att tidsanvändningen på ett tydligare sätt 
tas i måluppfyllelsens tjänst av olika aktörer i utbildningssystemet, från 
politiker till elever” (Skolverket 2003b, s 45). Eftersom tid är en begränsad 
resurs, som kräver hushållning, kan den som ansvarar för utbildningens 
genomförande och resultat ”avkrävas en verkningsfull resultatsäkring med 
avseende på tiden som en av verksamhetens allra viktigaste resurser” (a.a. s 
63). Rektor sägs ha möjlighet att utforma strategier för tidsanvändning 
medan arbetslag och lärare, tillsammans med eleverna, kan välja tidsan-
vändning med stöd i pedagogisk teoribildning och beprövad erfarenhet. 
Hur kopplingen till pedagogiska teoribildningar ska göras är dock ingen-
ting som utvecklas. Däremot sägs att läraren kan förklara för elever och 
föräldrar hur olika tidslösningar avses leda fram till måluppfyllelse. För-
hoppningen är att en ökad medvetenhet om tidsanvändningen ska minska 
inslaget av traditionella och oreflekterade lösningar. Genom att personalen, 
med utgångspunkt från elevens behov och målen för utbildningen, skaffar 
sig systematisk kunskap om tidsanvändningen och synliggör den, på indi-
vidnivå genom de individuella studieplanerna och på verksamhetsnivå ge-
nom kvalitetsredovisningarna, kan fokus riktas mot tiden som fundamental 
”produktionsfaktor” (a.a. s 46). 

Inom arbetsdagen kan flexibilitet skapas så att en arbetsuppgift kan slutfö-
ras och att varje elev efter behov kan ägna kortare eller längre tid åt uppgif-
ten. Inom undervisningen kan på de flesta håll graden av individanpassning 
ökas, så att varje elev får gå fram i sin takt och med sina arbetsmetoder, 
utan att för den skull undervisningen blir enskild. Detta reser särskilda krav 
på lärarens ledarskap över elevernas lärande (Skolverket 2003b, s 46-47). 

Förväntningarna om att effektivisera tidsanvändningen riktas inte enbart 
mot politiker, tjänstemän och skolpersonal utan får i slutänden också kon-
sekvenser för den enskilde elevens lärande. För att eleverna ska kunna ta 
ansvar för och påverka tidsanvändningen påpekas att de förmodligen be-
höver utbildning, för att på så sätt få ”insikt om utbildningens mål, former 
för inflytande och planering av tid” (Skolverket 2003b, s 47). Förväntning-
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arna om tidseffektivisering inom ramen för den mål- och resultatstyrda 
undervisningen kan sammanfattningsvis formuleras som att fokus ska rik-
tas mot målen, undervisningen ska individualiseras och ge utrymme för 
elevers inflytande och ansvarstagande, arbetet ska dokumenteras, målupp-
fyllelsen ska följas upp och åtgärder ska vid behov vidtas.  

Också i de efterföljande inspektionerna uttrycks förväntningar om en 
mål- och resultatstyrd undervisning, då det konstateras att ”mål- och resul-
tatstyrning är en hörnsten i det nuvarande styrsystemet och ska genomfö-
ras på alla nivåer i skolverksamheten” (Skolverket 2007a, s 8). Centralt för 
den pedagogiska grundsyn som kommer till uttryck i de nationella styrdo-
kumenten förklaras vara att …  

… alla barn, elever och vuxenstuderande skall ges möjlighet att nå de natio-
nella målen och utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar och behov. 
Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studi-
er och för sin arbetsmiljö. Eleverna skall ges stort inflytande över undervis-
ningens innehåll och arbetsformer. Lärarens roll som processtödjare i ele-
vernas inlärningsprocess framhålls mer än tidigare. En förutsättning för att 
en sådan pedagogik skall bli framgångsrik är att målen för verksamheten 
tydliggörs och att måluppfyllelsen kontinuerligt följs upp. Om målen inte 
nås måste insatser av olika slag sättas in (Skolverket 2005a, s 29). 

Samtidigt som denna så kallade pedagogiska grundsyn framhålls som efter-
strävansvärd konstateras att elevers kännedom om målen i många skolor 
är bristfällig (Skolverket 2004c, 2005a, 2007a). Särskilt besvärligt är det i 
grundskolan.  

En viktig förutsättning för att kunna nå goda kunskapsresultat är att som 
elev känna till målen för skolans verksamhet. I drygt 40 procent av grund-
skolorna har inspektörerna bedömt att eleverna inte i tillräcklig utsträckning 
känner till målen för den egna utbildningen (Skolverket 2005a, s 17). 

I gymnasieskolan är läget något bättre, enligt Skolverket. Även om de flesta 
gymnasieelever får information om mål och betygskriterier, finns det dock 
ganska stora variationer när det gäller hur väl de förstår dessa och kan 
använda dem som utgångspunkt för planering, reflektion och utvärdering 
av det egna lärandet (Skolverket 2004c).  

Ett närliggande återkommande problem, som jag uppfattar kan förstås i 
förhållande det pedagogiska ideal som beskris ovan, handlar om brister i 
den systematiska uppföljningen och analysen av kunskapsresultat samt 
vidtagande av åtgärder. 

Långt ifrån alla kommuner kan redovisa en systematisk uppföljning och 
analys av de samlade kunskapsresultaten i de olika skolformerna som de an-
svarar för. Särskilt bristfällig är redovisningen av kunskapsutvecklingen i de 
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lägre årskurserna. I de fall kunskapsuppföljningar görs och resultaten sam-
manställs på skol- och/eller kommunnivå gäller det nästan uteslutande äm-
nena svenska, engelska och matematik. Analys av resultaten görs sällan och 
kan därför inte ligga till grund för beslut om åtgärder i syfte att öka elever-
nas möjligheter att nå målen (Skolverket 2007a, s 15-16).  

Även när det gäller elevers möjlighet till inflytande över undervisningens 
innehåll och arbetsformer, så är detta något som återkommande skrivs 
fram som ett bristområde. Enligt vad Skolverket (2005a) har erfarit är 
inflytandefrågan vanligt förekommande i skolornas arbetsplaner och kvali-
tetsredovisningar, men ofta saknas en gemensam bild av vad som menas. I 
praktiken blir det därför upp till den enskilde läraren att finna vägar för 
detta. Som exempel på situationer där inspektörerna har bedömt kvaliteten 
som mycket god avseende elevers inflytande och delaktighet anges följande. 

Inspektörerna besökte bland annat en förskoleklass där barnen har olika ak-
tiviteter i hela huset. Barnen väljer själva aktivitet, t ex musik, rörelse, bild 
och form, lek med ord och eller praktisk matematik. Ibland inträffar det att 
något barn inte kan få sitt första val men pedagogerna menar att barnen har 
lärt sig att det inte går att vara mer än ett visst antal barn i varje grupp. När 
den situationen uppstår tar pedagogerna tillfället i akt och pratar med bar-
nen om demokratiska värderingar (Skolverket 2005a, s 53). 

När Skolverket (2007a) summerar de tre senaste årens inspektioner konsta-
teras att eleverna i de flesta skolor, i rimlig utsträckning, känner till demo-
kratiska principer och har en vilja att arbeta i demokratiska former. In-
spektörerna har även mött ett stort antal elever med goda förmågor att 
uttrycka sina egna uppfattningar och att argumentera för dem. Däremot 
finns det ett stort missnöje bland eleverna över begränsade möjligheter till 
inflytande över utbildningen och det inre arbetet i skolan. Förutom inspek-
tionens egna slutsatser refereras även andra undersökningar, som på mot-
svarande sätt har påvisat brister kring elevinflytande.   

Skolverket (2007a) konstaterar vidare att många lärare anser att de sak-
nar stöd i de nationella styrdokumenten om hur elevernas inflytande över 
arbetsformer, arbetssätt och undervisningens innehåll ska utformas i prak-
tiken. Eftersom inte heller inspektionen har någon större vägledning av hur 
elevinflytande ska bedömas, med utgångspunkt i skolförfattningarna, väljer 
Skolverket att tillskriva regeringen med ett påpekande om att det inför 
arbetet med ny skollag behövs tydligare bestämmelser när det gäller elevers 
möjlighet till inflytande, men också kring särskilt stöd50. 

 
50 Angående stöd skriver Skolverket (2007c, s 2): ”Skolorna har uppenbarligen 
svårigheter med att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och 
behov så de får möjlighet att nå målen på så sätt som avsetts”. 
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Enligt Skolverkets bedömning finns det också skäl att överväga hur man i 
styrdokumenten på ett tydligare sätt kan stödja skolorna i arbetet med att ge 
eleverna ökat inflytande över utbildningens utformning. Elevernas inflytan-
de får inte innebära att eleverna åläggs ett större ansvar än vad som är 
lämpligt med hänsyn till ålder och mognad och lärarens ansvar för under-
visningen. Detta är en viktig avvägning när läraren bedömer hur undervis-
ningen skall läggas upp. Även bestämmelserna om elevernas inflytande över 
utbildningens utformning såsom arbetsformer, arbetssätt och undervisning-
ens innehåll bör förtydligas i en ny skollag och andra styrdokument (Skol-
verket 2007c, s 5).  

Sammanfattningsvis, utifrån de förväntningar som här refereras betraktas 
mål- och resultatstyrning som ett ideal som inte enbart riktas mot styrning-
en av huvudmän och skolor, utan som också ska prägla den pedagogiska 
verksamheten. Bärande delar i detta är då att målen för verksamheten tyd-
liggörs, att elever ges ett stort inflytande, att måluppfyllelsen kontinuerligt 
följs upp samt att insatser sätts in vid behov. I samtliga dessa delar dras 
dock slutsatser om olika problem och brister.  

Erfarenhetsrum 
De förväntningar som redovisas ovan tolkas i det avsnitt som nu följer i 
förhållande till olika erfarenhetsrum. Presentationen av respektive erfaren-
hetsrum avslutas genom att karaktäristiska innebörder som kvalitetsbe-
greppet tilldelas inom detta summeras.  

Utbildning 
En del av de förväntningar som refereras ovan kan förstås i relation till det 
erfarenhetsrum som jag benämner utbildning. Hänvisningar till detta erfa-
renhetsrum, bland annat genom forskningsreferenser, förekommer i större 
utsträckning i början av den undersökta perioden än under den senare.  

Med anledning av regeringens kvalitetssatsning (Skr 1996/97:112) förs i 
en skolverkspromemoria (Skolverket 1999a) ett resonemang om vilken roll 
kvalitetsbegreppet bör ges i relation till myndighetens tidigare verksamhe-
ter. Det konstateras att Skolverket hittills har haft en ganska bred syn på 
skolans nationella kvalitet och också uttalat sig värderande, dock inte 
gentemot huvudmän och skolor. På dessa nivåer har visserligen uppföljning 
och utvärdering inhämtat data, men det är endast i samband med tillsyns-
ärenden som Skolverket har tagit ställning, och då endast i förhållande till 
de krav som staten ställt upp i författningarna. Även om tillsynen omfattat 
såväl lättkontrollerade regler som mer komplexa krav har slutsatserna 
utmynnat i kritik och krav på åtgärder. Däremot har inte verksamheten 
värderats i mer kvalitativa termer. Uppfattningen har varit att värderingar 
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av kvalitet, utöver om statens krav är uppfyllda eller inte, är ett ansvar för 
den enskilda skolan och för huvudmannen.  

Det vi nu står inför är ett uppbrott från denna ståndpunkt i den meningen, 
att vi, genom utbildningsinspektörerna, skall uttala oss värderande i en bre-
dare skala på skolnivå och huvudmannanivå. Kravet på kvalitetsgransk-
ningar innebär i själva verket att regeringen ålagt Skolverket att göra (en 
viss slags) utvärderingar på skol- och huvudmannanivå (Skolverket 1999a, s 
12).  

Problemet, enligt Skolverket, är att det kan finnas en latent motsättning 
mellan å ena sidan politiskt beslutade nationella mål och riktlinjer och å 
andra sidan resultatet från forskning och utvärdering eller människors 
slutsatser av sina erfarenheter. Särskilt svårt sägs det vara att utbildningsin-
spektörer, med referens till sitt eget professionella kunnande och erfarenhe-
ter från andra verksamhetsområden, ska kunna diskutera och föra fram 
synpunkter på den lokala verksamhetens kvalitet. För att exemplifiera det-
ta nämns hur två personer, som båda engagerats för ett uppdrag som in-
spektör, kan ha två helt olika bedömningsgrunder. I båda fallen konstate-
ras dock att det förefaller rimligt att bedömningarna utgår från inspektö-
rernas respektive erfarenheter, även om inte staten har uttalat sig i författ-
ningarna om dessa avseenden. 

När det första årets kvalitetsgranskningar redovisas anges att var och en 
av utbildningsinspektörerna har engagerats för att utifrån sin sakkompe-
tens och erfarenhet inom ett av områdena uttala sig om utbildningens kva-
litet (Skolverket 1998b). Respektive inspektörsgrupp har gemensamt preci-
serat frågeområden och bedömningskriterier. I en senare rapport förklaras 
att bedömningarna dels utgår från de nationella målen, dels från inspektö-
rernas erfarenhetsbaserade kriterier51 på god kvalitet. Trots gemensamma 
kriterier och frågeställningar påpekas dock att varje inspektör, ”utifrån sin 
förförståelse och tolkning av uppdraget har ägnat fördjupad uppmärksam-
het åt vissa delar av de granskade verksamheterna” (Skolverket 2000b, s 9-
10). Av den anledningen konstateras att underlaget i kommunrapporterna 
är något skiftande och att detta även har präglat intervjuerna. 

Som exempel på hur erfarenheter refereras kan nämnas att det i ett av de 
kvalitetsgranskade temana konstateras att mål för det granskade området i 

 
51 Har då de erfarenhetsbaserade kriterierna utformats på ett sådant sätt att det är 
möjligt för en läsare att förstå dessa? Svaret på frågan är att det visserligen framgår 
mot vilka kriterier verksamheten har bedömts, men att det sedan varierar i vilken 
grad läsaren ges möjlighet att närmare förstå från vilka utgångspunkter dessa har 
utvecklats. Ett generellt drag är att de kvalitetsgranskningsrapporter som skrevs 
innan år 2000 i högre grad än de senare refererar forskning. 
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stor utsträckning saknas, och att det därför har varit problematiskt att 
bedöma kvaliteten och resultaten i den undervisning eleverna får gentemot 
nationella mål. Istället har bedömningarna ”i huvudsak gjorts utifrån ut-
bildningsinspektörernas sakkunskap” (Skolverket 2000a, s 98). I andra 
rapporter legitimeras de ställningstaganden som görs genom allmänna 
hänvisningar till forskning utan att det närmare specificeras vad som avses. 
Exempelvis påstås att ”forskning kring kränkande behandling har visat att 
…” (Skolverket 2000a, s 12) utan någon som helst referens anges. Ytterli-
gare ett sätt att använda forskning är som i följande exempel, där en cen-
tral fråga ställs och belyses i relation till forskning inom området.  

Hur bör drogundervisningen utformas för att fungera i ett samspel med 
ungdomarna? För att kunna svara på den frågan, bör man veta något om 
hur ungdomar tänker, fungerar och reagerar och hur detta har förändrats 
som en konsekvens av samhällsutvecklingen. Sådana frågor studeras inom 
ungdomsforskningen, särskilt den gren som kallas socialisationsforskning. 
Den tyske socialpedagogen och socialisationsforskaren Thomas Ziehe … 
(Skolverket 2000a, s 161). 

Också i de samlade redovisningar av inspektionsresultaten, som Skolverket 
ger ut från 2003 och framåt, görs vissa hänvisningar till erfarenheter från 
forskning om utbildningsområdet. Exempelvis hänvisas till att forskning 
om framgångsrika skolor pekar på rektorns betydelse som pedagogisk 
ledare (Grossin 2004 i Skolverket 2005a). Vid ett annat tillfälle underbyggs 
en iakttagelse som inspektionen har gjort, att allt fler kommuner hanterar 
särskilda undervisningsgrupper på ett sätt som strider mot principen om 
inkluderande undervisning, genom referens till en studie från lärarhögsko-
lan i Stockholm (Heimdahl Mattson 2006 i Skolverket 2007a). Trots att 
således även redovisningarna från inspektionen rymmer vissa hänvisningar 
till tidigare utbildningserfarenheter, så är sådana ändå mindre vanligt före-
kommande än i den tidigare kvalitetsgranskningsverksamheten.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till i erfaren-
hetsrummet utbildning är mål, kunskap, kunskapskvalitet, bildning, demo-
krati, värdegrund, medborgare, ansvar, värdering, samhälle och lärande.  

Juridik 
Av den promemoria där en diskussion förs om vilken roll kvalitetsbegrep-
pet bör ges i relation till Skolverkets (1999a) tidigare verksamheter, fram-
går att det framför allt är i relation till tillsyn som den nya kvalitetsgransk-
ningen diskuteras. En betoning görs av vikten av att hålla fast vid ett till-
synsbegrepp där bedömningen, utifrån en prövning av om en viss skolhu-
vudman uppfyller sitt författningsansvar, inskränker sig till uttalanden om 
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huruvida statens krav är uppfyllda eller inte. Skolverket behöver nämligen 
ett skarpt instrument för direkta krav mot huvudmannen. Med hänvisning 
till Riksrevisionsverket och andra aktuella utredningar konstateras vidare 
att detta tillsynsbegrepp passar väl ihop med det nya instrumentet kvali-
tetsgranskning. Det beskrivs också som logiskt att organisera dessa två i en 
och samma avdelning då ”tillsyn granskar utifrån statens minimikrav och 
kräver förbättringar, eventuellt under sanktionshot, om kraven inte upp-
fylls”, medan kvalitetsgranskningar bedömer ”inom vidare ramar” (Skol-
verket 1999a, s 7-8). På detta sätt uppstår en nära relation mellan kvali-
tetsgranskning och ett juridiskt erfarenhetsrum. 

Hur tar då de nya kvalitetsgranskningarna som startar 1998 form i rela-
tion till den tidigare etablerade tillsynsverksamheten? Trots en organisato-
risk samordning så genomförs tillsyn och kvalitetsgranskning som två se-
parata verksamheter. I och med att den nya Utbildningsinspektionen star-
tar 2003 ges däremot de tidigare separata tillsyns- och kvalitetsgransk-
ningsverksamheterna nya förutsättningar, då båda blir en del av begreppet 
utbildningsinspektion. Enligt Skolverket tar tillsynen ställning till om sta-
tens krav uppfylls eller inte medan kvalitetsgranskning har en bredare be-
dömningsskala, eftersom tyngdpunkten ligger på områden där staten utta-
lat sig i termer av mål.   

Kvalitetsgranskningens tyngdpunkt ligger alltså snarare på områden där sta-
ten uttalat sig i termer av mål än där det är frågan om krav. Bedömnings-
skalan är därför också bredare än inom tillsynen. I kvalitetsgranskningen 
blir bedömningen mer nyanserat uttryckt medan den i tillsynen inskränker 
sig till om kraven är uppfyllda eller inte. Till skillnad från tillsynen är kvali-
tetsgranskningen inte heller begränsad till vad skolförfattningarna anger, 
utan kan också använda sig av t.ex. professionella eller forskningsbaserade 
kriterier (Skolverket 2003d, s 9). 

Trots den möjlighet som här anges, så utvecklas inte några ytterligare kri-
terier utöver de som stadgas i författningarna (Skolverket 2004c, 2005a, 
2007a). Däremot är detta en fråga som diskuteras i Skolverkets (2008) 
remissyttrande till betänkandet Tydlig och öppen (SOU 2007:101), dock 
även då med ett ställningstagande att några ytterligare kriterier utöver 
författningarna inte behövs. Skolverket anför att de visserligen kan se för-
delar med att utveckla preciserade kriterier, bland annat eftersom inspek-
tionen blir mer förutsägbar och därmed mer rättssäker för dem som in-
spekteras. Ändå anser Skolverket att det finns frågetecken som är uppenba-
ra. Till att börja finns det redan ett omfattande regelverk med tillhörande 
stödmaterial. Att i förväg, utöver detta, precisera kriterier kan leda till att 
det uppstår en parallell normgivning och dessutom en icke önskvärd detalj-
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styrning och omtolkning av regelverket. För verksamheternas del finns 
också en risk att de delar av regelverket som kriterierna inte riktas mot 
tappas bort, och för inspektionens egen del att möjligheterna att uppmärk-
samma andra brister och förbättringsområden inskränks. Vidare menar 
Skolverket att det med den ombildning som planeras ske av skolmyndighe-
terna (till de nya myndigheterna Skolverket och Skolinspektionen) finns en 
risk för att det kan uppstå två generellt normerande myndigheter inom 
skolområdet, något som i nästa led kan skapa oklarheter för huvudmän 
och skolor. Utifrån dessa frågetecken och i relation till de övriga föränd-
ringar som aviserats av regeringen, som omfattar såväl ett tydligare regel-
verk som utbildningsmål, anser inte Skolverket att några ytterligare kriteri-
er behöver utvecklas. Kravet på öppenhet kan istället tillgodoses även utan 
kriterier, nämligen genom att Skolverket (2007b) på sin hemsida publicerar 
information om den inspektionsmodell som används, för att på så sätt 
tydliggöra mot vilka bedömningsområden och bedömningspunkter verk-
samheten bedöms, det vill säga skollagen, läroplanerna, skolformsförord-
ningarna eller andra författningar som styr verksamheten.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet juridik är författningar, riktlinjer, allmänna råd, krav, likvärdig 
bedömning, rättssäkerhet, ansvar, brist, sanktion, kritik och åtgärd. 

Kvalitetssystem 
På motsvarande sätt som kvalitetsbegreppet diskuteras i förhållande till 
tillsyn, så för Skolverket (1998a) även en prövande diskussion kring möj-
ligheten att använda Total Quality Management (TQM) inom svensk sko-
la. Även om detta inte resulterar i att någon särskild kvalitetsmodell väljs 
eller förespråkas, menar jag ändå att det sätt som kvalitetsbegreppet tar 
form i de nationella skolmyndigheterna tydligt influeras av det erfarenhets-
rum som jag benämner kvalitetssystem.  

I skriften Kvalitetssäkring i skolan (Skolverket 1998a) görs en historisk 
tillbakablick över kvalitetsbegreppets användning i olika kulturer och 
branscher. Först hänvisas till det forntida Kina, Romarriket, antikens Aten 
samt det svenska jordbruks- och hantverkarsamhället. Sedan till de indust-
riella metoder som växte fram efter andra världskriget, i synnerhet hur 
dessa utvecklades i Japan. Från den utveckling som skedde i Japan nämns 
Edwards Demings idéer om att dokumentera arbetsrutiner samt att ha en 
vetenskaplig attityd till produktionen. Steg ett var att etablera tydliga mål, 
sedan samla in relevanta data och därefter att planera, genomföra och 
utvärdera. Andra drag, med inspiration från Joseph Juran, handlar om en 
betoning på ledarskap, kvalitetsarbete, delaktighet samt vikten av tydliga 
mål, mätning och utvärdering av måluppfyllelse. Medan Demings lade 
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största vikten vid styrdokument betonade Juran istället vikten av lednings-
funktioner och decentralisering för att utveckla förändringsarbetet i rikt-
ning mot bättre kvalitet. Till detta fördes också strävanden efter en felfri 
produktion och ständiga förbättringar, dels för att försöka förbättra små 
detaljer (kaizen), dels att åtgärda saker som ännu inte hade hunnit bli till 
problem (warnsa-kagen).   

Skolverket (1998a) konstaterar att kvalitetsbegreppet inte nödvändigtvis 
är kopplat till någon föreställning om mål- och resultatstyrning, men att 
TQM och det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet har en likartad 
syn på mål, resultat, utvärdering och decentralisering. Det finns också 
andra delar som konstateras vara påfallande lika. Ledningens ansvar i 
TQM jämförs med rektorns ansvar, kundorientering med elev- och föräld-
rainflytande samt förebyggande arbetssätt med individuella studieplaner 
och åtgärdsprogram. En skillnad som kommenteras handlar om mål, me-
dan skolans läroplan innehåller mål för verksamheten så är TQM förenligt 
med alla mål. Vidare påpekas att de metoder för styrningsprinciper som 
har utvecklats inom tillverkande företag förmodligen är lättare att genom-
föra i en miljö som präglas av starka resultatkrav. Inte heller har TQM 
några motsvarigheter till elevaktiva arbetssätt och begreppet likvärdighet. 
Ett frågetecken reses även utifrån frågan om kvalitetsteorins motivations-
skapande inslag har samma tillämplighet i skolan som inom industrin.  

Kaizen var en viktig princip inom japansk precisionsindustri där slarv med 
små detaljer ibland kunde bli ödesdigra. Samma förhållande kanske inte rå-
der inom skolan. Warnsa-kagan var en princip som skulle få personalen att 
förebygga små fel innan de växte till större. Man kan förmoda att denna 
princip har stor tillämplighet inom en processindustri där man inte har råd 
att slarva med underhållet och orsaka produktionsstopp. I en skola råder 
kanske andra förhållanden; ibland kan man kanske åtgärda vissa problem i 
efterhand (Skolverket 1998a, s 36).    

På sikt menar Skolverket (1998a, s 36) att det förmodligen kommer att 
utvecklas ”nya formler för kvalitetsutveckling”, som inte hämtar sin grund 
i industriell utveckling utan är mer anpassade för utbildning. Ändå borde 
genomgången av olika kvalitetsteorier och jämförelserna med skolans styr-
system öppna upp för att på bredare bas pröva TQM inom svensk skola. 
Eftersom TQM:s olika komponenter, utifrån dess utveckling på empirisk 
och positivistisk grund, inte utgör något logiskt sammanhängande system 
påpekas att det går att tillämpa vissa delar samtidigt som andra utelämnas. 
Det är dock viktigt att vara uppmärksam på vari TQM:s begränsningar 
ligger, några lösningar erbjuds inte på sådant som ”fackpedagoger brottas 
med för att effektivisera inlärningen och knappast heller på frågan hur man 
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ska få elever motiverade” (Skolverket 1988a, s 37). När det gäller värde-
grundsmål så ”behöver TQM:s formler utvecklas, eftersom skolan där har 
karaktären av institution snarare än produktionsenhet” (a.a. s 37).  

Frågan om färdiga kvalitetsmodeller återkommer också i senare skol-
myndighetstexter. I samband med Skolverkets (2000c) utvecklingsdialoger 
konstateras att vissa kommuner har anslutit sig till särskilda system eller 
modeller, utifrån en förhoppning om att skapa strukturer för kvalitetsarbe-
te. Skolverket har dock uppmärksammat att man i dylika modeller priori-
terar kvantitativa data framför kvalitativa, vilket leder till att processen 
mer får en karaktär av kontroll än av utveckling. Också i kunskapsöversik-
ten Att granska och förbättra kvalitet (Myndigheten för skolutveckling 
2003a) nämns olika modeller och hjälpmedel för kvalitetsarbete, bland 
annat: ISO 9000, Koalaty Kid, benchmarking, TQM, SIQ, balanserade 
styrkort, ECCERS samt EU-projektet Kvalitetsbedömning inom skolut-
bildningen. Det påpekas dock att sådana generella modeller måste anpassas 
till lokala förutsättningar för att bli användbara. Vikten av allas delaktig-
het och ett målmedvetet arbete betonas, som förutsättningar för att 
gransknings- och förbättringsarbetet ska bli framgångsrikt.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet kvalitetssystem är system, systematik, effektivitet, produktion, 
kvalitetsarbete, kvalitetssäkring, delaktighet, förebyggande arbetssätt, 
granskning, kvalitetsmått, analys, åtgärd och ständiga förbättringar. 

Marknad 
Det sista erfarenhetsrummet, marknad, är inte något som är tydligt fram-
trädande i de analyserade skomyndighetstexterna. Ändå menar jag att en 
del av de förväntningar som uttrycks kan förstås i relation till detta erfa-
renhetsrum. Framför allt är det något som kommer till uttryck i en del av 
kvalitetsgranskningsrapporterna, vilket kan ha sin förklaring i att en del av 
utbildningsinspektörerna rekryterades från näringslivet.  

I skriften Kvalitetssäkring i skolan (Skolverket 1998a) ställs en fråga hu-
ruvida det är rimligt att benämna elever som kunder. Å ena sidan konstate-
ras att elever gör ”olika val, deltar i fastställandet av mål för utbildningen 
samt agerar som köpare av kunskap” (a.a. s 36). Å andra sidan påpekas att 
den personliga utveckling som eleven förutsätts genomgå under sina år 
inom skolväsendet inte på motsvarande sätt passar in på kundbegreppet. 
Dessutom menar Skolverket (a.a. s 36) att TQM förutsätter en ”underlig-
gande produktionsformel för sambandet produkt – producent – kund”, 
vilket kan vara svårt att översätta till utbildningsområdet eftersom det är 
oklart vad som är utbildningens produkt. 
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Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet marknad är konkurrens, produkt, flexibilitet, kund, val, entrepre-
nad, måluppnående och resultatmaximering.  

Talhandlingar om kvalitet – nationella skolmyndigheter 
Med utgångspunkt från olika erfarenhetsrum ställs de innebörder som 
kvalitetsbegreppet tilldelas på skolmyndighetsarenan i ett spänningsfyllt 
förhållande till varandra. Nedan riktas blicken först mot illokuta talhand-
lingar och därefter mot frågan om vilka applikationskriterier som domine-
rar. 

Illokuta talhandlingar 
I de talhandlingar som förs fram på skolmyndighetsarenan används inne-
börder från olika erfarenhetsrum. Under den undersökta perioden föränd-
ras språket då användningen av vissa begrepp, som brist, förbättring, sys-
tematik och måluppfyllelse, ökar medan andra, som reflektion, måltolk-
ning och kunskapskvalitet, minskar.  

Med utgångspunkt från de respektive erfarenhetsrummen får de för-
väntningar som uttrycks fäste i olika delar av det mål- och resultatstyrda 
utbildningssystemet. Lite tillspetsat kan sägas att de juridiska intressena 
riktas mot författningsefterlevnad, erfarenheter från utbildning mot mål 
och måltolkning och de från marknad och kvalitetssystem mot måluppfyl-
lelse och resultat. Just relationen mellan mål, målluppfyllelse och resultat 
är central. Om kunskap betraktas som något som utvecklas mellan männi-
skor kan det vara svårt att på förhand definiera exakt vilka resultat som 
ska nås. Med utgångspunkt från erfarenhetsrummen marknad och kvali-
tetssystem är å andra sidan ett eftersträvansvärt resultat något som behöver 
tydliggöras genom mätbara mål, som en förutsättning för att kunna kon-
trollera om måluppfyllelsen är hög. Runt måluppfyllelsebegreppet uppstår 
på så sätt en spänning beroende på om utgångspunkten tas från mål eller 
från resultat.  

Spänningen mellan olika uttolkningarna av måluppfyllelse förs i nästa 
led vidare till andra begrepp, som kunskap, inflytande, delaktighet och 
ansvar. Å ena sidan handlar det om ett tolkningsbart kunskapsbegrepp, 
med potentiellt utrymme för olika kvaliteter, och å andra sidan ett tydligt 
kunskapsbegrepp, med fokus på resultat, som på förhand behöver definie-
ras. Motsvarande gäller för begreppen inflytande och delaktighet. Om 
förväntningar utifrån ett juridiskt perspektiv handlar om att kontrollera 
författningsefterlevnad och ställa krav på att bristerna åtgärdas, så behöver 
begreppens innehåll tydliggöras. Utifrån ett kvalitetssystemsperspektiv blir 
inflytande och delaktighet vidare en del av en styrnings- och ledningspro-
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cess, utifrån strävanden om ständiga förbättringar och, i produktionster-
mer, resultatmaximering. När däremot inflytande och delaktighet kopplas 
samman med tankar om att fostra ansvarstagande demokratiska sam-
hällsmedborgare, får det mer karaktären av samhälleligt mål än juridiskt 
kontrollerbara riktlinjer eller kvantitativt mätbara värden.  

Argumenten om en rättssäker och kvalitetssäkrad mål- och resultatstyr-
ning riktas inte enbart mot huvudmän och skolor utan även mot den peda-
gogiska verksamheten. Under den undersökta perioden konstateras att 
styrningen inte fungerar i enlighet med intentionerna. Uppfattningar förs 
fram om att författningarna behöver förtydligas, informationen förbättras 
samt att kompetens och ansvarstagande måste öka. Samtidigt finns också 
andra budskap, men som hela tiden underordnas de dominerande. När 
regeringen ger signaler om att utbildningsinspektionen ska prioritera 
granskning som har betydelse för skolans kunskapsuppdrag framhåller 
Skolverket (2007b) dels vikten av att inte förlora siktet på övergripande 
mål som inflytande och demokrati, dels att det finns en risk att mer svår-
mätta kunskapskvaliteter tappas bort. Redan tidigare påpekar Skolverket 
(2000a) att ett starkt betygsfokus gynnar mätbara kunskaper framför kun-
skapskvaliteter som kräver andra bedömningsmetoder. Utifrån Skolverkets 
(2000c) erfarenheter av huvudmäns och skolors kvalitetsredovisningsarbete 
redovisas även en uppfattning om att kvantitativa aspekter dominerar, 
medan innehållsfrågor endast förkommer i liten utsträckning.  

De språkliga argument som förs fram från de nationella skolmyndighe-
terna rymmer en stark illokut kraft. När budskap förs fram om det själv-
klara i att ett systematiskt kvalitetsarbete leder till högre måluppfyllelse är 
det svårt att argumentera mot detta. Lika kraftfulla är slutsatserna om de 
försämrade kunskapsresultaten och argumenten om möjligheterna att med 
ett mer utvecklat stöd och kvalitetsarbete åstadkomma förbättring. När 
sedan både stöd och kvalitetsarbete konstateras vara bristområden i hu-
vudmännens och skolornas verksamheter blir det dock problematiskt. De 
slutsatser och förklaringar som då formuleras, i exempelvis rapporter och 
pressmeddelanden kring problem och möjliga lösningar, är inte tyckanden 
från vem som helst. När budskapen kommer från de nationella skolmyn-
digheterna finns det en auktoritativ kraft i de illokuta talhandlingar som 
yttras.  

Vad är det då för budskap som förs fram? Vanligt är att det handlar om 
att bestämmelserna kan behöva anpassas eller att problemen kan vara ut-
tryck för bristande kunskap, kompetens, ansvarstagande, ledning eller 
metodiska färdigheter. Reflektioner formuleras också om att kvalitetsarbe-
te uppfattas som ett utanpåverk, spel för galleriet och kuliss, men det förs 
även fram farhågor om att resultat ska utelämnas och information snedvri-
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das. Bristerna sägs vara allvarliga, vidare att det är anmärkningsvärt att 
skolpersonalen saknar kunskap om de författningar som styr och att det är 
viktigt att få kunskap om, och kontroll över, vilka processer som är fram-
gångsrika och vilka som behöver förbättras. Sammantaget rymmer argu-
menten ett budskap om att bara rättning vidtas i de avseenden som inte 
fungerar, så kommer problemen att kunna rättas till och möjliggöra stän-
diga förbättringar, ytterst för högre måluppfyllelse. 

Applikationskriterier 
De applikationskriterier som under den undersökta perioden betonas allt 
starkare är måluppfyllelse/resultat, likvärdiga bedömningar, systematiskt 
kvalitetsarbete, ansvar och systemkunskap. Trots den betoning som emel-
lanåt görs av begrepp som jag menar kan förstås i förhållande till erfaren-
hetsrummet utbildning, så underordnas dessa de dominerande. Konsekven-
sen blir att begrepp som medborgare, inflytande, delaktighet, lärande samt 
kunskapskvalitet endera minskar i användning, eller tenderar att omtolkas 
i förhållande till erfarenhetsrummen juridik och kvalitetssystem. 

Avslutande kommentar 
När kvalitetsbegreppet i slutet av 1990-talet börjar användas på skolmyn-
dighetsarenan förs en diskussion om relationen mellan detta och den sedan 
tidigare etablerade tillsynsverksamheten. En prövande diskussion förs även 
kring möjligheten att tillämpa den kvalitetsstyrning som samlat benämns 
som Total Quality Management (TQM) i styrningen av svensk skola. Även 
om någon explicit kvalitetsmodell inte kommer att användas, och även om 
den första generationens kvalitetsgranskning [1998-2003] inte kopplas 
samman med tillsyn, så kommer de båda erfarenhetsrummen juridik och 
kvalitetssystem över tid att allt tydligare påverka skolmyndigheternas för-
hållningssätt. Samtidigt som dokumentationskrav och författningsre-
gleringar kring de verksamheter som byggs upp runt kvalitetsbegreppet 
ökar, så minskar hänvisningar till erfarenhetsrummet utbildning.      

Förväntningarna om en tydligare och mer aktiv skolmyndighet utgår i 
slutet av 1990-talet från tankar om att bidra till en ny typ av debatt, där 
fokus förflyttas från det tidiga 1990-talets reformdetaljer till diskussioner 
om värderingar, resursprioriteringar samt offentliga samtal kring frågor 
som kunskap och bildning. Över tid utmanas dessa förväntningar av ar-
gument om effektivisering, systemkunskap samt utveckling av metoder för 
att mäta och kontrollera utbildningens resultat och måluppfyllelse. Samti-
digt förflyttas fokus från en ambition att ge nationella bilder, till att med 
utgångspunkt från de resultat som hämtas från skolor och huvudmän pre-
sentera lättillgängliga och jämförbara redovisningar. De tidigare förvänt-



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 187
 

ningarna om en ny typ av debatt utvecklas mot en betoning på måluppfyl-
lelse, där utvecklingsinslagen handlar om att den lokala nivån tar tillvara 
på myndighetens bedömningar samt dess metod- och systemkunskap.  

En konsekvens som följer av utvecklingen är att en förskjutning uppstår, 
från en betoning på mål och måltolkning, till en betoning på ökad målupp-
fyllelse och förbättrade kunskapsresultat. Detta återspeglas även i de för-
väntningar som riktas mot lärare. De uttalanden som görs om vad som 
borde ske, vad som borde vara annorlunda, har under hela perioden en 
tydligt normativ karaktär. I den tidigare målbetoningen yttrar sig de nor-
mativa inslagen genom förväntningar som hämtas från exempelvis special-
pedagogisk forskning. Argument som förs fram till stöd för dessa uppfatt-
ningar handlar bland annat om att skolans personal ska svara för en stor 
del av den kunskaps- och kompetensutveckling som behövs för samhälls- 
och arbetsliv. Med den ökade betoningen på måluppfyllelse och resultat 
riktas fokus istället, med inspiration från juridik och kvalitetssystem, mot 
behovet av mer systemkunniga lärare, författningskunskap, likvärdig be-
dömning, betygssättning och effektivt kvalitetsarbete.  

De ökade kraven på dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete le-
der också till att huvudmannens styrning och ansvarstagande betonas allt 
tydligare. Från att utvärdering och uppföljningar under 1990-talets andra 
hälft motiveras utifrån verksamhetsutvecklings- och resursfördelningsbe-
hov, förflyttas fokus mot kontroll av måluppfyllelse och resultat, med en 
tydlig betoning på vad som åligger varje ansvarsnivå. Förflyttningen till 
huvudmannanivå rymmer under ett övergångsskede förväntningar om att 
det är kommunen som ska slå an en önskvärd riktning. Efterhand handlar 
det dock alltmer om uppföljning av måluppfyllelse och kunskapsresultat 
samt vikten av att göra analys och besluta om åtgärder.  

Utifrån den uttolkning av mål- och resultatstyrning som görs med ut-
gångspunkt från juridik och kvalitetssystem följer konsekvenser för den 
pedagogiska verksamheten. När mål- och resultatstyrning tillämpas som en 
pedagogisk metod förutsätter detta att målen tydliggörs, att eleverna in-
formeras om och förstår målen, att eleverna ges ett stort inflytande och tar 
ansvar, att arbetet följs upp och utvärderas, att åtgärder vidtas samt att 
arbetet dokumenteras. När verksamheten betraktas utifrån denna idealbild 
konstaterar Skolverket återkommande att det finns brister. Eftersom kvali-
tetsbegreppet över tid allt mindre diskuteras i förhållande till tidigare ut-
bildningserfarenheter diskuteras inte heller de uppmärksammade proble-
men i relation till dessa. Lösningarna på de problem som uppstår, som en 
konsekvens av applikationskriterier som hämtas från juridik och kvalitets-
system, söks istället från just juridik och kvalitetssystem.  
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Kapitel 8 Kulla kommun 
 
 
 
 
Kulla kommun, som tillhör kategorin förortskommun52, är beläget i en 
expansiv storstadsregion. Den politiska styrningen har sedan flera decenni-
er tillbaka präglats av en borgerlig majoritet.  

Karaktäristiska drag i Kulla kommuns styrning av utbildning är en utta-
lad ambition att, med utgångspunkt från de nationella målen, förverkliga 
mål- och resultatstyrning där ansvar delegeras så långt ut som möjligt. 
Samtidigt är man mycket öppna med resultatet från uppföljningar och 
utvärderingar. Kommunens myndighets- och huvudmannafunktion beto-
nas, liksom att politikerna huvudsakligen ska ägna sig åt att följa upp mål 
medan de olika funktionerna i de professionella leden har ansvaret för 
genomförandet. Utifrån de centrala principerna om konkurrensneutralitet 
och kundval görs en organisatorisk särskillnad mellan finansiering och 
produktion. Finansieringssidans uppdrag handlar om att finansiera och 
följa upp verksamheten men inte att styra, mer än indirekt genom uppfölj-
ning och utvärdering. För att skapa lika förutsättningar för kommunala 
och fristående skolor finns en liten stabsenhet, som leds av chef 1, direkt 
under den politiska nämnden. Den kommunala utbildningsverksamheten, 
produktionssidan, leds i nästa led av en annan chefstjänsteman, chef 2.  

I Kulla kommun har genomförts tre separata politikerintervjuer (politi-
ker M, S respektive Fp), två enskilda intervjuer med chefstjänstemän (chef 
1 respektive 2), en parintervju med tjänstemän (tjänsteman 1:1 och 1:2), en 
gruppintervju med skolledning (skolledare 1, 2:1 och 2:2) samt en gruppin-
tervju med lärare.  

Redovisningen presenteras under fem huvudrubriker. Först riktas blick-
en med inspiration från begreppshistoria mot de Strukturella ramar som 
utvecklas på olika nivåer i Kulla kommuns styrning. Under rubriken För-
väntanshorisont presenteras de förväntningar som de intervjuade tillskriver 
kvalitetsbegreppet. Förväntningarna tolkas sedan i relation till olika Erfa-
renhetsrum. Med inspiration från talhandlingsteori följer därefter en analys 
av de Talhandlingar om kvalitet som yttras i ett kundvalssystem. Kapitlet 
avrundas med en Avslutande kommentar.  

 
52 Enligt Svenska kommunförbundets (2004) kommungruppsindelning.  
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Strukturella ramar 
Här redovisas de strukturella styrinstrument som används i Kulla kom-
mun.  

Styrinstrument från nämndnivå 
Den kommunala politiken har formulerat en Utbildningspolitisk strategi 
för varje verksamhets- och skolform. I stort sett ser samtliga strategier 
likadana ut, med undantag för att man i strategin för förskolan exempelvis 
talar om barn istället för elever. Rubriksättningen, som ligger nära läropla-
nens rubriker, återfinns även i kommunens kvalitetsredovisning. I jämförel-
se med den nationella läroplanen har en viss begreppslig utvidgning gjorts, 
exempelvis har inflytande och delaktighet ersatts med en formulering om 
reellt inflytande. Målsättningen att elever ska ha ett reellt inflytande över 
verksamheten och dess utveckling, liksom över sin egen utveckling, är för 
övrigt en av de två målsättningar som de intervjuade mest frekvent refere-
rar till i intervjuerna. Den andra handlar om att varje barn, elev och stude-
rande har rätt till en verksamhet, som utgår från individens behov och 
förutsättningar och som ger möjlighet till maximal utveckling.   

I de uppföljningar och utvärderingar som utgår från den politiska 
nämnden, där både kommunala och fristående skolor deltar, riktas fokus 
mot betygs- och provresultat, ekonomi, kundnöjdhet, självvärderingar 
samt resultat från ett interkommunalt observationsprojekt. Genom de se-
nare får kommunen ett underlag kring samma frågor och områden, men 
från tre olika grupper. Elevers och föräldrars upplevelser fångas via kund-
undersökningar, skolpersonals och lednings värdering av den egna verk-
samheten via självvärdering samt externa observatörers bedömning via ett 
interkommunalt observationsprojekt. Resultaten från undersökningarna 
presenteras på kommunens hemsida och i den kommunala kvalitetsredo-
visningen. Med stöd av text, statistik och tabeller redovisas i kvalitetsredo-
visningen målen, arbetet med dessa och utifrån kundundersökningar, ob-
servationer och självvärdering hur måluppfyllelsen bedöms av olika parter. 
Efter att detta först beskrivits verksamhets- och skolformsvis görs en sam-
lad bedömning av måluppfyllelsen, varefter utvecklingsåtgärder anges.  

Med syftet att höja lägstanivån och premiera de bästa skolorna rang-
ordnas skolornas resultat. Utifrån motivet att ”säkra en bra baskvalitet” 
(chef 1) redovisas de skolor som avviker i negativ mening till nämnden 
varefter en process sätts igång på tjänstemannanivå. Åtgärderna kan hand-
la om tillsyn eller förelägganden men också om stödjande insatser, som 
seminarier. Till de skolor som lyckas bäst delas i andra änden ut ett kvali-
tetspris. ”Bäst” handlade tidigare enbart om de skolor som nådde bäst 
resultat, men har senare kompletterats med ett ”lyftpris” till de skolor som 
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uppvisar de största förbättringarna. Vid intervjutillfället fanns också planer 
på att lyfta fram och premiera framgångsrika lärare, så att de genom det 
ekonomiska pris de tilldelas ska kunna dokumentera ”vad det är de gör 
som lyckas med att nå så bra resultat” (chef 1). De framtagna texterna ska 
sedan kunna spridas, bland annat genom seminarier. 

Styrinstrument från förvaltningsnivå 
Utöver de uppföljningar, utvärderingar och andra aktiviteter som initieras 
från nämndnivå, finns ytterligare styrinstrument som administreras av den 
kommunala verksamhetschefen och som riktas mot de kommunala försko-
lorna och skolorna.  

Av den verksamhetsidé som presenteras i de balanserade styrkorten 
framgår att förskola och skola är en lärande organisation som arbetar nog-
grant, systematiskt och långsiktigt med förbättringsarbete. I fyra olika 
kolumner presenteras därefter önskad position, kritiska framgångsfaktorer, 
nyckeltal och strategiska målnivåer för vardera kund, pedagogiska resultat, 
medarbetare och ekonomi. Av dokumentet framgår även att resultaten-
hetschefernas löner sätts i förhållande till måluppfyllelsen för de verksam-
hetsgemensamma målen och att medarbetarnas löner sätts i relation till 
resultat och måluppfyllelse. 

Mellan varje rektor och verksamhetschefen för de kommunala försko-
lorna och skolorna upprättas årligen ett resultatkontrakt. I den första av de 
tre delar som detta omfattar ställs frågor om förmågan att agera strate-
giskt, därefter om det personliga agerandet enligt visionen och i det tredje 
om ledarskap, uppnådda mål och resultat. I en bilaga till resultatkontraktet 
framgår vidare vilka resultat och mål det är som mäts. För varje mått ska 
måluppfyllelsen värderas som grön, gul eller röd.  

Styrinstrument från skolnivå 
Förutom de uppföljningar och utvärderingar som utgår från nämndnivå, 
respektive från den kommunala verksamhetschefen, har dessutom varje 
skola sina egna instrument. På den skola som ingår i avhandlingens under-
sökning genomförs enkäter där varje lärare får ett personligt omdöme ut-
ifrån elevernas utvärdering av undervisningen. Förutom att omdömet över-
lämnas till respektive lärare används det dels i medarbetarsamtalet, dels 
sammanställs resultatet ämnesvis för fortsatt diskussion i respektive ämnes-
lag. Vartannat år blir skolan också testad och certifierad av ett kvalitets-
säkringsinstitut, då verksamheten bedöms utifrån en trappa med ett antal 
målområden. Den rapport som skolan får används sedan som underlag 
inför kommande läsårs arbete med formulering av mål.   
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Förväntanshorisont 
I det här avsnittet presenteras karaktäristiska förväntningar som uttrycks 
av de intervjuade i Kulla kommun.  

Utbildning i ett spänningsfält mellan kundval och demokrati 
Av intervjuerna med de tre politikerna framgår att de tillskriver politiker-
rollen olika förväntningar, och även att de har skilda uppfattningar om hur 
kommunens uppföljnings- och utvärderingssystem fungerar.  

Nämndens ordförande, politiker M, beskriver den politiska nivån som 
en finansieringsnivå som huvudsakligen har fyra huvuduppgifter: att finan-
siera, att sätta målen, att följa upp både de statliga och kommunala målen 
samt att ha ett arbetsgivaransvar för de kommunala skolorna. Att det rå-
dande sättet att styra på är positivt är något som politiker M erfarit från de 
företag han själv arbetat vid. Politikernas respektive tjänstemännens roll 
beskriver politiker M som att ”det är ungefär som en styrelse och en VD 
som ansvarar för företaget”. Det är också från denna referensram, liksom 
från sina erfarenheter av amerikanskt ledarskap och ”coachning”, som han 
hämtar sin uppfattning att rektorerna ska fungera som företagsledare.  

Det är lite det som driver mig. I vår kommun så är rektorerna nyckelfigurer 
för att vårt system ska kunna fungera. De ska vara företagsledare, för ibland 
väldigt stora skolor, de ska ha pedagogisk kompetens och de ska kunna mo-
tivera sina lärare så att det fungerar. Så att det är ett av de tuffaste jobben. 
Och hela tiden den här öppna transparensen som vi har (politiker M).  

Politiker M upplever inte att det finns några politiska kontroverser kring 
målen i den Utbildningspolitiska strategin. Tvärtom menar politiker M att 
det överhuvudtaget har varit ”väldigt få politiska hårklyverier” kring ut-
bildningsfrågor i Kulla kommun, man är ”ganska sams i de flesta fall” och 
det mesta går ”geschwint”.  

… kunskap är ju då det centrala, att man levererar det man sagt. Det är där-
ifrån som jag upplever att vi, alla politiker är överens om att vi ska ge bar-
nen bra förutsättningar att leva, det vill säga kunskap är viktigt. Sedan är 
det en massa andra sociala bitar, men det tänker jag inte som huvudmål (po-
litiker M). 

Politiker M menar dock att det möjligen kan finnas politiska aspekter och 
att detta också går att se på det nationella planet utifrån de diskussioner 
som förs om betyg: ”om betygen är stressande eller inte stressande”.  

Och där ser jag inte den politiska aspekten utan det är en mycket personlig 
aspekt och där är jag påverkad av mina amerikanska år … kalla det för 
amerikansk coachning, att man tar fram det positiva och sen kan man ta 
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fram de negativa synpunkterna. Man öppnar öronen när man får beröm och 
sen hör man även när man får kritik. Så är det i idrott i USA och så är det 
när det gäller skolan (politiker M).  

Politiker Fp tycker att målen i kommunens Utbildningspolitiska strategi är 
ganska allmängiltiga, samtidigt som de är relevanta att följa upp. Över tid 
uppfattar politiker Fp att det politiska arbetet i Kulla kommun har utveck-
lats från att hantera rena detalj- och driftsfrågor till att istället handla om 
”kvalitetsarbete, utvecklingsarbete och uppföljning, målstyrning och såda-
na saker”. Framför allt har arbetet med mål blivit en mer naturlig del av 
uppföljnings- och utvärderingsarbetet, eftersom kommunen har blivit allt-
mer konsekvent i att endast följa upp de satta målen. Även om olika politi-
ker, beroende på politisk hemvist, väljer helt skilda ord så menar politiker 
Fp att det under de politiska målseminarier som förs i kommunen brukar 
visa sig att ”vår föreställningsvärld inte är så långt ifrån varandras egentli-
gen i hur vi tycker att det borde vara”. Att den utbildningspolitiska diskus-
sionen på nationell nivå har kommit igång, med protester och debatter, är 
något som Politiker Fp välkomnar. För egen del anser politiker Fp att man 
tidigare haft en ”felaktig attityd” till yrkesutbildningar och förklarar att 
hon hoppas att betygsdiskussionen kan leda till något ”vettigt” . Om sedan 
diskussionen fastnar på lokal nivå så påpekar politiker Fp att det ändå är 
stora skillnader i jämförelse med den nationella nivån: ”allting blir så 
överdrivet på något sätt på riksplanet …”.  

Även om inte heller politiker S direkt ifrågasätter målen i den Utbild-
ningspolitiska strategin anser han att det är svårt att få till diskussioner i 
nämnden. Han vänder sig mot det kund- och marknadsinspirerade synsätt 
som präglar Kulla kommuns utbildningssystem och konstaterar att det 
handlar om en djupt politisk, ideologisk fråga som Moderaterna i Kulla 
har drivit igenom och fått med sig övriga partier på. Samtidigt menar poli-
tiker S att diskussioner om privatiseringar också förs i hans eget parti, ut-
ifrån argument att det väl inte är fel att tjäna pengar, ”så länge man gör ett 
bra jobb”. För egen del anser inte politiker S att det är så enkelt.  

… som jag ser det så är det där en djupt filosofisk fråga egentligen: ska vi ha 
en utbildning och bildning som syftar till att producera medborgare som har 
lärt sig det samhälle som vi har och de funktioner som finns i samhället, el-
ler ska vi utbilda människor utifrån sina egna behov, önskningar och visio-
ner som sen formar samhället? Alltså jag tycker att det är två olika saker, 
varav jag då alltså mer är intresserad av den sista (politiker S). 
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För att beskriva sitt eget synsätt på utbildning, och på sitt politiska upp-
drag, hänvisar politiker S till den danske pedagogen Knud Illeris53 som 
talar om tre bildningsnivåer.  

Den första bildningsgraden gick ut på att man lär människor att trycka på 
knappar, som att läsa och förstå, så att man kan tala om för dem vad de ska 
göra, så att de begriper. Nästa bildningssteg det är att de kan lära sig att 
hantera olika saker, situationer i livet. Och den tredje bildningsnivån, om 
jag nu minns rätt, den handlar om att själv formulera egna åsikter, bestäm-
ma sig för om man tycker att det här samhällssystemet som vi har är bra el-
ler inte. Det är den mest politiska nivån av bildning, den ”farliga” utbild-
ningsnivån. Och då upplever jag att där någonstans så är det mitt uppdrag i 
Kulla ligger (politiker S).  

Också när det gäller de uppföljningar som genomförs så har de intervjuade 
politikerna olika uppfattning om hur de fungerar. Politiker M förklarar att 
de tre huvudgrupper som politiken följer upp: betygsresultaten, kundupp-
levelsen och ekonomin, sammantaget utgör Kullas kvalitetsbegrepp. Förut-
om att de olika uppföljningarna ger denna information om de kommunala 
skolorna så får politiken också veta motsvarande från de fristående skolor 
som geografiskt sett är placerade i kommunen.  

Kunskapsresultat och alla våra nyckeltal. Allt det som vi kräver av de kom-
munala skolorna har de accepterat att leverera. Så det innebär att de kom-
munala skolorna och friskolorna de konkurrerar på samma villkor. De får 
ju skolpengen, det är samma skolpeng, om en elev väljer en skola så får den 
skolan den här elevens peng (politiker M). 

Även politiker Fp är huvudsakligen nöjd med redovisningarna. Då det inte 
finns något entydigt sätt att mäta kvalitet på konstaterar hon att man mås-
te mäta det på olika sätt och sammanföra det. Eftersom det inte handlar 
om sanningen med stort S får var och en bilda sig en egen uppfattning av 
de parametrar som mäts, en bedömning som politiker Fp dock tror varierar 
beroende på vad man själv tycker är viktigt. Detta är också anledningen till 
att man valt att lägga ut all uppföljningsinformation på hemsidan.  

… så att var och en kan gå in och göra sin egen bedömning om man vill det, 
och det finns en del som vill det, och en del värderar vissa saker högre och 
andra värderar andra. Men öppenheten kring att det inte finns en sanning. 
Observatörsrapporten är inte mer sann än vare sig betyg, kundundersök-
ningar än vad det nu kan vara. Men det är olika delar och tillsammans ger 
de en bild som förhoppningsvis är ganska god (politiker Fp). 

 
53 Knud Illeris är professor vid Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus 
Universitet. http://www.dpu.dk/site.aspx?p=5290&init=kil [Hämtad 2010-02-06]. 
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Till skillnad mot politikerna M och Fp så är politiker S inte alls tillfreds 
med redovisningarna. Han uppfattar dem som ”kejsarens nya kläder” ef-
tersom de ger en bild av att det egentligen inte finns några problem. Politi-
ker S gör en åtskillnad mellan det som han kallar redovisad kvalitet och 
verklig kvalitet och konstaterar att allt, enligt de statistiska mätetal och 
generella bilder som redovisas, ser ganska bra ut. Problemet är dock att det 
inte säger något om frågor som tillit, solidaritet och medmänsklighet, eller 
vad som blir de pedagogiska konsekvenserna av olika vägval. För egen del 
efterlyser politiker S möjligheten att få föra en diskussion om vad det inne-
bär att ha en ”bra skola i ett sant och ärligt demokratiskt system”. En för-
utsättning för detta är dock att det material som tjänstemännen lägger 
fram möjliggör det, genom att olika frågor problematiseras istället för att 
presenteras likt en ”fasad där allt verkar bra medan de viktiga frågorna 
som man borde ställa inte ställs” (politiker S). Som exempel på en fråga 
politiker S skulle vilja diskutera nämner han det som kallas likvärdighets-
garanti, en garanti som är ”till för att korrigera för felaktigheter i checksy-
stemet”. Utöver att frågor av denna karaktär är svåra att diskutera, efter-
som de innehåller en politisk laddning, försvåras det ytterligare genom att 
tjänsteskrivelserna är politiska och därmed partiska. De redovisningar som 
kommer från tjänstemännen behöver därför vara professionella och pro-
blematiserande, som underlag för politisk diskussion och beslutsfattande, 
menar politiker S.   

Trots att de intervjuade politikerna har olika förväntningar på politiker-
rollen, och skilda uppfattningar om vad de uppföljningar och utvärdering-
ar som genomförs tillför, så är de som nämnts ändå eniga om målen i den 
utbildningspolitiska strategin. Ändå reser de ett stort frågetecken kring 
målet om reellt inflytande. Politiker M anser att inflytande är ”en av de 
knepigaste frågorna som finns” och att det är ett ”odefinierat område som 
man måste jobba med”. Politiker Fp påpekar att Skolverkets inspektörer 
hade väldigt rätt när de pekade ut inflytandefrågan och att hon för egen del 
tycker att det är ”svårt att sätta fingret på”, att ”det kan innebära vad som 
helst” och att hon inte riktigt ”har kontroll över den delen”. Politiker S har 
en annorlunda ingång, då han uttrycker en tveksamhet kring att en fråga 
som inflytande utvärderas utifrån vad föräldrar tycker, eftersom han anser 
att det borde vara en fråga för dem som arbetar i verksamheten. 

Det går att nå framgång om alla drar åt samma håll 
Chef 1 förklarar att hon är övertygad om att det går att nå framgång i en 
kommun om alla är sampratade och drar åt samma håll: ”det spelar ingen 
roll egentligen vad man sätter för mål eller åt vilket håll man går mot, men 
om man är sampratade och går åt samma håll så når man bättre resultat”. 
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Som en förutsättning för att kunna förverkliga mål- och resultatstyrning 
betonar chef 1 vikten av att alla mål styr åt samma håll. Den lokala politi-
ken ska därför inte tillföra några ytterligare mål utöver de nationella. Där-
emot har politikerna utifrån läroplanen tydligt prioriterat vad som är de 
viktigaste delarna. Kommunens Utbildningspolitiska strategi beskrivs av 
chef 1 som en politisk produkt som har stor legitimitet, hos både politiker 
och professionella. Inte heller finns det några politiska kontroverser kring 
dess innehåll.  

Alltså jag upplever inte de problemen utan man har ju sagt att det ska vara 
tryggt, det ska finnas lugn och arbetsro, eleverna ska ha rätt till reellt infly-
tande och de ska kunna nå så långt de kan. Och alla de delarna ska finnas 
med. Sen kan det finnas politiker som trycker mer på den ena eller på det 
andra … (chef 1).  

Med referens till ”kvalitetsforskningen” förklarar chef 1 att det som ger 
framgång är att ”se till att höja lägsta nivån, och ha en grundläggande 
kvalitet, och att premiera de bästa, låta dem sticka iväg, för det drar med 
sig de andra också”. En inspiration till utformningen av kommunens kvali-
tets- och uppföljningssystem fick chef 1 i ett internt seminarium där Evert 
Vedung54 deltog. Då han ombads att reflektera över kommunens kvalitets- 
och uppföljningssystem tyckte han mycket var bra men efterlyste två saker. 

… för det första tyckte han att det var väldigt bra mycket av det vi gjorde, 
hur vi jobbade med resultaten, att synliggöra enkelt, fokusera på avvikelser 
och så där. Men då när han var här så saknade vi två saker, som han mena-
de från kvalitetsforskningen. Så var det just det där att göra någonting åt 
”svansarna”, att höja lägsta nivån och att se till att premiera de bästa. Det 
borde ni göra, sa han. Jag tog in det och tänkte att det är nog riktigt. För att 
säkra en bra baskvalitet överallt så får vi inte ha någon verksamhet som är 
dålig (chef 1).  

Att tala om elever och föräldrar som kunder ser chef 1 som ”helt själv-
klart”, eftersom de endast är kunder på så sätt att de har rätt att välja för-
skola eller skola: ”men när de väl har valt en skola då ska ju den skolverk-
samheten drivas under skollag och förordning så vi har en väldigt regel-
styrd skola egentligen”. Chef 1 betonar att fokus behöver riktas mot det 
som är viktigt och det som är viktigt för dem som det är till för.  

Och sen när du har gjort det så ska du göra det här enkelt och tydligt och 
synligt. Och du måste använda resultaten, du ska inte göra någonting om du 
inte använder resultaten. Så att det är hela vägen där, att man faktiskt vidtar 
åtgärder efter de resultat som kommer fram. Och sen att man är uthållig, att 

 
54 Evert Vedung är professor emeritus i statskunskap. 
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man inte håller på och hattar och förändrar utan håll fast vid målsättningen 
och krångla inte till det. Det tycker jag är sådana där fundamenta i varje fall 
i tänket och som jag tror, eller vet, leder till framgång (chef 1).  

Utifrån en strävan att nå resultat menar chef 1 att det finns en väldigt stor 
potential om man kan höja lägstanivån: ”fler når målen i alla ämnen, så 
blir ju totalresultatet bra”. Chef 1 förklarar att det för henne är viktigt att 
”alla ska med” och att det inte bara är slutresultatet som räknas utan det 
som händer varje dag i processen. Hon pekar också på att de har ett upp-
följnings- och utvärderingssystem som tittar på ”processen, som tittar på 
hur eleverna mår, vad lärarna tycker, vad föräldrarna tycker, vi gör obser-
vationer i vardagen, alltså där fångar vi ju på olika sätt upp vad som hän-
der i processen” (chef 1). De syften chef 1 tilldelar uppföljningssystemet 
handlar om att det ska fungera som ett signalsystem, dels för att uppmärk-
samma eventuella problem och för att kunna vidta åtgärder, dels för att 
normera och värdera genom att lyfta fram dem som är framgångsrika. 
Chef 1 påpekar vidare att det för henne i grunden handlar om mötet mel-
lan lärare och elev och att det, eftersom det faktiskt finns lärare som lyckas 
med alla sina elever, borde gå att lära mer av hur de gör. Vad menas då 
med framgångsrik, frågar jag?  

Alltså de som lyckas i den uppgift de har. Det kan ju vara alltifrån förskola 
till vuxenutbildning, så det kan ju också vara förskollärare som lyckas med 
barnen och när det gäller förskolan så är det ju mest kundenkäter, föräldrar 
vad de tycker. Men på skolsidan så är det ju också resultat förstås, men de 
som lyckas med att lära dem läsa eller har någon bra metod. Det behöver 
inte vara en enskild lärare, det kan vara ett arbetslag där alla trivs, någon 
som lyckas med inflytandefrågor (skratt) skulle vara roligt att premiera (chef 
1).  

Om eleverna får större inflytande över sitt lärande menar chef 1 att de 
kommer att ”prestera ett bättre resultat, det är liksom grundfilosofin i 
reellt inflytande”. Hon tycker därför att politikerna har gjort rätt när de 
satte målet, men konstaterar samtidigt att det inte har nått ända fram.  

Medan chef 1 förklarar att de ”jobbar med det i uppföljningen och vi 
jobbar med att tydliggöra vad det handlar om”, så hade tjänstemännen 
som arbetar med uppföljningarna hoppats få ser mer av resonemang kring 
inflytande i skolornas kvalitetsredovisningar. När de själva ska skriva fram 
den kommunala kvalitetsredovisningen tillförs nämligen ingenting utöver 
det som står i skolornas. Förutom uppfattningen att inflytandet behöver 
öka, och att de behöver se goda exempel, har inte tjänstemännen själva 
någon uppfattning om vad de hade velat se. Stöd för slutsatsen att infly-
tandet behöver utvecklas hämtas från kundundersökningen, observations-
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rapporterna samt från Skolverkets inspektionsrapport. Tjänstemännens 
förhoppning är att den forskningssatsning som diskuteras inom kommunen 
ska kunna vara till hjälp, så att personalen på skolorna själva kan fundera 
över vad de behöver för att få ännu bättre resultat i slutänden.  

Kan vi få hit forskare som tittar på hur det ser ut och kanske kan ge oss nå-
gon uppfattning om någonting som åtminstone gränsar till akademisk san-
ning? Det kanske inte är så illa som Skolverket säger, det vet vi ju inte rik-
tigt (tjänsteman 1:2).  

Även om uppföljningarna riktas mot processen i så avseende att frågor 
ställs om ”hur det är för barn och elever” och ”hur man arbetar med in-
formation” (tjänsteman 1:1), så ligger betoningen på att följa upp resultat. 
Att kommunen arbetar mycket med att göra resultaten tillgängliga, och att 
presentera jämförelser i olika avseenden, motiveras utifrån att det i kund-
valssystem är viktigt att visa upp sina resultat. Baserat på den information 
som finns på kommunens hemsida väljer nämligen elever och föräldrar den 
verksamhet de vill ha. För sin egen del pekar tjänstemännen på den utma-
ning det innebär att ytterligare förbättra funktioner som redan fungerar 
bra, och förklarar att de för mycket diskussioner om hur de ska hitta ut-
vecklingspotentialen ”i spannet från good till great, från bra till excellent” 
(tjänsteman 1:2). Eftersom höga betyg med nödvändighet inte behöver 
innebära att verksamheten är bra, är det också viktigt att använda andra 
uppföljningsinstrument, men även att föra diskussioner om vad som inte 
kan mätas och vad som riskerar att tappas bort.  

Med utgångspunkt från de skriftliga underlag som observationerna re-
sulterar i förs ett samtal mellan skolledning, observatörer och tjänstemän. 
Då finns en möjlighet att ”tolka de här diagrammen, för de är verkligen 
tolkningsbara”, förklarar tjänsteman 1:2. Den potentiella komplexitet som 
kan framträda vid dessa muntliga möten är däremot ingenting som fram-
går av de skriftliga redovisningar som läggs ut på hemsidan och i kvalitets-
redovisningen. Samtidigt som tjänstemännen, från politiskt håll, känner en 
förväntan på att kunna uttala sig med någon form av generell säkerhet 
konstaterar de att ”de mjuka frågorna är mycket svårare att få med en 
slags säkerhet” (tjänsteman 1:2). Ett svårmätt område som ständigt åter-
kommer är målet om reellt inflytande. Att sedan måluppfyllelsen för olika 
mål, däribland inflytande, graderas med grönt, gult eller rött i kvalitetsre-
dovisningen är ett sätt att tolka målen utifrån politikernas horisont. För 
egen del önskar tjänstemännen att de skulle ha större möjligheter att göra 
noggrannare analyser, och även att i text lyckas föra diskussioner på det 
”högre mer aggregerade planet” (tjänsteman 1:1). Mycket energi går åt till 
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att få ihop dokumentet och den analys som de skulle vilja göra hinns inte 
med så mycket som de önskar.  

Samtidigt som tjänstemännen märker att de olika redovisningar de gör 
är styrande för de diskussioner som förs, påpekar de att förskolorna och 
skolorna ”inte behöver bry sig om oss (.) man får göra på sitt eget sätt utan 
att vara en outsider för det” (tjänsteman 1:2). 

En långsiktig strategisk planering med inbyggd målhierarki 
Chefen för de kommunala förskolorna och skolorna, chef 2, poängterar 
vikten av att ha ett långsiktigt tänkande kring skoluppdraget, eftersom de 
yngsta eleverna som går i skolan idag kommer att gå ut i arbetslivet först 
om ungefär 15 år. Då de troligtvis kommer att många olika arbeten ”så 
måste de kunna värdera sina egna förmågor tillsammans med andra, gå in i 
nytt, det är den kunskapen de måste ha med sig” (chef 2). När chef 2 när-
mare förklarar vad hon menar med långsiktigt tänkande hänvisar hon till 
de olika styrinstrument hon har till sitt förfogande, och till de experter som 
tillsammans med henne sitter i ”stormens öga”, där man ”ju också måste 
fundera över vart vill vi, finns det en vision?”. När jag frågar vart de vill 
och hur visionen ser ut hänvisar chef 2 till så kallad målstyrningsdelaktig-
het och fysisk delaktighet.   

Ja jag måste beskriva, hur ser delaktighet ut då? Det är ju inte bara de här 
balanserade styrkorten. Det är målstyrningsdelaktigheten jag försöker be-
skriva för dig. Sedan finns det en fysisk delaktighet när du planerar hur du 
ska träffa människor och då träffar jag verksamhetsstödet en timme varje 
måndag. Och de sätter upp agendan för den träffen. För de har ju då väldigt 
många olika saker de håller på med och då gör de en dagordning och så dis-
kuterar vi det en timme och jag kan säga ”ja det tycker jag, eller ta det här 
eller det här ska ordnas och så där” (chef 2).  

Förutom att chef 2 träffar alla sina rektorer en gång varje månad, för att 
diskutera mer strategiska frågor, har rektorerna också bildat egna nätverk 
där olika operativa frågor hanteras. För egen anser chef 2 att hon har blivit 
en alltmer strategisk ledare. Arbetet med vision, verksamhetsidé och balan-
serade styrkort har också påskyndat resultatprocessen. Genom att balanse-
ra ihop de olika parametrar som mäts så det blir möjligt att få reda på 
kvaliteten. Chef 2 betonar att hon själv och hennes medarbetare är till för 
alla förskolor och skolor och att de ska ”coacha skolorna till stordåd”. 
Som stöd för sitt arbete använder chef 2 de styrinstrument hon har till sitt 
förfogande. Dessa, tillsammans med den information chef 2 får från rekto-
rerna, förser henne med en mängd information.  
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… vi har digitaliserat hela den administrativa processen. Allt är liksom digi-
taliserat. Det är ingenting som skrivs på små lappar som sätts upp i hörn 
utan det är en väldigt professionaliserad process. Så rektorn kan trycka på 
en knapp och få jättemycket 24-timmarsfakta när som helst. Och det är en 
kraftfull grej. Rektorn vet vad han eller hon håller på med. Och vet rektorn 
vad han eller hon håller på med (.) så här resonerar jag, att jag sitter i stor-
mens öga, det ska vara lugn och ro, systematik, vi ska veta vad vi håller på 
med och vi är till för skolorna, vi är en stödprocess, jag och det verksam-
hetsstöd som finns runt mig (chef 2). 

Till skillnad mot de övriga intervjuade tjänstemännen i Kulla kommun, och 
även politikerna, som hänvisar till den Utbildningspolitiska strategin och 
de nationella målen, så är det inte något som chef 2 gör mer än indirekt 
och då utifrån att hon förlitar sig på de olika styrinstrument hon har till 
sitt förfogande.   

… eftersom jag har det här balanserade styrkortet och hela målhierarkin så 
är jag ganska trygg. Det gör ju att rektorn inte kan fara iväg … utan någon-
stans så finns det en väldigt tydlig styrning trots allt, det finns det ju, av att 
du har en tydlig målstyrning. Och Kulla kommun har en väldigt tydlig mål-
styrning, politisk styrning också, så att jag tycker att de nationella målen 
och de politiska målen som vi samlar ihop (.) Vårt balanserade styrkort det 
är ju vår interna kontroll på att vi håller oss till målen för målen styr ju rek-
tor (chef 2). 

Under de utvecklingssamtal som chef 2 har med varje rektor kan denne 
berätta hur långt han eller hon har planerat att komma på kvalitetsstegen. 
Chef 2 går in i en dialog om uppdraget, men säger inte från centralt håll 
vad de ska göra. Däremot finns det en ”målstyrningshierarki som självklart 
knuffar dig framåt” och det har gjort att målstyrningen har blivit ”väldigt 
konkret i Kulla” (chef 2). I nästa steg förväntas sedan varje rektor ha mot-
svarande dialog med sina lärare för att på så sätt skapa delaktighet.  

Det gäller ju också nu att rektorn skapar det här tillitssystemet mellan sig 
och lärarna. Jag kan ju inte fjärrstyra så mycket att om jag har ett tillitssy-
stem till mina rektorer så kommer det till slut att bli (.) men jag hoppas att 
de påverkas ändå. Jag upplever att det finns mycket tillit, att de är duktiga 
på det här, men det varierar, det måste jag erkänna … men att de har väl-
digt olika löner också … de har resultatlöner. Och det är klart att det på-
verkar dem oerhört mycket. Lön påverkar, så att de får lön utifrån de resul-
tat de får (chef 2). 

När chef 2 beskriver styrningen använder hon således begrepp som fjärr-
styrning och tillitssystem. Vilka stordåd det är som skolorna ska uträtta är 
ingenting som framgår av intervjun. Däremot konstaterar chef 2 att det 
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yttersta målet med kompetensutveckling bara är att ”bli bättre och bättre, 
det finns inget annat mål”. 

Behovet av en parallell skolutvecklingsprocess 
De intervjuade skolledarna beskriver att kommunens styrning av skolverk-
samheten, från tidigt 1990-tal och framåt, har utvecklats från ett starkt 
ekonomiskt fokus till ett större intresse för resultat och kvalitet. Det tidiga 
fokuset riktades mot administrativa system, budget i balans, kundval och 
en tanke om att kvalitet skulle öka genom konkurrensutsättning. En fram-
gångsrik skola under den tiden var en skola som hade budgeten i balans. 

Samtidigt som kommunen inte var mogen för det ansvar de gavs under 
1990-talet, då det under många år fanns en konflikt mellan den nationella 
och den kommunala styrningen, så anser skolledarna att diskrepansen har 
minskat över tid. Framför allt tog det många år innan de intentioner som 
skrevs fram i Skola för bildning (SOU 1992:94) fick fäste hos dem som 
arbetar i skolan, och det är först nu som skolans egen utveckling tangerar 
dessa. Skolledare 1 funderar dock över om inte den ”bildningskvalitet” 
som för övrigt diskuteras i omvärlden har förändrats till att idag ha ett 
större fokus på individen: ”man armbågar sig fram mera och det är ’jag 
vill, jag vill’, då är jag nöjd, då är det kvalitet”. Att detta är attityder som 
uttrycks från många elever och föräldrar är något de övriga skolledarna 
känner igen. Därtill menar de att skolan, även från övriga samhället, åter-
kommande får signaler om allt den ska klara av, signaler som sammantaget 
leder till att skolans uppdrag blir alltmer komplext.  

Det viktigaste bidraget till skolledarnas egen utveckling, som lett både 
till en ökad kunskap och styrsystem och uppdraget enligt styrdokumenten, 
har varit en kontinuerlig kontakt med en närliggande lärarutbildning.  

Det i sig har skapat en medvetenhet … den här formuleringsarenan som 
finns där uppe, de har inte kontakt med genomförandearenan och det är där 
det brister. Så kan man sitta och fundera över varför det inte blev som man 
hade tänkt. Den kommunikationen finns inte för det finns inte en kultur att 
vi läser de dokumenten och vi läser inte den forskningen som ligger till 
grund för att de dokumenten har skapats. Där finns en brist i skolan. Och 
det skapas inte genom att vi gör kvalitetsredovisningar. Det är alltså en 
skolutvecklingsprocess som måste gå parallellt (skolledare 1). 

Skolledarnas egna ambitioner är att hitta en helhet, med en röd tråd från 
förskolan upp till årskurs 9. Utifrån strävan att utveckla en gemensam 
kunskapssyn, där man på ett likartat sätt arbetar mot de uppsatta målen, 
har handlingsplaner utvecklats i de olika ämnena. Ambitionen är också att 
hitta ett långsiktigt sätt att arbeta, både för att få ner lärares och elevers 
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arbetsbelastning men också för att förbättra resultaten. Samtidigt som 
strävan är att utveckla en mer målstyrd skola där ämnesgränserna suddas 
ut, konstaterar skolledarna att den samhälleliga utvecklingen för övrigt 
förefaller gå åt motsatt håll, det vill säga mot en mer ämnesinriktad skola. 
En förutsättning för att kunna utveckla skolan åt det håll de vill är att skol-
ledarna själva är sampratade, liksom att det mellan lärarna förs diskussio-
ner om kunskapssyn och undervisningsmetoder.  

Att vissa mål ändå är svåra att arbeta mot, omsätta och framför allt att 
mäta, är något som skolledarna diskuterar, exempelvis att undervisningen 
ska beröra läroplanens samtliga fyra F. Som ett sätt att ändå hantera detta 
valde man att genomföra djupintervjuer med eleverna som ledde till spän-
nande diskussioner, men att mäta ”det är svårt”, menar skolledare 2:2. 
Även om skolledarna själva betonar både mål och resultat konstaterar de 
att intresset från politiskt håll riktas mot resultat. Om betoningen ligger på 
mål eller resultat, istället för mål och resultat så uppstår dock konflikter i 
verksamheten, enligt skolledarna.  

Vi i skolan vill jobba för strävansmål som är oändligt någonstans, man kan 
gå väldigt mycket längre fram. Samtidigt ska vi göra en bedömning enligt ett 
betyg, som ska vara ett resultat som ska uppnås för att få ett betyg. Hos pe-
dagogen, hos eleven och föräldern blir det en konflikt. Vi strävar mot nå-
gonting och man vill mäta något annat, man ska bedöma någonting och det 
blir svårt att få ihop det där ordentligt (skolledare 1). 

I och med att utvecklingen går mot att göra betygsliknande värderingar 
finns det, enligt skolledarna, en stor risk att fokus, istället för att riktas mot 
ett oändligt mål att sträva mot, riktas mot specifikt fördefinierade mål som 
ska uppnås. Även om skolans egen vilja är att använda den individuella 
utvecklingsplanen för att, i ett möte mellan lärare, förälder och barn, sätta 
upp mål och fokusera på elevens utveckling så tenderar betygstänkandet 
att ta över. När sedan betygen kommer längre ner i årskurserna tror skol-
ledarna att den individuella utvecklingsplanen kommer att konkurreras ut 
som en konsekvens av den stora betoningen på resultat och ämnesspecifika 
mål.  

… för det blir så tydligt om man har siffror eller bokstäver på sitt betyg jäm-
fört med om man får en massa ord som talar om (.) Det är ju så att man väl-
jer den enkla vägen. Och det tror jag bara har att göra med någon sorts in-
stinkt som människan har, även om det finns mycket mycket mer värde i att 
kunna se och guida eleven i dennes utveckling och att tala om det med 
massvis med ord där man talar om vad du behöver göra för att kunna ut-
vecklas. Det är bra mycket mer värdefullt än betyg (skolledare 2:2).  
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En konsekvens som följer av den starka betoningen på betyg, och kraven 
på dokumentation, är att det inte längre är möjligt att sträva mot ett öppet 
formulerat mål. Istället riktas fokus mot ett specifikt uppnåendemål som 
har karaktären av fördefinierat resultat. Resultatkravet, i kombination med 
elevers och föräldrars rätt att välja, får också konsekvenser för möjligheten 
att arbeta med inflytandefrågor. Å ena sidan strävar skolorna efter att ut-
veckla frågor om inflytande och delaktighet, vilket då förutsätter ett arbete 
med värden som inte är så lättmätta. Å andra sidan förutsätter resultatkrav 
och betyg att vissa saker redan på förhand är givna, något som också un-
derbyggs av systemet med kundval.  

Nu ska man uppnå vissa mål, man ska ha vissa resultat och man ska sätta 
betyg. Man ska ha betygskriterier, alltså måste man ju påverka undervis-
ningen åt det hållet. Var skapar man delaktigheten, var skapar man infly-
tandet kring saker och ting som till viss del är givet? ... Ja det är jättesvårt 
och det är det som man mäter, men vad kan man vara med och bestämma? 
Här finns det ju också det politiska målet att föräldrar ska vara med och ha 
åsikter, och det här skolvalet som ligger här, att man väljer en skola som är 
bra eller inte. Det har lett till att man har en känsla att man får välja precis 
när man vill och ”jag får vara med och påverka, jag kan gå in och kräva, så 
här tycker jag att det ska vara”. Så kan det dessutom vara två helt olika bil-
der som föräldrar har. Det här läggs också på eleven naturligtvis. Eleven får 
det här förhållningssättet med sig. De här direkta kraven, den direkta be-
hovstillfredsställelsen, att ”nu vill jag ha det här” för politiskt har man sänt 
den signalen. Det är det vi strävar efter i kommunen och det blir en konflikt 
i vår verksamhet (skolledare 1). 

Samtidigt som skolledarna för fram kritiska synpunkter konstaterar de 
även att det över tid har utvecklats en öppenhet, där skolorna visar vad de 
har utan att uppleva det som ett hot. Tvärtom är de glada över de omdö-
men de får och stolta över att verksamheten i kommunen överlag är bra. 
Skolledarna tror också att det är den politiska styrningen som har påverkat 
att de har ett fokus på att ständigt förbättra kvaliteten.  

… folk är ju vana att bli scannade från höger och vänster och vi diskuterar 
resultat och man frågar vad kan jag göra annorlunda i min undervisning för 
att öka värdena (skolledare 2:1). 

En konsekvens av den öppenhet som har utvecklats är att lärarna går in 
och besöker varandras lektioner, och en annan att de själva numera vet 
mycket mer vart de är på väg. En mindre positiv konsekvens är däremot att 
utbytet mellan skolor har minskat. En diskussion har uppstått mellan sko-
lorna i närområdet om man ska arbeta i riktning mot mål att uppnå eller 
mål att sträva mot. Skolledare 2:1 talar om ”värsta diskussionen” och 
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skolledare 1 hänvisar till chef 2 som sagt ”det här systemet ska vi ha men 
hur vi fyller det är upp till er”, ett yttrande som ska förstås utifrån viljan 
att delegera så långt som möjligt och att inte centralstyra. Skolledarna kon-
staterar dock att detta förutsätter att varje rektor, i varje skola, har ett 
tänkande som förhoppningsvis är rätt, eftersom det annars finns en risk för 
ojämn kvalitet. 

Arbete med förmågor och röd tråd i undervisningen 
I likhet med skolledarna kommenterar även lärarna den diskussion som 
har uppstått mellan olika skolor, om vilka målnivåer undervisningen ska 
riktas mot. Också lärarna pekar på öppenhetens positiva sidor, som att de 
har utvecklats som skola och pedagoger och överlag fått en ökad medve-
tenhet. En annan sida av detta är dock den isolering som har uppstått mel-
lan skolor.   

Det finns inte särskilt mycket samarbete mellan skolorna för att konkurren-
sen är så hård om eleverna. Om man jämför med grannkommunen där man 
jobbar väldigt mycket inom kommunen med kommungemensamma projekt, 
när det handlar om betyg och bedömning och betygskriterier. Det gör man 
inte på samma sätt här. Det gör man inte. Så man blir isolerad på en skola 
på så sätt. Vi kunde inte ens enas mellan skolorna (i närområdet) om vi 
skulle arbeta utifrån uppnåendemålen eller strävansmålen i de här förmå-
gorna. För de jobbar också i samma system, samma dataprogram i hur man 
dokumenterar detta. Och då var det meningen att vi skulle ha det gemen-
samt, men de andra skolorna ville inte jobba utifrån strävansmålen utan 
från uppnåendemålen, så det blev ändå att man ville jobba var och en för 
sig. Vi enades inte. Och då är det bara en del av Kulla (lärare Karin).  

Medan lärarna själva anser att de är ”väldigt mål- och resultatstyrda” (lä-
rare Tina) och för mycket diskussioner sinsemellan kring olika mål, kon-
staterar de att Kulla kommun är ”väldigt måna om resultatet”. Läraren 
Mats beskriver att Kulla kommun vill vara ”spjutspetsen i svensk skola, 
det som ingen annan vågat pröva det ska vi testa och se …” och läraren 
Mattias konstaterar att det finns en attityd att ”ni får göra hur ni vill, bara 
ni når bra resultat”. Lärarnas uppfattning om denna typ av styrning varie-
rar. Medan någon tycker att det är positivt att det finns en vilja, och att det 
satsas på skolan, så påpekar en lärare som arbetar med yngre elever att 
Kulla ligger helt i linje med den aktuella utbildningspolitiken. 

Så att de ligger rätt i tiden och Kulla har alltid varit snabb att hoppa på nya 
saker och prova och så där. Men jag känner aldrig att man har slutfört nå-
gonting. Jag har aldrig sett att det har blivit något bra resultat i slutänden. 
Utan då har man lämnat det och börjat med något nytt. Och sen kan jag 
tycka att man tappar bort människan i det här med kvalitet och målstyr-
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ning. Man tappar bort det lilla barnet som finns mitt i det här. Det blir lite 
inhumant det hela (lärare Ingela).   

Som kommentar till läraren Ingela påpekar läraren Mattias, som arbetar 
med de äldre eleverna, att han tror att det finns en skillnad beroende på 
hur gamla eleverna är. För egen del försöker han alltid se till att alla elever 
ska komma så långt de kan och vill. 

Och det är ju därför vi jobbar så hårt med matriserna. Det är ju därför vi 
försöker få dem att förstå vad det är för något jag är ute efter och vad det är 
vi bedömer så att vi kan prestera så bra som möjligt. Och att det är en öp-
pen kommunikation mellan mig och varje barn. Så därför tycker jag att man 
ser barnen väldigt bra. Sedan så kan jag förstå att en del barn blir väldigt 
stressade av det, av att jag är så målmedveten. Och de kanske inte klarar 
det. Och då kanske man kan prata om inhumant om man säger så. Men så 
är det ju samtidigt det att många barn vill att jag ska hjälpa dem att nå så 
högt som möjligt och många föräldrar, upplever jag … (lärare Mattias).  

Lärarnas gemensamma arbete med att utveckla så kallade förmågor, bland 
annat kommunikativ, reflektiv och analytisk förmåga, för alla skolans 
ämnen och åldersgrupper påbörjades några år innan intervjun genomför-
des. Utgångspunkten togs från läroplanens och kursplanernas mål att strä-
va mot: ”det vi tycker att man fokuserar i läroplan och kursplan, det är 
våra förmågor” (lärare Karin). Samarbetet inom skolan sker både ämnes-
indelat och ämnesövergripande, liksom inom och över arbetslagsgränserna, 
utifrån en strävan att utveckla en röd tråd från förskoleklass till årskurs 9.  

… det handlar ju om att vi ska försöka få samma kvalitet på vår undervis-
ning. Och då handlar det ju om att vi ska förstå vad vi menar med kvalitet. 
För när vi nu har jobbat ut de här förmågorna, vi har suttit i ämnesgrupper-
na: Vad menar vi med hög kvalitet när det gäller analytisk förmåga? Och så 
har vi haft massor med olika åsikter kring vad som är hög kvalitet. Någon-
stans så måste vi ju enas kring vad det är som är hög kvalitet (lärare Mats). 

Lärargruppens egen uppfattning är att arbetet med förmågor och tydliggö-
randet i matriser har gjort dem själva mer medvetna och bidragit till att de 
har utvecklat ett gemensamt språk. Nästa steg är sedan att arbeta för att 
medvetandegöra elever och föräldrar. Att de flesta föräldrar i Kulla kom-
mun är engagerade tycker lärarna är positivt. Samtidigt är det inte alltid 
helt lätt att förklara vad som menas med exempelvis kommunikativ, reflek-
tiv och analytisk förmåga. De föräldrar som har haft barn på skolan ända 
sedan förskoleklass har blivit förtrogna med begreppen, men det finns ock-
så de som tycker att det är ”jätteflummigt” (lärare Ingela). Läraren Mattias 
uppfattar att det många föräldrar menar när de säger ”höj kvaliteten på 
undervisningen” handlar om faktakunskaper. Även om lärarna är överens 
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om att dessa inte alls är oväsentliga betonar de att fakta endast är en av 
många kvaliteter. Utöver att det är viktigt att kunna förklara hur de tänker 
så konstaterar lärarna även att det finns en del föräldrar som kommer och 
ställer krav utifrån sina egna behov. Det finns många aktiva, pålästa och 
verbala föräldrar: ”det finns de som kan hela läroplanen och ställer frågor 
hela tiden, hur gör ni?”, påpekar lärare Mats. Läraren Ingela konstaterar 
att det kan vara ganska påfrestande: ”Man måste ha koll hela tiden för 
man kan få de mest oväntade frågor”. 

Erfarenhetsrum 
De förväntningar som redovisas ovan tolkas i det avsnitt som nu följer i 
förhållande till olika erfarenhetsrum. Presentationen av respektive erfaren-
hetsrum avslutas genom att karaktäristiska innebörder som kvalitetsbe-
greppet tilldelas inom detta summeras.  

Marknad 
Ett första erfarenhetsrum i Kulla kommun är marknad. Av intervjuerna 
framgår att det i Kulla kommun aldrig har funnits något mål om att all 
skolverksamhet ska vara fristående eller enskilt driven, och inte heller nå-
gon viss procentuell fördelning mellan kommunala och fristående skolor. 
Målet har istället varit att utifrån principen om kundval låta elever och 
föräldrar välja skola, vilket även bygger på en tanke om att ge medarbetar-
na möjlighet att välja hur de vill forma verksamheten. Inom kommunens 
geografiska upptagningsområde finns en blandning av kommunala och 
fristående skolor. Ett grundläggande antagande är att konkurrens främjar 
kvalitet 

De intervjuade tjänstemännen uppger att kundnöjdheten med de kom-
munala grundskolorna är väldigt hög. Det finns också fristående skolor 
som har valt att inte etablera sig inom kommunens upptagningsområde, 
eftersom de har bedömt att de kommunala skolorna är så bra att det är 
svårt att konkurrera. Mot bakgrund av att Kulla har ett stort befolknings-
tillskott, som bland annat innebär att familjer med många förskolebarn 
flyttar in, begränsas dock möjlighet för verksamheter att konkurrera med 
varandra. Ett primärt problem är nämligen att få fram förskoleplatser: 
”För att riktigt kunna driva kvalitetsfrågorna så skulle det behöva finnas 
ett större utbud, alltså om konkurrensen ska (.) På grundskolan har vi … 
fler platser än efterfrågan och då driver det ju upp kvaliteten” (chef 1).  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet marknad är, genom principerna om kundval och konkurrensneut-
ralitet, valfrihet, konkurrens, kundvalssystem, kundnöjdhet, produkt, leve-
rans, coachning och resultat.  
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Juridik 
Erfarenhetsrummet juridik är inte särskilt framträdande i Kulla kommun, 
men aktualiseras utifrån kommenterar kring den utbildningsinspektion 
som Skolverket har genomfört i Kulla kommun, och i relation till den loka-
la styrningens olika uttryck.   

Skolverkets utbildningsinspektion är något som framför allt de intervju-
ade tjänstemännen och politikerna hänvisar till. Politiker M konstaterar att 
Skolverkets inspektörer var imponerade när de inspekterade Kulla kom-
mun, vilket han ser som ett ”kvitto” på att deras sätt att styra fungerar. En 
liknande kommentar ges av chef 2, som ser det som en komplimang när 
Skolverket i sitt slutomdöme konstaterar att Kulla har ”koll på läget” och 
menar att hon uppfattar det som en ”garanti”. Det finns nämligen en fara i 
att så tydligt betona resultaten som Kulla kommun gör.  

… det kan ju bli för resultatorienterat, du har ju en mjukvara också. Peda-
gogik är ju mycket mjukvara, så det är klart att jag blir väldigt väldigt glad 
att Skolverket säger att de aldrig har mött så professionella pedagogiska le-
dare. Då blir ju jag glad för då har jag ändå en garanti som förvaltningschef, 
att de här rektorerna som är så drillade mot resultatorientering ändå är bra 
pedagogiska ledare (chef 2). 

Till skillnad mot de positiva delar av Skolverkets inspektion som politiker 
M och chef 2 refererar konstaterar politiker S att det visserligen var bra att 
få höra det positiva, men också att få en bekräftelse på det som inte var 
bra. Det senare är nämligen ingenting politiker S säger sig ha fått reda på 
via kommunens uppföljningar och utvärderingar.   

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet juridik är regelstyrd skola, tillsyn och föreläggande.  

Kvalitetssystem 
Till skillnad mot erfarenhetsrummet juridik så är erfarenhetsrummet kvali-
tetssystem tydligt framträdande i Kulla kommun.  

Bland annat hänvisar chef 1 till ”kvalitetsforskningen” och chef 2 för-
klarar att hennes synsätt på kvalitetsarbete bygger på att det ska leda till 
ständiga förbättringar: ”det är Demings55 hjul, det är min himmel”. En 
bärande tanke är att kvalitetsarbete är till för kunden. Chef 2 menar att det 
visserligen är bra att den som utför ett arbete vet att den gör det på ett bra 
sätt, men betonar att ytterligare frågor måste ställas.   

… ”jag vet att jag är duktig” det är ju skönt att veta det men då kommer jag 
med nästa ”hur vet du att du är duktig då?”. Det är min nästa fråga (.) i den 

 
55 Se avhandlingens kapitel 4 angående Edwards Demings.   
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sentensen och då börjar de tala om att ”jag gör si och jag gör så” och ”hur 
säkerställer du det då?” säger jag som sentens 2, att det du gör leder till för-
bättringar. För det går ju bra att skiva en massa åtgärdsprogram och göra 
en massa hur-saker men hur säkerställer du att de hur-sakerna leder till för-
bättring? Och då kommer du till slut att komma så långt ut att du kommer 
till kundögat, för då kommer ju de som har rätten att tala om för dig om det 
verkligen blev någon förbättring. Eleverna kunskapsresultat, upplevelser och 
så vidare (chef 2). 

Chef 2:s uppfattning om den svenska skolforskningen är att den är intro-
vert, då den enbart riktas mot vad som händer i klassrummet och i den 
pedagogiska processen. För egen del efterlyser chef 2 vad hon kallar ”ex-
tern forskning”, som tittar på kundens upplevelse.  

Vid tiden för intervjuns genomförande planerades en satsning inom Kul-
la kommun som skulle riktas mot forskning och ökad måluppfyllelse. Hur 
detta mer exakt skulle ta form var vid detta tillfälle ännu inte bestämt. 
Chef 1 förklarar dock att tanken är att ”det ska ge resultat för ungarna, vi 
har ju ingen annan målsättning än så och då är det frågan vad det är som 
gagnar våra barn”. Vidare menar chef 1 att det ”nu forskas på metoder 
eller frågeställningar som gör att det utvecklas, ja om man jämför med 
medicinsk forskning där man forskar på evidensbaserade metoder som gör 
att man kan operera hjärtan bättre …”. När jag frågar om det är någon 
form av evidensbaserad forskning de är ute efter svarar chef 1 att hon till 
viss del tror att det är det politikerna skulle vilja ha, även om hon påpekar 
att hon för egen del vet att det finns stora skillnader mellan att vara peda-
gog och att vara läkare. 

… det är ändå mekaniskt, lite grann så. För här handlar det om relationer 
mellan människor och mötet lärare och elev. Men det finns ju ändå lärare 
som år efter år lyckas. Och någonstans ändå försöka fånga det, är det deras 
sätt att vara eller har de faktiskt en arsenal av verktyg som de använder? 
Visst vore väl det intressant om man kan hitta något guldkorn där (chef 1).  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet kvalitetssystem är vision, verksamhetsidé, målstyrningshierarki, 
process, leverans, kundöga, kundundersökning, systematik, kvalitetsjämfö-
relse, kvalitetspris, certifiering, balanserade styrkort, självvärdering, stän-
diga förbättringar, tillitssystem och transparens.  

Utbildning 
Det sista erfarenhetsrummet, utbildning, rymmer i Kulla kommun förvänt-
ningar som i stor utsträckning, men inte endast, kan förstås i förhållande 
till läroplanens värdegrund och mål.  
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Som en följd av strävan efter att förverkliga en långtgående mål- och re-
sultatstyrning ska ansvar delegeras så långt ut som möjligt. Att det är de 
nationella målen som gäller samt att det är skolledare och lärare som har 
ansvar för detta betonas. Trots att den nationella läroplanen Lpo 94 på så 
sätt har en framlyft position i Kulla kommun framgår av intervjuerna att 
fokus riktas mot olika delar av denna. Två av det intervjuade pekar på att 
det tog lång tid innan den nuvarande läroplanen Lpo 94 slog igenom, dock 
med två helt olika poänger och förklaringar. Medan skolledare 1 hänvisar 
till att det tog många år innan de intentioner som skrevs fram i Skola för 
bildning (SOU 1992:94) fick fäste hos dem som arbetar i skolan, konstate-
rar politiker M att det tog lång tid innan läroplanen slog igenom trots att 
”den ju är enkel, den talar egentligen om ansvarsfördelningen”.  

Karaktäristiska innebörder inom erfarenhetsrummet utbildning är kun-
skap, kunskapssyn, lärande, tillit, solidaritet, samhälle, demokrati, bild-
ningsprocess, inflytande, delaktighet, kommunikativ, reflektiv, analytisk, 
förmåga samt forsknings- och reformförtrogenhet.  

Talhandlingar om kvalitet i ett kundvalssystem 
De innebörder som i ovanstående avsnitt har inplacerats i olika erfaren-
hetsrum står i ett spänningsfyllt förhållande till varandra. I det avsnitt som 
nu följer riktas blicken först mot illokuta aspekter av talhandlingen. Däref-
ter formuleras kvalitetsbegreppets dominerande applikationskriterier. 

Illokuta talhandlingar 
Medan en del innebörder ganska enkelt kan förstås i relation till specifika 
erfarenhetsrum, så finns det andra som inte är lika självklara. Så är exem-
pelvis kundnöjdhet en innebörd som naturligt kan användas i förhållande 
till kvalitetssystem och marknad, men som inte lika naturligt relaterar till 
erfarenhetsrummet utbildning. Mot den kritik som i vissa intervjuer ut-
trycks mot kundbegreppet kan ställas uppfattningen om detta som något 
självklart. Ett argument som förs fram handlar om att elever och föräldrar 
endast är kunder på så sätt att de har rätt att välja, men att skolan sedan, 
när de väl har valt, är ”väldigt regelstyrd”. Här legitimeras således en in-
nebörd från kvalitetssystem och marknad genom en hänvisning till ett juri-
diskt erfarenhetsrum. Andra argument, som att det är kunderna som har 
rätten att tala om huruvida det verkligen blev någon förbättring, liksom 
tilltron till att den konkurrens som uppstår när kunder får välja främjar 
kvalitet, legitimeras däremot med hänvisning till erfarenhetsrummen 
marknad och kvalitetssystem.  

Argumentet om att skolan är regelstyrd blir dock problematiskt när det 
gäller det gäller målet om inflytande. Förutom att inflytande är ett centralt 
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framlyft mål i kommunens utbildningspolitiska strategi, och därtill ett av 
de mål som samtliga intervjuade nämner, så är det framför allt en innebörd 
som till skillnad mot kundbegreppet lättare går att använda i förhållande 
till olika erfarenhetsrum. I relation till kvalitetssystem och marknad hand-
lar en form av inflytande om rätten att välja förskola och skola, en annan 
om möjligheten att uttrycka sin uppfattning genom de kundundersökning-
ar som genomförs och en tredje om att elever kommer att prestera ett bätt-
re resultat om de får ett större inflytande över sin vardag och sitt lärande. 
Eftersom inflytande, enligt dessa uppfattningar, är något som dels kan 
mätas kvantitativt, dels definieras genom kundundersökningarna, så är 
själva innehållsfrågan av underordnat intresse. Istället handlar det om indi-
videns rätt att välja och möjlighet att utvecklas maximalt samt en strävan 
efter att kunderna ska vara nöjda. När inflytande istället placeras in i erfa-
renhetsrummet utbildning, och kopplas samman med mål och måltolkning 
samt intentioner om bildning, kommunikation och samhällelig utveckling, 
blir däremot själva innehållsfrågan central.  

En motsvarande spänning som uppstår kring inflytandebegreppet finns 
även när det gäller begreppet process. Sammankopplat med kvalitetssystem 
handlar process om hur elever mår, vad lärare och föräldrar tycker samt 
vad som kommer ut från de observationer som genomförs med stöd av 
uppföljnings- och utvärderingssystemet. När process istället relateras till 
erfarenhetsrummet utbildning, exempelvis uttryckt som bildningsprocess, 
så kopplas det samman med mål och den pedagogiska verksamheten. Olika 
uttolkningar av inflytande och process kan på så sätt ses som indikationer 
på en spänning som finns mellan olika erfarenhetsrum, å ena sidan kvali-
tetssystem och marknad med fokus på resultat, strukturer och individers 
eller kunders nöjdhet, å andra sidan utbildningsreferenser med fokus på 
mål, innehåll, samhälleliga perspektiv och professionellt tolkningsutrymme.  

Hur legitimeras då inflytandefrågan med utgångspunkt från kvalitetssy-
stem och marknad? Ett sätt att svara på frågan är att rikta blicken mot de 
underlag som har använts för att komma fram till slutsatsen att inflytandet 
behöver öka, det vill säga kundundersökning, observationsrapporter samt 
Skolverkets inspektionsrapport. Att Skolverkets uppfattning på detta sätt 
refereras tolkar jag som att myndighetens uttalande, i kraft av att vara 
nationell skolmyndighet, rymmer en illokut kraft. Denna kraft i språket 
kan sedan utnyttjas av andra aktörer för att legitimera sina talhandlingar. 
Så sker också när de intervjuade hänvisar till Skolverkets inspektion som 
ett ”kvitto” respektive en ”garanti” på att Kulla kommuns styrning funge-
rar mycket väl. På motsvarande sätt knyts förväntningar till att forskning 
ska kunna ge en uppfattning som ”åtminstone gränser till akademisk san-
ning”, bidra med evidensbaserade metoder samt bidra med kunskap om 
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kundens upplevelse. Mot dessa förväntningar kan ställas skolledarnas be-
hov av att reflektera kring och ta del av forskning kring skolreformer.   

Ytterligare sätt att legitimera talhandlingarna görs genom olika språkli-
ga uttryck som används för att förstärka uttalanden, exempelvis att Kulla 
kommuns administrativa process är en ”väldigt professionaliserad pro-
cess”, att projekten är ”väldigt långsiktiga”, att de kompetensutvecklings-
satsningar som organiseras är ”väldigt seriösa” samt att lärare och rektorer 
har ett ”väldigt stort friutrymme”. Med koppling till styrningens utform-
ning används vidare uttryck som målstyrningshierarki, tillitssystem, fjärr-
styrning samt strategisk och operativ ledning. När tillit på detta sätt an-
vänds som ett begrepp med administrativ och instrumentell karaktär, är 
det dock med en helt annan innebörd än när det kombineras med begrepp 
som solidaritet, medmänsklighet och reflektiv förmåga. 

Kvalitetsbegreppets applikationskriterier 
De applikationskriterier som kvalitetsbegreppet tillskrivs i Kulla kommun 
står i ett spänningsfyllt förhållande mellan innebörder från framför allt 
erfarenhetsrummen marknad, kvalitetssystem och utbildning. Domineran-
de applikationskriterier, som utgår från erfarenhetsrummen kvalitetssystem 
och marknad är måluppfyllelse/resultat, konkurrensneutralitet, kundvalssy-
stem, ständiga förbättringar och transparens. Mot dessa ställs applika-
tionskriterier från erfarenhetsrummet utbildning som, enligt analysen, ut-
manas och delvis trängs undan: tillit, solidaritet, reellt inflytande, bild-
ningsprocess och kunskapssyn. 

Avslutande kommentar 
I Kulla kommun uttrycks en ambition att möjligheten och ansvaret för att 
tolka de nationella målen ska ligga på lärare och skolledare samt att det är 
mot dessa som uppföljningar och utvärderingar ska göras. Som en konse-
kvens av tanken om en långtgående mål- och resultatstyrning ska några 
uttolkningar inte göras av varken kommunala politiker eller tjänstemän. 
Istället riktas fokus mot uppföljning och utvärdering.  

En konsekvens av Kulla kommuns styrning, som uppstår på politik- och 
förvaltningsnivå, kan karaktäriseras som en avpolitiserad politikerroll re-
spektive som en politiserad tjänstemannaroll. När den kommunala politi-
kens roll reduceras till ett administrativt ansvar, att finansiera, utöva ar-
betsgivaransvar samt följa upp och utvärdera måluppfyllelse, så förflyttas 
potentiella målkonflikter nedåt i den lokala utbildningshierarkin. Ansvaret 
och möjligheten att tolka målen hamnar dock inte på skolnivå, i enlighet 
med tanken om den långtgående mål- och resultatstyrningen, utan sker 
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indirekt genom de uppföljningar och utvärderingar som på tjänstemanna-
nivå hanteras som underlag för kundernas valfrihet.  

Även om den mängd undersökningar som genomförs i Kulla kommun 
ger förutsättningar för att många olika röster kan komma till tals, så be-
gränsas den möjliga dynamiken av de olika delvis motstridiga syften de är 
tänkta att fylla. Samtidigt som det finns förväntningar om att de observa-
tioner som genomförs ska vara tydliga, vassa och i högre grad våga sticka 
ut, betonas att det handlar om ögonblicksbilder och indikationer som inte 
utgör några sanningar. Den möjlighet som finns att nyansera de ”väldigt 
tydliga” redovisningarna i de samtal som genomförs mellan observatörer, 
tjänstemän och skolledare är dock ingenting som framgår av det material 
som läggs ut på hemsidan och i kvalitetsredovisningen, som underlag för 
kundvalet. Att uppföljnings- och utvärderingssystemet skulle vara till för 
att synliggöra verksamhetsaspekter och möjliggöra analys i första hand 
utifrån professionella behov är inte något som uttalas i intervjuerna. 
Tvärtom framförs uppfattningar att det är kunderna som har ”rätten att 
tala om för dig om det verkligen blev någon förbättring”. Förutom att ge 
information som underlag för kundval, och utgöra redovisningar till politi-
ken, tillskrivs det i stället syften som att fungera som signalsystem för att 
uppmärksamma problem samt för att kunna normera och lyfta fram goda 
exempel. Strävan efter tydlighet, enkelhet och synlighet reducerar på så sätt 
komplexitet, mångfald och möjligheten till politisering av olika frågor. 
Istället tar den politiska påverkan form genom elevers och föräldrars rätt 
att välja skola, med utgångspunkt från den information som redovisas.  

Att arbetet på politik- och tjänstemannanivå domineras av innebörder 
från erfarenhetsrummen kvalitetssystem och marknad får även konsekven-
ser för skolnivån, vilket sammantaget leder till att möjligheten att tillföra 
innebörder från erfarenhetsrummet utbildning utmanas. Mot de positiva 
erfarenheter som skolledare och lärare pekar på, där öppenheten i vissa 
avseenden sporrar och bidrar till verksamhetsutveckling, måste ställas 
konkurrensens och kundvalets negativa effekter där skolor istället för att 
samarbeta isoleras från varandra. Ur ett likvärdighetsperspektiv kan frågan 
ställas vilka konsekvenserna blir av att olika skolor, inom en och samma 
kommun, riktar undervisningen mot olika målnivåer, en del mot mål att 
uppnå och andra mot mål att sträva mot. Enligt analysen begränsar styr-
ningen och de starka resultatkraven möjligheten att arbeta mot öppet for-
mulerade mål. Som en konsekvens av betygs- och dokumentationskrav 
riktas fokus mot specifika uppnåendemål som har karaktären av fördefini-
erade resultat. Dessutom reduceras möjligheten att arbeta mot mål som 
anger en strävansriktning, och att synliggöra utvecklingen i förhållande till 
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dessa, när bedömningarna uttrycks med siffror eller bokstäver då detta 
förutsätter en grad av tydlighet och konkretion som inte alltid är möjlig.  

Förutom att spänningen mellan mål och resultat leder till konsekvenser 
för vilken utbildning som blir möjlig så sker dessutom ytterligare påverkan 
genom kundvalet och konkurrensen. Ett tydligt exempel på detta kan illu-
streras genom målet om inflytande. När utgångspunkten tas från erfaren-
hetsrummet utbildning kan inflytandebegreppet, liksom uttryck som indi-
viduell utveckling och ansvarstagande, relateras till samhälleliga och de-
mokratiska motiv. När inflytande istället relateras till marknad och kvali-
tetssystem tolkas det istället som en rättighet för individer att välja, påver-
ka och kräva. 
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Kapitel 9 Alcea skolor 
 
 
 
 
Den fristående huvudmannen Alcea skolor omfattar ett flertal skolor med 
geografisk spridning över stora delar av Sverige. Under de år verksamheten 
har funnits har den kontinuerligt expanderat. 

Karaktäristiska drag i Alcea skolors styrning är att alla huvudmannens 
skolor följer ett gemensamt arbetssätt och att varje skolas och elevs resultat 
noggrant och kontinuerligt följs upp. Det gemensamma arbetssättet, och 
den modell som utvecklats för att stödja detta, ska ge varje individ möjlig-
heter att utifrån sina förutsättningar utvecklas så långt som möjligt. Ett 
uttalat mål är att alla skolor som ingår i huvudmannens verksamhet ska ha 
högst betyg i de kommuner där de geografiskt sett är förlagda.  

I Alcea skolor har en enskild intervju genomförts med styrelsens ordfö-
rande. Vidare har två parintervjuer med tjänstemän i ledande ställning 
(chef 1 och chef 2:1 respektive chef 2:2 och tjänsteman 2:2:1) genomförts, 
en parintervju med skolledare 1:1 och 1:2 samt en gruppintervju med lära-
re.  

Redovisningen presenteras under fem huvudrubriker. Först riktas blick-
en med inspiration från begreppshistoria mot de Strukturella ramar som 
utvecklas på olika nivåer i Alcea skolors styrning. Under rubriken Förvän-
tanshorisont presenteras de förväntningar som de intervjuade tillskriver 
kvalitetsbegreppet. Förväntningarna tolkas sedan i relation till olika Erfa-
renhetsrum. Med inspiration från talhandlingsteori följer därefter en analys 
av de Talhandlingar om kvalitet som yttras i ett kedjeföretag. Kapitlet av-
rundas med en Avslutande kommentar. 

Strukturella ramar 
Här redovisas de strukturella styrinstrument som används i Alcea skolor.   

Huvudmannagemensamt arbetssätt 
Det som samtliga intervjuade framhåller som unikt för Alcea skolor är att 
alla lärare följer ett gemensamt arbetssätt. Oavsett vilken av huvudman-
nens skolor lärare arbetar på är utgångspunkten för undervisningen den 
gemensamma modellen och de olika redskap som utvecklats runt denna.  

Som del i huvudmannens styrning anordnas en intern traineeutbildning 
för arbetslagsledare och andra lärare som har intresse av att bli skolledare. 
Att på detta sätt ge en inblick i organisationens olika delar är en medveten 
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satsning på personer som kan arbetssättet, men som saknar tidigare skolle-
darerfarenheter.  

Uppföljningssystem 
Huvudmannens uppföljningssystem består av tre huvudområden: betyg, 
kundnöjdhet och ekonomi. I början av Alcea skolors verksamhet begrän-
sades uppföljningen av betyg till att statistik fördes över resultaten, först i 
matematik, svenska och engelska, senare också i övriga ämnen. Efter en tid 
började jämförelser göras med nationella siffror. Vidare genomförs så kal-
lade betygsprognoser för att ge en signal om hur varje elev ligger till i för-
hållande till de mål denne har satt upp.  

Kundnöjdhet mäts genom enkäter för att på så sätt ta reda på om för-
äldrar och elever är nöjda med Alcea skolor. Förutom att betygsresultat 
och nöjdhet mäts separat ställs dessa båda också mot varandra. De som 
enligt mätningarna presterar bäst, och placeras i det gröna fältet på ran-
kingslistorna, omtalas som best practice. De som hamnar längst ner, i det 
röda fältet, blir genom interna kvalitetsrevisioner föremål för ledningens 
uppmärksamhet. 

Förväntanshorisont 
I det här avsnittet presenteras karaktäristiska förväntningar som uttrycks 
av de intervjuade i Alcea skolor.  

Om skolor får konkurrera kommer marknaden att avgöra 
Styrelsens ordförande hänvisar till den ”förslumning av skolan” som han 
menar kom i slutet av 1960-talet. Kunskap betraktades då inte längre som 
viktigt och såväl betyg som studentexamen skulle bort.  

Det var ett antal år som skolan förflackades och man fick in filosofin som 
kom från Edenman en gång i tiden, enhetsskolreformen, det som lotten och 
psykologer har satt ihop när man är sju år det ska hänga ihop i nio år. Och 
du får absolut inte skilja ut de som är sämre och de som är bättre utan alla 
ska undervisas i samma situation, vilket du som är pedagog inser är totalt 
omöjligt eftersom människor är olika, man lär på olika sätt, man har olika 
kunskapsnivåer (ordförande).  

Enligt ordförandes uppfattning präglades dåtidens tidsanda av att ”hela 
samhället skulle stöpas om i grunden in i det socialistiska drömsamhället”, 
något som han förklarar ”ligger så långt från mina grundläggande värde-
ringar som möjligt”. Ordförandes egna tankar bygger istället på att varje 
människa både är individ och medborgare med en skyldighet att både göra 
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det bästa möjliga av sina egna förutsättningar, men också ett medborgerligt 
ansvar att hjälpa andra.  

När Alcea skolor startade utgick det från en grundläggande tanke om att 
utforma en utbildning som ser varje människa och tar tillvara på dennes 
förutsättningar. Att det svenska utbildningssystemet är utformat så att det 
inte är möjligt att välja elever, vilket internationellt sett är ovanligt, ser 
ordförande positivt på.  

Det viktiga för oss är ju inte vad ungarna kan när de kommer in utan hur 
mycket vi lyckas öka deras kunskaper. Och det är det som vi kämpar med 
att mäta. ”Ok, där är du och hur långt ska du?” Och vi vill stimulera var 
och en i det och så sammanfattar vi det och konstaterar att våra meritvär-
den är högre och det leder till att vi uppenbarligen har högre kvalitet mätt i 
förmåga i att utnyttja lärtiden effektivt och att utnyttja de ekonomiska re-
surser som vi har på ett effektivt sätt, ungefär så går mitt sätt att resonera 
(ordförande). 

När detta tankesätt ska omsättas i skolorna bryts det ner i andra termer av 
bland annat cheferna som ser ”till att köra detta i tydliga processer med 
lärare och elever så att det funkar”, enligt ordförande. Uppgiften till sko-
lorna är att hela tiden höja nivån på det som eleverna kan.  

Lärarrollen är annorlunda mot i andra skolor. Eftersom mycket är stan-
dardiserat är inte Alcea skolor något för ”artisten som tycker om att hålla 
föreläsningar ... du måste vara klart intresserad av att coacha och utveck-
la”, menar ordförande. Samtidigt som lärarna arbetar tillsammans med att 
bygga upp best-practice så innebär Alceas skolors vägval att en del av fri-
heten minskar.   

… jag kan ju också se fördelarna när du har de där fantastiska estradörerna 
men det är liksom (.) vi har då valt vägen att metodiskt se ”så där mycket 
ska man lära sig för att få det, du kan själv sätta upp målen, jaha nu tar jag 
det, nu tar jag det”, det är väldigt varudeklarerat, det är väldigt tydligt, du 
kan få hjälp att göra det, en valfrihet att göra det (ordförande). 

När Alcea skolor bildades fanns det en grundidé om hur man väldigt sys-
tematiskt skulle kunna gå tillväga och över tid har sedan verksamheten mer 
och mer systematiserats i olika processer. Utifrån min fråga om hur ordfö-
rande ser på relationen mellan systematik, standardisering och kreativt 
utrymme svarar han att hans uppfattning är att kreativitet frodas bättre om 
det finns en tydlig ram, men också att det krävs människor som uppmunt-
rar kreativitet. Då det under Alcea skolors första verksamhetsår anställdes 
en del lärare som hade ”lite dragning åt flumhållet” (ordförande) så 
genomfördes efter några år ett värderingsprogram.   
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”Vad är det vi står för?”. Jo, det är kombinationen av kunskaper, ja! Kun-
skaper där var och en ska ha möjlighet att lära sig så mycket som möjligt ut-
ifrån sina egna förutsättningar. Men ett tydligt utrymme för att vara kreativ 
och nytänkande. Men tro inte att det räcker att säga att ”nu får ni göra vad 
ni vill” för man måste ha en bas i kunskaper. Men det här alltså, jag är väl-
digt på det klara med och det ser man ju (.) alltså väldigt mycket av hur det 
här lyckas är vad det är för rektor som håller ordning på det där. Det har vi 
sett med årens lopp och därför har vi bytt med jämna mellanrum när det 
inte funkat för det kan ju liksom (.) du går ur modellen och du släpper lite 
på det, du måste väldigt på, mäta följa upp (ordförande). 

Som en del av strävan efter att tydliggöra varje elevs kunskapsutveckling 
genomförs standardiserade betygsprognoser: ”nu ligger du till så, så och så. 
Om du lägger på ett kol så kan du faktiskt få MVG här och då krävs det 
…” (ordförande). Eftersom ordförande menar att feedback är viktigt efter-
frågar han flera nationella prov och jämförelser: ”vi jämför ju våra skolor i 
”operations”, allting vad de har gjort och det är klart att få standardisera-
de uppföljningar i större utsträckning det skulle vi vilja ha”. Ordförande 
uppfattar också att det över tid har skett en allmän attitydförändring mot 
en större öppenhet för att mäta, något han ser positivt på: ”Jag tycker att 
ranka skolor och skolors kvalitet, tycker jag är väldigt bra, jag tycker man 
ska vara väldigt tydlig och varudeklarera detta”.  

Samtidigt som ordförande efterfrågar en standardiserad uppföljning 
vänder han sig mot den tilltro som han menar finns överallt i den interna-
tionella utbildningsbyråkratin, om att utbildning är något som man plan-
mässigt kan driva fram. Å ena sidan vänder sig ordförande således mot en 
standardiserad ram av normkaraktär, samtidigt som han å andra sidan 
betonar vikten av att ha en standardiserad modell ”som du följer upp hela 
tiden för att se vad du får för output”. Skapar då inte bortplockade ram-
normer, som ersätts med uppföljningar, ett annat normsystem och då av 
själva undervisningsinnehållet? frågar jag.   

Ja, och då är min poäng, jag tror inte att vi ska vara det enda alternativet, 
jag tror att man ska kunna välja och finns det olika konkurrenter så kan du 
säga att ”nej men jag gillar inte det här”. För människor är så pass olika och 
där tror jag att marknaden kommer att avgöra detta, under förutsättning att 
man har möjlighet att bygga upp olika sätt och få konkurrera och visa vad 
man kan. Sedan har du ett problem ska jag erkänna, som gör att man inte 
kan jämföra det med vanliga produkter, det är att klart att går du in i en ut-
bildning så kan du inte visa förrän efter ett antal år att det är bra (ordföran-
de). 

Att kunna driva skola som företag tror ordförande är mycket av framti-
dens skolverksamhet. Han menar också att Alcea skolor och andra fristå-
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ende skolor är bra exempel på entreprenörskraft där eldsjälar kan testa nya 
idéer. Eftersom det framför allt på gymnasiesidan används marknadsföring 
på ett sätt som ordförande vänder sig mot behöver regelsystemet stärkas 
upp i vissa avseenden, och även möjligheten att jämföra, ”så att folk vet 
vad det är, vi har släppt det lite för fritt faktiskt”. 

Ett kedjeföretag med undervisning i halvfabrikat 
Det som höll ihop verksamheten när Alcea skolor startade var det gemen-
samma arbetssättet. Däremot var det ”inte alls genomtänkt på organisa-
tionssidan och framför allt inte hur man skulle driva som företag”, (chef 
1). Från det att analysarbetet av enkätresultaten har utvecklats har man 
dock kunnat konstatera att de som tillämpar arbetssättet mest också når 
bäst resultat. Chef 1 förklarar att det egentligen inte är konstigare än att 
”de kunder som du levererar vad du har sålt till blir nöjdare än de kunder 
som du levererar något annat till”. Enligt chef 1 har denna utveckling haft 
stor betydelse internt: ”nu är vi ett mycket hårt sammanhållet kedjeföretag 
där jag på alla introduktionsutbildningar säger att det är viktigare att göra 
på samma sätt än att göra rätt”. Att göra på samma sätt blir på så sätt ett 
överordnat värde eftersom det då blir möjligt att analysera, genomföra 
benchmarking och hitta best-practice. 

… ibland så ifrågasätter vi ju saker och ting men då gör vi också det på ett 
organiserat och systematiskt sätt, så utvärderar vi det också. Och då kan det 
bli så att vi genomför ändringar. Så att vi jobbar också med att göra rätt 
men det gör vi in en skild process. Och vi är extrema, jag tror att vi är när-
mast religiösa i det här avseendet att kunna jobba på samma sätt för att 
kunna utvärdera skillnader (chef 1). 

Normen för best-practice utgörs av de faktorer som mäts och det är också 
detta som de sämre skolorna måste förbättra. Chef 2:1 konstaterar att det 
är ett förfaringssätt som egentligen är väldigt synd: ”för hade man oändliga 
resurser så skulle man vilja ta reda på vad det är som gör att de skolorna är 
så himla bra”. Chef 1 håller med: ”ja så är det, vi talar om best-practice, 
men det är bara ett mått för oss. Vi beskriver inte vad det är”.  

Med syftet att undersöka elevers och föräldrars nöjdhet genomförs en-
kätundersökningar där frågor ställs frågor kring de olika delarna av Alcea 
skolors verksamhet och arbetssätt. En central enkätfråga handlar om huru-
vida elever och föräldrar rekommenderar Alcea skolor.   

Om kunden är nöjd med, nja om kunden är nöjd med hur vi levererar, alltså 
de ingående delarna i vårt arbetssätt. För om vi står på informationsmöte 
och beskriver det här … så att vi ger en bild av vårt arbetssätt och kunden 
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sedan upplever att, ”nä men jag ser värdet i de här delarna”, då blir man 
nöjd och rekommenderar (chef 1). 

Elever och föräldrar som väljer Alcea skolor ska veta vad de får, oavsett 
vilken skola de börjar i. Ett val som elever och föräldrar gör handlar om 
huruvida de föredrar ett individanpassat arbetssätt eller ett mer kollektivt.  

Och det är väldigt många föräldrar som inte litar på vårt arbetssätt därför 
att man så att säga inte litar på sitt barn. Men jag lägger ingen värdering i 
det. Jag bara konstaterar att man inte gör det. Man säger som så att ”för 
min son så är det nog så att grupptrycket i klassen, med att göra som alla 
andra gör, jag väljer det, tack så mycket”. Och det har inte vi någon åsikt 
om alltså, det är ju de olikheterna som vi tycker att friskolereformen ska 
leda till. Att man gör de valen (chef 1).   

Förutom att det genom enkätundersökningarna blir möjligt att ta reda på 
vad som driver värde för kunden blir det genom att väga samman samtliga 
resultat möjligt att jämföra huvudmannens olika skolor med varandra. 
Bland annat har man kunnat konstatera att ett visst undervisningsredskap 
påverkar frågan som ställs till elever och föräldrar om ”att rekommende-
ra”. Vidare mäts kölängden som en ryktesdimension medan elevomsätt-
ning och lärarbehörighet är andra så kallade kvalitetsparametrar. Att Alcea 
skolor arbetar på det sätt de gör är därmed ingen tillfällighet utan en kon-
sekvens av att olika frågor, enligt de statistiska analyserna, visat sig korre-
lera med varandra. Från de statistiska analyserna har man också kunnat 
utläsa att det blir bättre kvalitet på skolor som har behöriga lärare, vilket 
av chef 1 kommenteras som att det är ”lite fascinerande att allting tyder på 
att det är helt avgörande” om lärarna har behörighet och att ”det är gans-
ka roligt att det tycks finnas värde i lärarhögskolor”.  

Alltså, det har ju varit en förhärskande uppfattning här också och jag tror 
att den har rätt mycket med själva friskolebegreppet att göra, att … att lära 
ut är väl inget svårt, va? Om du vill vara lärare och är road av att lära ut så 
är du välkommen hit. Och kan du dessutom påstå att du har någon annan 
livserfarenhet att bidra med, att du har jobbat inom näringslivet eller militär 
… (chef 1). 

För egen del menar chef 1 att han inte har någon åsikt i frågan, men kon-
staterar att ”det tycks finnas ett starkt samband … då ska vi naturligtvis 
hålla på de regler som vi har, nämligen att bara anställa behöriga lärare”. 

Arbetet med att ta reda på vad elever och föräldrar tycker pågår paral-
lellt med budgetarbete, betygsprognoser och betygsutfall. Resultaten från 
enkäter och betyg läggs in i kvalitetsredovisningen och utgör grunden för 
nästa års verksamhetsplan. Processen med att ta fram kvalitetsredovisning 
börjar därmed redan året innan och löper parallellt med verksamhetspla-
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nen. Formen är styrd genom vissa rubriker. Dessutom har föregående års 
best-practice, genomsnittet och den berörda skolans mål skrivits in. Utifrån 
detta råmaterial ska sedan varje skola fylla i vad de prioriterar och lyfter 
fram lokalt. Som en del av den hårdare styrningen har de centrala delarna 
av företaget på olika sätt analyserat uppföljningsmaterialet innan det 
skickas ut till skolorna för vidare analys av resultatet.  

Förutom att resultatet från uppföljningarna används för att premiera 
grönmarkerade skolor fyller det också en funktion för att synliggöra de 
som är rödmarkerade. Utifrån att chef 1, som han själv säger, är en ”fana-
tisk anhängare av att alla har samma karta” riktas ”management attention 
på det där vi kan göra skillnad och då sa vi att vi struntar i alla gröna sko-
lor”. Eftersom systemet fungerar för de skolor som ligger högt upp på ran-
kingen så menar chef 2:1 att det också borde fungera på övriga skolor.  

Och så måste man vara säker på, vilket jag kan tycka att man blir utifrån de 
här korrelationsanalyserna, att det faktiskt fungerar, att arbetssättet leder 
till positiva resultat. Vi ser det (chef 2:1). 

En så kallad kvalitetsrevision genomförs i flera steg. Budskapet till de sko-
lor som blir föremål för en sådan är att de ska arbeta på samma sätt som 
alla andra. Chef 1 och chef 2:1 menar att det självklart kan finnas lokala 
orsaker till att en skola inte fungerar, men att utgångspunkten i att alla ska 
göra lika är en stor tillgång. Även om de gärna skulle hitta ett recept för 
hur det går till att vända en röd skola påpekar chef 2:1 att steg ett ändå är 
att tillämpa arbetssättet. Samtidigt menar hon att inte heller detta är så lätt 
som det låter. Chef 1 håller med och konstaterar att det ibland inte bara 
krävs förändrad attityd av medarbetare utan också att dessa byts ut.  

… alla svar går tillbaka till att det är fel skolledare, som har fel instruktio-
ner, som har rekryterat fel medarbetare, som har utbildat fel medarbetare, 
som har fokuserat på fel saker, inte ut eller avvecklat medarbetare i den ut-
sträckning som ska göras. Allt kommer tillbaks … (chef 1). 

Lärarnas friutrymme är betydligt mer begränsat på Alcea skolor än på 
andra skolor. Som en konsekvens av den utveckling verksamheten genom-
gått har det dessutom minskat över tid. Att det pedagogiska friutrymmet är 
minimerat under ”leveranstid” (chef 1) och att det finns undervisning i 
”halvfabrikat” (chef 2:1) är därför någonting som lärare med intresse av 
att arbeta på någon av Alcea skolors skolor måste ta ställning till. Eftersom 
företaget har många sökande vill man från ledningens sida få bort dem 
som ändå skulle bli missnöjda, eftersom det annars blir ett ömsesidigt slö-
seri av tid. Vad det innebär att vara pedagog på Alcea skolor förklaras av 
chef 1 på följande vis. 
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… det vi säger är att det pedagogiska friutrymmet är mindre. Å andra sidan 
så har vi … infört ett system för att effektivisera lärarens tid, det vill säga, 
våra lärare har mycket mer tid med elever för de tillåts inte att förbereda 
lektioner på ett individuellt sätt. Utan de ska utföra ett strukturerat arbete 
med sina engelsklärare och ta fram de bästa engelsklektionerna och sedan 
kör vi dem i ett år. Sedan träffas de i vecka 33 och 34 och förbättrar ytterli-
gare och sedan kör vi dem i ett år. Vilket innebär att det pedagogiska friut-
rymmet under leveranstiden, under ett år, det försöker vi att minimera där-
för att man istället ska vara tillsammans med barn (chef 1). 

Utifrån Alcea skolors vision och värderingar tar utbildningen mer konkret 
form genom olika metoder och verktyg, eller ”muttrarna och skruvarna i 
vår produkt, om man ska prata företagsspråk” (chef 2:1). En grundläggan-
de tanke är att eleven själv ska sätta sina mål och ta ansvar för sina studier 
medan det är ”organisationens och lärarnas uppgift att leverera” (chef 1). 
Chef 2:1 förklarar att Alcea skolors modell handlar om att ”lite omsätta 
läroplanen i verkligheten”. Alcea skolor har inte heller några andra mål 
”än de levererar på närmaste kommunala skolan, vi är bara lite fiffigare i 
vår organisation”, menar chef 1. 

En tydlig modell för leverans av utbildning 
Enligt chef 2:2 kan det för en del kan vara svårt att förstå vad det innebär 
att arbeta i ett kedjeföretag med en speciell modell. Även om det finns 
många andra metoder och verktyg som är bra så måste de överensstämma 
med modellen och vara möjliga att tillämpa på alla skolor. ”Det får inte 
vara så att bara för att vi på den här skolan råkar ha precis den här förut-
sättningen så börjar vi skapa någonting där som sen så småningom kanske 
kommer i kollisionskurs med det vi gör för övrigt”, förklarar chef 2:2. 
Ledningens styrning av utvecklingen bygger på en tanke att gemensamt 
kunna pröva och vid behov införliva sådant som visat sig fungera bra.  

Om vi inte gör någorlunda lika på skolorna så har vi inget värde i att ha 
många skolor som gör samma sak, då kan vi inte utveckla sådana här saker 
tillsammans på det här sättet som vi gör … Så att behålla, som företag sett 
så är det viktigt för oss förstås, av rationella skäl, men också för att ge den 
där utvecklingspotentialen, den där knuffen som kan göra att många gör 
samma (chef 2:2).  

När jag frågar chef 2:2 om det kan finnas någon konflikt mellan den tyd-
ligt uttalade viljan att utgå från individen samtidigt som man har en 
gemensam utbildningsmodell, förklarar hon att de som är inbyggda i sy-
stemet inte så mycket är eleverna utan snarare lärarna. En förutsättning för 
att kunna leverera en utbildning på det sätt som Alcea skolor avser är att 
lärarna arbetar i systemet. En del av de redskap som har utvecklats som 
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stöd och styrning för elevers och lärares arbete handlar om olika undervis-
ningsformer. Andra används för att följa upp och dokumentera elevernas 
kunskapsutveckling, något som dels går tillbaka till ”… vår vision och så 
småningom vår affärsidé, att vi gör det på bred front”, dels som är ”ett 
nödvändigt verktyg för att kunna stödja och synliggöra kunskapsutveck-
lingen” (chef 2:2). Det ska vara tydligt för föräldrarna. Lärarna ska ha ett 
förenklat sätt att arbeta på, det ska ta mindre tid och man vill vara säker 
på att elevernas kunskapsutveckling verkligen följs upp. Elevens kunskaps-
utveckling kopplas vidare till en specifik tolkning av vad man menar med 
elevens mål och strategier … 

… för det är en del av det vi försöker göra: ”vad menar vi med elevens 
mål?” och i vår konkreta, om man kokar ner det, så är det vilka kunskaps-
kvaliteter eleven vill ha med sig när den slutar år 9 och sen bryter man ner 
det till en termin och sen då ”vad är det jag gör i veckan för att nå de här så 
att jag hela tiden har en kompass?”. Sedan uttrycks ju kunskapskvaliteter i 
symboler, VG eller MVG (chef 2:2). 

Tjänstemannen 2:2:1 förklarar att det val man gjort, att koppla ett stoff till 
de olika målen, kan jämföras med hur man arbetar i en kommunal skola.  

… om man jämför oss med en kommunal skola som har läroböcker till 
hands så finns ju egentligen stoffet där i läroboken, alltså man utgår från 
vad läroboken handlar om. Så på det sättet är ju våra mål också nedbrutna 
fast vi har behövt skriva in stoffet, liksom för att ha ett sammanhang runt 
omkring det … Alltså du bryter ner det i kriterier och kvalitetsnivåer men de 
innehåller ju också stoff eftersom du hänger upp det på något sätt, ett för-
slag på vad eleven kan jobba med för att visa upp de här kvaliteterna (tjäns-
teman 2:2:1).  

Chef 2:2 framhåller att det är viktigt att förstå att Alcea skolors system inte 
är en lärobok utan bara ett ”praktiskt sätt att arrangera och göra det tyd-
ligt för eleven” vad denne har framför sig. Att det är mål som ska nås och 
inte moment som ska avverkas är emellertid något som kan vara svårt att 
förstå, särskilt för lärare utan tidigare erfarenhet. Det kan nämligen bli 
”fyrkantigt och grovt, det finns många hål att ramla i”, påpekar chef 2:2. 
För att möjliggöra samtal kring olika frågor finns så kallade ämnesexperter 
som arbetar större delen av sin tid som lärare, men också en viss del cent-
ralt. Chef 2:2 menar att det samarbete som sker, bland annat med ut-
gångspunkt från elevexempel, gör det möjligt för alla att få en gemensam 
karta, både lärare emellan men också gentemot elever och föräldrar.  

Som produkt betraktat så ska den hjälpa elever och lärare att få en diskus-
sion kring kunskapskvaliteter och att hjälpa en formativ bedömning egentli-
gen, att hjälpa eleven att utveckla och se sina egna kunskaper och se hur den 
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egna utvecklingen ser ut, där man kan peka på, lära sig känna igen kvalite-
ter, och för föräldern också att förstå och se så att man kan ha någonting att 
diskutera, men det är ju också ett verktyg för lärare emellan. ”Ser du och jag 
på samma sak på den här? Är det samma kunskapskvaliteter? Har vi för-
stått samma sak?”. Och när vi sen skapar det innehåll som finns i modellen 
tillsammans, för det gör ju lärarna ihop, har vi då: ”är det här rätt? Är den 
här uppgiften relevant överhuvudtaget?”. Så då får vi också ett verktyg som 
blir bra. Men det är också processen fram till att skapa det här verktyget 
och revidera det, just till exempel elevexemplet, en kompetensutveckling 
utav klass (chef 2:2).  

Förutom att modellen har tillförts ett stoff som utgår från de nationella 
styrdokumenten förklarar chef 2:2 att den omfattar vissa värderingar, som 
sammanfattningsvis innebär att ge ett sammanhang som eleverna behöver 
ha med sig från skolan, ”då, nu och i sina liv framöver”. 

Människosyn, hur vi ser människors olikhet men också människors förmåga 
att kunna påverka sina liv och så vidare. Kunskapssynen som grundar sig på 
en fenomenologisk kunskap, eller syn på kunskap, och senare förstås den 
som är läroplanens på konstruktivistisk kunskap, i någon sorts vidare starkt 
förenklad. Skulle jag göra det mer komplext skulle jag säga att alla männi-
skor lever i sin egen verklighet som skapas subjektivt, därför måste vi alltid 
möta eleven i dennes livsvärld och där då kunna föra in nya begrepp i deras 
livsvärld för att de ska förstå verkligheten och få utvidga sin livsvärld. Och 
så skulle man kunna lägga till ytterligare, men det enkla i det, det som är 
grunden för oss är att vi lär på olika sätt, vi är olika, vi lär på olika sätt 
(chef 2:2) 

Enligt chef 2:2 ligger detta sätt att se på kunskap nära bildningsbegreppet, 
då det mycket handlar om att se och skönja mönster, att kunskaper rym-
mer både djup och bredd samt att kunna öppna nya perspektiv.  

Förmåga att se och förmåga att generalisera skulle man förenklat kunna 
förklara det som, att förstå verkligheten runt omkring och göra det då via 
de mönster som du hela tiden utvecklar. Och för att utveckla de där mönst-
ren så krävs ju det som vi säger både djup och bredd, inte bara den ena eller 
de andra. Och samtalet som grund för det, dialogen. Och bildning kommer 
ju förändra ditt sätt att tänka om världen och kommer att påverka dina 
handlingar, vad du gör, hur de reagerar (chef 2:2).  

Att en fenomenologisk kunskapssyn ligger till grund för den konstruktivis-
tiska synen på lärande är något chef 2:2 menar emellanåt nämns som en 
bakgrund, även om man inte djupare går in i en sådan diskussion: ”det här 
är bakgrunden, det här är tankegodset bakom, gå gärna djupare ner i det 
men det är inte vår roll att göra …”. 
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Systematisk styrning med tydligt mätbara resultat 
Systematiken i Alcea skolors verksamhetsstyrning, med årscykeln som 
bland annat omfattar arbete med verksamhetsplan, formulering av mål, 
strategier och aktiviteter, kvalitetsmätningar, betygsprognoser och kvali-
tetsredovisningsarbete, är något som de intervjuade skolledarna upplever 
som tydligt, bra och arbetsbesparande. Arbetet med kvalitetsredovisning är 
en årslång process som görs läsårsvis och som löper parallellt med verk-
samhetsplanarbetet. Skolledare 1:1 konstaterar att han trivs i ”det här 
systemet” och avser då, förutom den systematiska verksamhetsstyrningen, 
även det system som gentemot eleverna tar form genom den företagsge-
mensamma undervisningsmodellen. En mindre positiv erfarenhet var då 
företagsledningen, en kort tid innan intervjuerna genomfördes, drev ige-
nom att alla elever skulle få ett skriftligt omdöme, trots att lärare och skol-
ledare inte ansåg att detta var tillräckligt genomarbetat och klart. Löftet 
om leverans till föräldrarna gick i detta fall före. ”Det är ju också så att i 
ett kedjeföretag då gör man ju som det är sagt till slut”, konstaterar skolle-
dare 1:2. Samtidigt menar skolledarna att det datorstödda system som 
används ger ett bra stöd för att följa elevernas kunskapsutveckling. 

… alla små steg redovisas hela tiden i respektive ämne. Då kan föräldrarna 
gå in här och hela tiden se, liksom progressionen. Och ur rättssäkerhets-
aspekten är det viktigt för eleven att ingenting glöms bort i alla de här äm-
nena och i alla de här redovisningarna, eller kommentarer att det och det 
saknades, så att det här är ett häftigt system. Som också har underlättat 
vardagen för lärare att inte ha pärmar … och då har varje handledare, som 
är ämneslärare i någonting, totalöverblicken över alla ämnena. Det är rätt 
häftigt! Det där är de ju jättetrygga i. De kan handleda i alla ämnen (skolle-
dare 1:1). 

Genom de prognoser som görs är det möjligt att följa elevernas progression 
och att tidigt få en indikation på om elevernas målsättningar kring olika 
betyg är realistiska. Detta blir också en trygghet för lärarna då ”betygs-
sättningen inte ska bli något stressmoment där man inte har någon koll” 
(skolledare 1:2). Med hänvisning till chef 1 menar skolledare 1:1 att denne 
driver frågan om betyg väldigt hårt.  

… det är ju någonting som chef 1 driver väldigt hårt, att utifrån marknads-
aspekter, också väldigt viktigt att visa resultat för eleverna, att få så höga 
kunskaper så att man får bra betyg, så att det öppnar upp möjligheter för 
gymnasieval och allting. En viktig del i hela Alcea skolor ... Mycket fokus på 
betyg (skolledare 1:1).  

Enligt skolledarna mognar eleverna på Alcea skolor lite snabbare eftersom 
de får ta ett större ansvar för sin utbildning. Redan i årskurs sex börjar de 
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fokusera på vilket betyg de siktar mot när de lämnar grundskolan. I och 
med att varje elev formulerar sina betygsmål blir det möjligt att bryta ner 
dessa till terminsmål och att vid utvecklingssamtalen revidera uppåt eller 
nedåt. Skolledare 1:1 förklarar att det inte är ”görandet som är det viktiga 
utan det är kunskapen … att man har kunskapen och kan redovisa den”. 
Då många lärare sitter fast i ett ”görande” gäller det som ämneslärare … 

… att ha koll på kursplanerna, veta vad som är strävansmål och vad det är 
som ska kunnas så att säga så att man inte fastnar i strävansmål … det kan 
bli helt galet men nu börjar vi få lite rytm på det där så nu har vi kört före-
läsningar och sedan diskuterat det storgrupp och pratat lite i seminarieform. 
”Ja, nu vet de lite om det” och sedan vidare (skolledare 1:2). 

Att målen är väldigt tydliga, och att eleverna kan se vilka kvaliteter som 
krävs för ett visst betyg, menar skolledare 1:1 är att ligga i framkant, ett 
sätt att undvika subjektiva bedömningar och en förutsättning för att lära-
ren ska kunna ”coacha eleven”. Då jag frågar om det kan finnas en risk att 
de tydliga kriterierna och det uttalade resultatfokuset kan verka begrän-
sande för elevers egen drivkraft och kreativitet hänvisar skolledare 1:2 till 
det veckovisa samtal som respektive handledare för med varje elev.  

… och är det så att man där verkligen har en klar bild av vad eleven efter-
strävar och kan anpassa … när det blir de här eleverna som kanske har lite 
andra, en annan inställning till saker och ting som kommer från ett annat 
sätt att se det hemifrån, en annan studiekultur kanske (.) i fallet där man 
kanske också pratar det här vida kunskapsbegreppet hemma väldigt mycket 
medan man i den vanliga familjen där pratar man inte så mycket om det. 
Men att man hela tiden anpassar efter så att man når dit och för en diskus-
sion … (skolledare 1:2). 

När jag ställer frågor om hur modellen är uppbyggd, i relation till de na-
tionella styrdokumentens mål att uppnå och mål att sträva mot, hänvisar 
skolledarna mig till huvudmannens pedagogiska stab och till den kom-
mande intervjun med lärarna. Senare i intervjun återkommer vi till frågan 
om mål då skolledare 1:1 hänvisar till en marknadsföringsfilm om Alcea 
skolor som han själv anser är ”väldigt informativ om målstyrd skola (.) 
egentligen följer det här väldigt bra vad läroplanen säger att eleverna ska 
ha”. Som svar på min fråga om hur skolledare 1:1 uppfattar att Alcea sko-
lor lägger tonvikten, på mål respektive på resultat, svarar han följande.  

Ja målen är ju ett bra resultat, eller hur? Målen är väl över och vad säger 
målen? Jo att vi ska ha höga resultat. Varför det? Jo för att vi ska ha fulla 
skolor, varför det? Jo för att vi ska få en bra ekonomi, varför det? Jo för att 
vi ska kunna bygga fler skolor … Så att vi känner att det återinvesteras hela 
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tiden i nya skolor. Ja (.) så att visst är resultat (.) och mätbara resultat (skol-
ledare 1:1). 

Eftersom det är viktigt att vara resultatfokuserad försöker skolans personal 
minimera saker som bara händer. Dokumentation och mätning är centrala 
instrument för att nå målen. Mer ”mjuka värden” kan läggas in som för-
klaring i kvalitetsredovisningen (skolledare 1:1). Att många som arbetar i 
närområdet kommer till skolan för att äta lunch är exempelvis en medve-
ten strategi från skolans sida, menar skolledare 1:1 och konstaterar att 
”det är trivsamt att eleverna får se andra människor i skolan”.  

Vid ett tidigare tillfälle i intervjun påpekar skolledare 1:1 att chef 1 är 
väldigt tydlig med att allting måste kunna gå att mäta: ”Det som inte kan 
mätas är inte så intressant, alltså en väldigt tydlig ståndpunkt där har han 
ju”. Utifrån Alcea skolors sätt att arbeta med best-practice, benchmarking 
och rankning av skolor i grön, gul och röd färg påpekar skolledare 1:1 att 
det är ett system som fungerar bra om man tycker om att tävla: ”men gillar 
man inte tävling, då känner man sig väldigt nedstämd när man är röd, och 
då är frågan vilka förutsättningar det ger för att lyckas i framtiden?”. Sin 
egen övertygelse av den potential som finns i Alcea skolors gemensamma 
modell fick skolledare 1:1 vid ett tillfälle då chef 1 presenterade resultaten 
från en korrelationsanalys där olika frågor hade ställts mot varandra.  

… han gjorde en sådan här korrelationsanalys, att om man svarar på enkä-
ten på det här sättet, på de här frågorna, så leder det ändå till framgång i 
slutänden. Han bevisade det här. Jag bara sa … självklart ska vi jobba sten-
hårt på det här sättet med modellen … (skolledare 1:1). 

Utifrån de svar som eleverna ger i enkätundersökningarna går det att följa 
resultatet ner till den enskilde läraren, exempelvis hur eleverna bedömer 
respektive lärares ämneskompetens, förmåga att hålla samtal eller hur för-
beredd denne är. Hur detta material används varierar mellan olika skolor. 
På den i undersökningen ingående skolan visas resultatet upp för arbetsla-
get efter att varje lärare först fått se sina egna resultat. Tanken är att varje 
team ska kunna hjälpa och stötta varandra. Utifrån resultaten på betyg, 
enkätsvar och ekonomi tilldelas sedan huvudmannens skolor olika löneut-
rymme. Även om spannet inte är särskilt stort menar skolledarna att det 
ändå är ett incitament för lärarna att arbeta aktivt.  

… det blir ju ett incitament för lärarna att jobba aktivt med vår verksam-
hetsplan, att hålla hög kvalitet, vara aktiva när vi sätter procenten och så. 
För de vet att har vi satt för högt och inte lyckas nå det, det är inte bra. Men 
samtidigt är det lika dåligt att sätta för lågt – och vara feg. Alltså det pre-
mieras ju inte heller (skolledare 1:1). 
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Vad innebär det då att arbeta i en skola som är en del av ett kedjeföretag? 
Skolledare 1:2 konstaterar att företaget ”blivit bättre på att anställa män-
niskor som tänker i liknande banor kring kvalitet”, ”det här är inget vux-
endagis, utan det här är elevernas arbetsplats och där gör vi allt för att de 
ska lyckas”. Skolledare 1:1 förklarar vidare att ”det är ett tävlingsgäng 
som jobbar här och trissar varandra till att alltid göra det yttersta och bäs-
ta”. Att arbeta på sitt eget sätt går inte eftersom det är en ”kollektiv, stark 
grupp här alltså för modellen” (skolledare 1:1). Lärarna håller också efter 
varandra och tar ”fighterna” om någon inte gör som det är överenskom-
met (skolledare 1:2).  

Alltså man har en ganska öppen dialog, även om det inte är alltid som män-
niskor är mottagliga för den dialogen. Men det är ju ändå så att ställer man 
sakerna till sin spets i kollegiet eller hos mig om man är missnöjd med något 
så (.) så är det ju ändå så att ”så här har vi bestämt att vi ska göra, det här 
är ett kedjeföretag, vi arbetar så här, vi vill det här och du måste ställa upp 
på det, annars kommer vi att behöva diskutera vad du ska göra sen”. Och 
alla vet ju att den frågan lever (skolledare 1:2). 

Skolledare 1:1 hänvisar till ett värdegrundsdokument som har utarbetats 
”utifrån läroplan och utifrån andra värderingar, företagsvärderingar”. 
Förutom att förstärka att ”det här är Alcea skolor” var ett annat delsyfte 
att ”vi ska inte ha fel medarbetare som inte ställer upp på företagets värde-
ringar …” (skolledare 1:1). Utifrån att den i undersökningen ingående 
skolan på några år har utvecklats från att ha varit en rödmarkerad skola 
till att hamna i topp så menar skolledare 1:1 att det är ”häftigt” att se hur 
de har blivit den skola som ”visat de största kvaliteterna”. Han konstaterar 
att den kultur som fortfarande lever på skolan kännetecknas av att ”mo-
dellen lever” och att man inte ska hitta på några andra varianter. Eftersom 
skolledare 1:1 lyckats vända den i undersökningen ingående skolan har 
han fått i uppdrag att göra motsvarande med en annan av huvudmannens 
skolor.  

Så att det här året är ju verksamhetsplanen för Yyy otroligt mycket model-
len, modellen, modellen. Vi åkte till … och pratade oss samman kring de 
här värdena. ”Vad kan vi sätta där?” … om man gillar det här med tävling 
och tydligt system, då ska man jobba i Alcea skolor. Men tycker man att 
man vill jobba i sin egen lilla vrå, då passar det inte bra (skolledare 1:1). 

Individanpassad coachning efter mall 
Den utgångspunkt som de intervjuade lärarna tar när de ska beskriva rela-
tionen mellan kvalitet och Alcea skolor är den för alla skolor gemensamma 
modellen. Ambitionen att möta varje elev och det sätt som detta kan göras 
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på enligt modellen, en ”individanpassning efter mall så att säga, det är väl 
den största kvalitetssäkringen”, förklarar läraren Martin. Läraren Sara 
fyller på och beskriver att det också finns en nära koppling mellan model-
len och de nationella styrdokumenten.  

Man kan ju säga där i kombination med de nationella målen från styrdo-
kumenten som finns. Vi följer ju dem slaviskt. Så att individanpassa och nå 
de nationella målen är ju det som Alcea skolor jobbar stenhårt med. Det är 
ju själva modellen (lärare Sara).  

Hur styrande modellen är för lärarnas arbete är något de har lite olika 
uppfattning om. Läraren Pontus tycker inte att skillnaden mot att arbeta 
kommunalt är så stor och påpekar att det alltid finns något att stödja sig 
på i modellen. Läraren Emma menar att själva idén om individuell anpass-
ning är ett karaktäristiskt drag i modellen. Läraren Martin beskriver mo-
dellen som en ”bank att ta av” och en ”ram för hur man kan bemöta ele-
ver”. Läraren Sara påpekar att Alcea skolors modell bygger på ansvarsta-
gande och att elever ska söka egen information, något som dock oftast inte 
är så lätt för elever som är i behov av särskilt stöd. För egen del får läraren 
Sara ibland en känsla av att hon inte följer modellen: ”Alltså det är jätte-
svårt att förklara, känner jag. Jag åker nog lite slalom kan jag säga, med 
vissa elever”.  

För att möjliggöra för eleverna att gå fram i olika svårighetsgrader och 
hastigheter rymmer modellen valmöjligheter. Med vissa intervall kommer 
moment där elevernas kunskapsutveckling ”kollas av efter en bedöm-
ningsmall” (lärare Emma).  

Då vet man precis innan man börjar med det momentet vad som krävs för 
de olika svårighetsgraderna, eller betygen vad man ska säga. Så att man vet 
det innan vad man behöver nå upp till för mål, för att nå ett visst betyg. 
Och så efter då så kollar man av om man har nått upp till de målen (lärare 
Emma). 

I intervjun diskuterar lärarna att själva formulerandet av kriterier är en 
svår balansgång och att det gäller att hitta en gyllene medelväg mellan 
alltför vida och alltför snäva kriterier. Läraren Pontus förklarar att han 
föredrar ”mer åt det vida hållet, så mycket som man mäktar med som pe-
dagog …”, vilket är en uppfattning som övriga delar. Förutom i arbetet 
med eleverna kan alltför vida kriterier även bli problematiskt i förhållande 
till att också föräldrarna ska förstå.  

... vi eftersträvar ju väldigt mycket föräldrakontakter, mer eller mindre 
uppmanar dem att komma hit, inte så ofta som möjligt men de är alltid väl-
komna in i verksamheten och det gör ju att vi blir, ja jag ska inte säga ifrå-
gasatta men att vi får väldigt mycket kommunikation med föräldrarna. Och 
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när föräldrarna då inte förstår vad vi eftersträvar, när vi har för vida kriteri-
er då blir det (.) ja jag vill inte kalla det för konflikt men … Ja för det är inte 
så som de hade det, och det där får vi brottas ganska mycket med. Vi brot-
tas inte bara med att lära eleverna vad de ska lära sig utan vi ska lära för-
äldrarna också (lärare Martin).  

I likhet med skolledarna kommenterar lärarna att företagsledningen, en 
kort tid innan intervjuerna genomfördes, drev igenom att alla elever skulle 
få ett skriftligt omdöme. Även om Alcea skolors dokumentationssystem 
kan tyckas var förberett för detta tycker lärarna att det var mycket som 
gick fel på grund av tidspressen. Det de till slut fyllde i handlade egentligen 
bara om huruvida eleverna nått sina terminsmål i varje ämne. Konsekven-
sen blev att omdömena fick en utformning där det inte gick att utläsa vad 
eleven faktiskt gjort. En elev som hade satt ett MVG-mål kunde på så sätt 
få information om att han/hon inte nått sitt mål, trots att denne i realiteten 
arbetat riktigt bra. En av lärarna påpekar också att det kan vara väl tidigt 
att ge den här typen av omdömen till elever under höstterminen i årskurs 6.  

… klart att alla vill ha ett MVG i nian för då vet de ju inte vad det praktiskt 
innebär och hur mycket skolan förväntar sig, eller vad det krävs (.) ja det 
här med analyser, dra slutsatser, jämföra. Det tänket har de ju inte riktig i 
sexan och om någon frågar mig vilket betyg jag vill ha, det är klart jag vill 
ha MVG … (lärare Sara). 

Det är inte bara eleverna som utvärderas och bedöms. Utifrån de kvali-
tetsmätningar som huvudmannen gör utvärderas också lärarna utifrån en 
sammanvägning av betyg, enkäter och ekonomi. Att sedan resultatet be-
döms i förhållande till Skolverkets SALSA menar lärarna kan slå fel. Me-
dan den i undersökningen ingående skolan under verksamhetens första år 
hade ett krävande elevunderlag, så har det senare slagit över åt andra hål-
let. Totalt sett, under de år skolan varit i drift, har man endast haft en 
handfull elever med invandrarbakgrund, trots att insatser gjorts för att 
försöka ändra detta. Som svar på min fråga, om pedagogernas professio-
nella utrymme påverkas av de bedömningar de själva gör och de som de 
blir föremål för, svarar en av lärarna att han inte vet om det påverkas men 
att det kostar en hel del energi.  

… det låter ju lite svagt så där, men att man stundtals fokuserar på att vi ska 
ligga kvar där vi är, och vi måste hålla den här kvaliteten, och vi måste pres-
tera på det här sättet för att elevernas betyg ska bli si och så. Och ser vi då i 
en betygsprognos att nu ser det inte ut så, då är det rent krasst så här, det 
här låter lite hemskt och lite fult, men då riskerar vi att inte få normal löne-
förhöjning till exempel, vilket vi då har kritiserat rätt mycket, att det fak-
tiskt finns skolor som sätter felaktiga betyg eftersom de vill ha sin löneför-
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höjning. Och det behöver inte betyda att de har gjort ett dåligt jobb för att 
de inte får samma betyg. Det kan tvärtom vara så att de har gjort ett jätte-
bra jobb men då viks de ner och får inte lön för mödan (lärare Martin).  

Som ett sätt att beskriva hur de ”håller på” hänvisar läraren Sara till hur 
de, utifrån de resultat som skolan nått under föregående läsår, sätter nya 
procentsiffror kring betyg och olika enkätfrågor.   

… 80 procent till exempel, andelen elever som anser att handledningen, ja 
då säger (.) lagen höll jag på att säga (skratt), ja praxis att vi får inte lägga 
oss under företagets mål. Så att då, 06/07, då lägger vi oss på 85 (.) och ”ut-
fall 06/07”, bästa skolan hade 89 procent och genomsnittet var 75 (.) Alltså 
det är så här vi håller på … (läraren Sara). 

En av lärarna menar att det finns en konflikt mellan de utvärderingar och 
mätningar som görs och lärare professionalitet. Detta är också något som 
blir tydligare i ett företag än i en kommun, eftersom det inte där finns 
samma insyn. 

Man ser inte ekonomin, man ser inte det, och man rankas inte heller på 
samma sätt … Möjligtvis betygsmässigt när det kommer i tidningarna varje 
år. Så visst är det lite skarpare läge här, och man märker ju att det är ett fö-
retag helt enkelt. Det är väl det som är skillnaden kan jag känna. Så att man 
får tänka på, var har jag min professionalitet, och så får man väl gå de fack-
liga vägarna då om man tycker att lönen påverkas för mycket. Det är lite 
face it eller dra (lärare Pontus). 

Lärarnas uppfattning om hur det är att arbeta i ett kedjeföretag kan av-
slutningsvis sammanfattas som att de huvudsakligen trivs bra eftersom det 
som helhet är positivt. Någon pekar på det positiva i att arbeta mycket 
med eleverna och någon annan på möjligheten att individualisera. 

Erfarenhetsrum 
De förväntningar som redovisas ovan tolkas i det avsnitt som nu följer i 
förhållande till olika erfarenhetsrum. Presentationen av respektive erfaren-
hetsrum avslutas genom att karaktäristiska innebörder som kvalitetsbe-
greppet tilldelas inom detta summeras.  

Marknad 
Att Alcea skolor är ett företag som verkar på en marknad är något som 
kommer till uttryck i samtliga intervjuer. Bland uttalanden som kan an-
vändas för att illustrera erfarenhetsrummet marknad kan nämnas de hän-
visningar som görs till Alcea skolors affärsidé, det vill säga att likt enheter i 
ett företag bygga en kedja med friskolor som alla drivs enligt en speciell 
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modell. Inspiration har, förutom från läroplaner och kursplaner, hämtats 
från olika håll, bland annat från andra länder.  

Grunden i det här är att det är en kedja med friskolor, det är vår affärsidé. 
Vi levererar ungefär samma sak. Det är inte Mc Donalds därför det förstås 
en mycket mer okomplicerad produkttjänst, det här är utbildning. Men vi 
gör det på ett speciellt sätt (chef 2:2).   

På motsvarande sätt som chef 2:2 hänvisar till andra verksamheter för att 
karaktärisera Alcea skolor jämför chef 1 med flygbolag och hotell då han 
förklarar relationen mellan kvalitet och ekonomi.  

Som du ser så blir det tydligare och tydligare att kvalitet hos oss betyder 
pengar. Längre kö, mindre risk, säkrare intäkter, lägre elevomsättning. Driv 
kvalitet så säkrar vi intäkterna. Och om vi ska prata ekonomi så kan jag 
säga att jag har förenklat synen på vårt företag till att likna ett flygbolag el-
ler hotell. Du tjänar mer pengar om det sover folk i alla rum på natten än 
om det sover folk i hälften av rummen … (chef 1). 

Chef 2:1 betonar dock att förutsättningarna ändå handlar om kvalitet: ”en 
elev kan faktiskt byta skola (.) Så att vi finns bara så länge vi levererar bra 
kvalitet. Vi har inget existensberättigande annars”. Också styrelsens ordfö-
rande kommenterar frågan om ekonomi och vinst då han menar att eko-
nomisk vinst aldrig är ett mål i sig, utan en förutsättning för att kunna 
bedriva företagsamhet.  

En annan grundläggande tanke när verksamheten startade, utöver af-
färsidén, var att frågan om vad som är kvalitet skulle förenklas till något 
på marknaden mätbart. Detta något riktas i sin tur mot frågan om vad som 
bygger ett rykte, vilket i Alcea skolors fall är något som går att mäta ut-
ifrån att föräldrar ställer sina barn i kö.  

Det var då idén att kunna säga att det här är kvalitet och det är det som 
bygger rykte och det kan vi mäta. Alltså kan vi mäta kvalitetsförändringar. 
Men i övrigt så kan man väl säga att vi har, tycker vi själva, en väldigt 
marknadsinriktad definition på kvalitet. Och det ska vi väl säga att det be-
ror väl delvis på att vi har bestämt oss för att ha det. Men det beror också 
delvis på att vi har väldigt dåliga instrument för att mäta intern nöjdhet, till 
exempel medarbetarundersökningar. Ja, vi har sådana, vi har en massa re-
sultat, men de innehåller inget meddelande till oss. Vi tycker liksom inte att 
de säger något till oss. Det är ju ett skäl till varför vi tvingas bortse från den 
interna dimensionen, så då tittar vi på vad kunderna säger … (chef 1). 

Som en allmän reflektion kring skolsystemet konstaterar chef 1 att fristå-
ende skolor och konkurrens bidrar till ”en ökad vilja att ranka, jämföra, 
förenkla och då är betyg ett väldigt enkelt sätt …”. Samtidigt som han 
menar att konkurrens leder mot en utveckling där resultat i allt större ut-
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sträckning mäts i betyg så för det även med sig det positiva att omvärldens 
krav på att dessa ska vara korrekt satta ökar.  

Och vi bidrar till det själva. På den marknaden (.) vi talar väldigt öppet om 
våra betygsresultat och säger att ”Nu är vi etta i kommunen” eller ”vi är 
”tvåa och vi ska knäcka den där skolan där borta för de har fyra poäng 
högre än vad vi har”. Så vi styr i den riktningen och det får de konsekven-
serna (chef 1).  

Eftersom intervjun med chef 1 och chef 2:1 genomfördes som parintervju 
fanns det en möjlighet för dem att föra diskussioner sinsemellan. Just kring 
betygsfrågan uppstod också ett meningsutbyte där chef 1 menar att Alcea 
skolor drivs att ”jobba på de villkor som gäller”.  

Alltså vi har inget utrymme att (.) vi hade ju, i vår pedagogiska modell så ta-
lade vi tidigare om de här fem värderingarna, internationell inriktning, bild-
ning och så vidare. Men, alltså vi har inget riktigt utrymme att prata om det 
för det riskerar att glida över i flum (.) ”vad då, vill ni leverera något annat 
än vad de gör på den där skolan, varför då?” (chef 1).  

Chef 2:1 invänder mot denna beskrivning eftersom hon tycker att chef 1 
alltför mycket fokuserar på betyg och menar att det inte alls så ensidigt 
handlar om detta. Chef 2:1 hänvisar istället till de så kallade värderingarna 
som ingår i den gemensamma modellen och menar att det för henne hand-
lar om båda delarna: ”Det är nöjdhetsaspekten, om vi levererar vårt ar-
betssätt, en bra organisation och så vidare, och betyg. Det handlar aldrig 
bara om betyg …”. Trots det meningsutbyte som uppstår är båda cheferna 
överens om att det finns en skillnad mellan nutid och en extrem framtid, 
framför allt menar chef 1 att han talar om det senare.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet marknad är kedjeföretag, affärsidé, produkt, företagsvärdering, 
konkurrens, rykte, leverans, kundnöjdhet och resultat.  

Juridik 
De kommentarer som riktas mot statens reglering av skolors och huvud-
mäns verksamhet menar jag kan förstås i förhållande till ett juridiskt erfa-
renhetsrum. En första kommentar handlar om att avvakta vad som kom-
mer ut av en vid intervjutillfället aktuell diskussion om betygsfrågan. 

… så står det ju också där att det ska vara tydligare med stoffinnehåll. Och 
nu avvaktar ju vi lite grann och ser vad som kommer där. Vi har ju på något 
sätt för att få företagsperspektivet och serva lärarna med så mycket av mate-
rialet som möjligt så har ju vi redan valt stoff till stor del. Så huvuddragen 
finns ju redan … Sen får vi se om vi får revidera det efterhand beroende på 
vad som kommer (tjänsteman 2:2:1).  
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En annan kommentar handlar om kvalitetsredovisningens funktion i Alcea 
skolors styrning, något som chef 1 och chef 2:1 har delvis olika uppfatt-
ning om. Chef 1 beskriver den som en mall som producerats på Skolverket, 
som behöver finnas om det kommer inspektion, men som annars lever vid 
sidan om kvalitetsarbetet. Chef 2:1 påpekar att det var så de tyckte förut, 
men att man efter ett internt utvecklingsarbete ser den som mycket viktig 
för att få rätt ”input till nästa års verksamhetsplan”.  

En tredje kommentar av juridisk karaktär handlar om att det nationella 
uppföljningssystemet behöver stärkas, något som både styrelsens ordföran-
de och två av cheferna efterlyser. Medan det för grundskolan finns tämli-
gen väl fungerande statliga uppföljningsverktyg, så är det sämre ställt på 
gymnasiesidan. Mot denna bakgrund menar chef 1 att det ”kanske inte är 
så konstigt att det finns så många märkliga gymnasieskolor, friskolor, ja 
alltså är det vilda västern så blir det vilda västern”. Friheten leder till att 
gymnasieskolor anpassar sig efter den mediala debatten där allt förenklas 
till betygspoäng.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet juridik är inspektion, lärarbehörighet, standardiserade uppfölj-
ningar, skriftligt omdöme och rättssäkerhet.  

Kvalitetssystem 
De förväntningar som riktas mot huvudmannens styrning av skolorna me-
nar jag kan förstås i relation till erfarenhetsrummet kvalitetssystem. Statis-
tiska analyser, betygprognoser och kontinuerliga uppföljningar framhålls 
som centrala delar i Alcea skolors styrning. Dessutom uttrycks förvänt-
ningar om vetenskap och forskning.  

I skolledarintervjun kopplas statistiska analyser samman med en ambi-
tion att i samarbete med ett universitet utveckla en vetenskaplig metod. För 
ändamålet har ett avancerat teknik-lego köpts in från näringslivet.  

… det här ett sju-åtta-årigt projekt, att vi ska kunna leverera om åtta år, 
alltså statistiskt om det är fler elever, nu när vi har det här, som kommer att 
välja natur- och teknikvetenskapliga ämnen, både på gymnasiet och sedan 
även på högskolan, tack vare att vi har stimulerat dem i de här åldrarna att 
hålla på med avancerat lego. Så ska vi försöka mäta av det här då (.) och då 
kände vi, att varför inte låta någon C-uppsats … (skolledare 1:1). 

I intervjun med styrelsens ordförande uttrycker han att Alcea skolor nog 
bara är i början på att få utbildningsmodellen att fungera och påpekar att 
det finns många ytterligare forskningsmöjligheter. Följande svar ges på min 
fråga om vilken forskningsfråga han skulle vilja formulera. 
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 … hur, i olika utbildnings- och inlärningssituationer, vad är det som gör att 
du lyckas förmedla kunskapen snabbt och effektivt, och hur människor tar 
tillvara och använder det? … Jag tror att det finns väldigt mycket mer i 
människors inlärningsprofil än vad forskningen vet idag, i varje fall är det 
inte tillräckligt långt för att vi ska kunna applicera det. När vi sätter ihop 
våra elever i grupper, hur vet vi då att den här basgruppen blir helt rätt? 
Hur sätts den ihop och hur vet vi att vi lägger, om vi har tio lärare, vilken 
typ av människor passar den bäst och den bäst? Hur kan man komma några 
snäpp längre? Nu är det magkänsla mycket (ordförande).  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet kvalitetssystem är gemensamt arbetssätt, modell, vetenskaplig 
metod, betygsprognos, best-practice, kvalitetsrevision, systematik, doku-
mentation, statistisk och tydlig.   

Utbildning 
Det sista erfarenhetsrummet är utbildning. I samtliga genomförda intervju-
er kopplas den utbildning som Alcea skolor bedriver samman med resone-
mang kring den huvudmannagemensamma utbildningsmodellen. En av de 
intervjuade, chef 2:2, använder begrepp som kunskapskvalitet, kunskaps-
syn, människosyn, bildning, fenomenologi och konstruktivism. 

En central tanke i utformningen av Alcea skolors utbildning är att de 
huvudgemensamma uttolkningarna av de nationella styrdokumentens mål 
är ett sätt att omsätta läroplanen i praktiken. Eftersom nedbrytningen till 
tydliga, konkreta och mätbara mål är inbyggda i modellen så kan varje 
elev, enligt detta synsätt, få en individuellt anpassad studiegång. Att de 
nationella målen ligger till grund för Alcea skolors arbetssätt och modell är 
något som berörs av i princip samtliga intervjuade.  

… vi har en läroplan och kursplaner i botten. Att nå sin fulla potential inom 
det sammanhanget, då ryms ju det, då ska du komma så långt som möjligt, 
du ska kunna nå sådana kunskapskvaliteter och utveckla sådana färdighe-
ter, insikter och förmågor och förhållningssätt egentligen, som läroplan och 
kursplaner uttrycker … (chef 2:2).  

När jag frågar skolledarna hur deras egen skola arbetar med de nationella 
styrdokumenten svarar de att de är i modellen och att de har lagts in i sy-
stemet. Eftersom alla system kan ha sina brister så händer det dock, exem-
pelvis vid betygsdiskussioner, att de tittar i kursplanen men annars är det 
”inte något vi lever med och bläddrar i kursplanerna, det finns ju en peda-
gogikstab som sköter”, förklarar skolledare 1:2. Överhuvudtaget känner 
sig skolledarna trygga med systemet eftersom man, när det skapades, 
”egentligen klippte in alla kriterier och la pussel” (skolledare 1:1).  
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Enligt de intervjuade lärarna finns det en nära koppling mellan modellen 
och de nationella styrdokumenten. Modellens olika delar utvecklas under 
de möten som genomförs i centrala arbetsgrupper. Samtliga lärare deltar i 
detta arbete ett par gånger per år, men framför allt är det den lokalt äm-
nesansvarige som har en huvudroll då denne är länken mellan det centrala 
utvecklingsarbetet och arbetslagets arbete. I och med att detta arbete me-
nar lärarna att utgångspunkten för undervisningen både tas från de natio-
nella målen och från de mer konkreta nedbrytningar som finns i modellen.  

En hänvisning till tidigare utbildningspolitiska diskussioner ges av styrel-
sens ordförande då han hänvisar till enhetsskolreformen och den utbild-
ningspolitiska situationen i slutet av 1960-talet. När jag frågar om man 
kan se Alcea skolor som ett politiskt projekt svarar ordförande att det inte 
är ett partipolitiskt projekt, men att man kan se det som ett politiskt pro-
jekt i så avseende att det handlar om att skapa förutsättningar för ett sam-
hälle som ser människor på ett annat sätt. Utifrån detta anser han att det 
svenska systemet med skolpeng där var och en har rätt att välja är bra. 
Samtidigt vänder sig ordföranden mot utvecklingen i England och USA där 
de ”rika kör sitt system” och likaså mot olika former av elitutbildningar.  

Det är ju jättebra att vi har samma start, samma bas i livet men lika rätt 
tycker jag då det är att man ska få välja hur den ska se ut, att du inte har 
några skolverksbyråkrater och politiker som sitter och talar om ”så här ska 
man göra”. För människor är olika och det blir väldigt kreativitetshämman-
de (.) det lägger en stor våt filt över alltihop … (ordförande). 

Ordförande ställer också frågan om hur konkurrens skapas som en följd av 
att varje individ kan ta sin ”skolpeng” och gå vart den vill. För egen del vill 
han gå ännu längre och påpekar att det inte är nödvändigt att begränsa sig 
till Sverige. Varje svensk borde kunna få välja vilken skola den vill varhelst 
i hela världen.    

Alla ges samma startpeng, en del kommer att slarva bort den, ”fair eno-
ugh”, en del kommer att göra något mycket mer av den. Men när man tittar 
på det och när man tittar på kostnaderna för utbildning och tittar på kom-
muner och landsting, hur de räknar ut, så inser man att det inte finns någon 
direkt relation mellan hur mycket pengar man lägger ner och output. Det är 
mycket mindre än man har trott (ordförande).  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet utbildning är fenomenologi, konstruktivism, kunskap, kunskaps-
kvalitet, människosyn, lärande, värde, värdering och bildning.  
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Talhandlingar om kvalitet i ett kedjeföretag 
De innebörder som i ovanstående avsnitt har inplacerats i olika erfaren-
hetsrum står i ett spänningsfyllt förhållande till varandra. I det avsnitt som 
nu följer riktas blicken först mot illokuta aspekter av talhandlingen, varef-
ter kvalitetsbegreppets dominerande applikationskriterier formuleras. 

Illokuta talhandlingar 
Spänningen mellan olika innebörder framstår tydligt när sådana från erfa-
renhetsrummet utbildning, som kunskapskvalitet, människosyn och bild-
ning, ställs mot innebörder med marknadsreferens, som affärsidé och kon-
kurrens. Annorlunda förhåller det sig med det centrala kunskapsbegreppet, 
som i vid mening lättare kan användas i relation till samtliga erfarenhets-
rum. Hur legitimeras då talhandlingar där kunskap å ena sidan relateras 
till en tydligt varudeklarerad affärsidé på en konkurrensutsatt marknad, å 
andra sidan utifrån de nationella styrdokumenten omfattar begrepp som 
värderingar, människosyn och bildning?  

Ett sätt att belysa denna fråga, och även att problematisera Alcea sko-
lors intention att bryta ned de nationella läroplansmålen till en huvudman-
nagemensam modell, är att undersöka förekomsten av centrala läroplans-
mål, så som de används i intervjuerna. Utifrån en analys av talhandlingar-
na framgår att begrepp som kunskapskvalitet och människosyn endast 
används i intervjun med en av mellancheferna. Varken lärare eller skolle-
dare talar således om något av detta. På motsvarande sätt är det enbart på 
mellanchefsnivå som bildningsbegreppet används. Centrala läroplansbe-
grepp som inflytande och delaktighet används inte överhuvudtaget, inte 
heller demokrati med undantag av ett tillfälle då jag själv ställer en fråga 
om detta. Istället för att ansvarsbegreppet kopplas samman med mål av 
demokratisk karaktär handlar ansvar dels om att Alcea skolor ska leverera 
det de har utlovat, dels om elevers ansvarstagande över sitt eget lärande. 
De två gånger som likvärdighetsbegreppet används är dels i ett resonemang 
om bedömning och betygssättning, dels i samband med ett konstaterande 
om vikten av att hålla en kvalitetsnivå som inte får påverkas på grund av 
lokala förutsättningar.  

Ett karaktäristiskt drag i de talhandlingar som yttras i Alcea skolor är på 
så sätt avsaknaden av centrala läroplansmål. Ett annat karaktäristiskt drag 
handlar om att begreppet måluppfyllelse endast används i två intervjuer, 
och då så pass lite som två gånger per intervju. Lärarna talar inte alls om 
måluppfyllelse utan använder istället, liksom övriga, resultatbegreppet. 
Sammanlagt används resultat, i olika kombinationer, ungefär hundra 
gånger. Förutom resultat och närliggande uttryck som out-put och presta-
tion handlar det om betygs-, undervisnings, utbildnings, studie-, enkät-, 
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snitt-, basgrupps-, prov-, skol-, kunskaps- och slutresultat samt resultatfo-
kus, positiva resultat, högre resultat, fantastiska resultat, bättre resultat 
och mätbara resultat.  

Ytterligare ett begrepp som används såväl i relation till erfarenhetsrum-
men kvalitetssystem och marknad, som utbildning, är värde eller värdering. 
En diskussion som förs i en av chefsintervjuerna handlar om de fem så 
kallade värderingarna som lades in i Alcea skolors modell när verksamhe-
ten startade, varav bildning som redan har kommenterats är en. Mot upp-
fattningen att en del av de ursprungliga värderingarna har inkorporerats i 
de andra, framförs att man har valt att se det på det sättet för att slippa 
förklara vad som hände med de fem. Enligt det argument som används för 
att underbygga den senare uppfattningen konstateras, med hänvisning till 
marknaden och konkurrensen, att det inte finns något utrymme att glida 
över i ”flum” och att de som vill ha ett annat fokus inte väljer Alcea sko-
lor. Att var och en ska ha rätt att välja, och att Alcea skolor inte ska vara 
det enda alternativet är också något som styrelsens ordförande påpekar.  

Hur används då begreppen värde och värderingar i intervjuerna med lä-
rarna och skolledarna? I lärarintervjun används inte begreppet värde, där-
emot värdering men då som suffix till utvärdering, antingen då lärarna 
förklarar att de själva utvärderar eller att de blir utvärderade. I skolledarin-
tervjun används begreppet värde på tre olika sätt, i samtliga fall i relation 
till erfarenheter som hämtas från erfarenhetsrummen marknad och kvali-
tetssystem. En första innebörd handlar om att så kallade mjuka värden, 
som trivsel, kan läggas in som förklaring i kvalitetsredovisningen. En an-
nan betydelse får värde då det används i kvantitativ betydelse i relation till 
olika procentsiffror och en tredje i samband med ett uttalande om att det 
finns någon form av värde (status) i att gå i en skola ”där man inte hur lätt 
som helst kommer in”. Vid ett tillfälle används även begreppet värdering 
och då sammankopplat med ”läroplan och andra värderingar, företagsvär-
deringar”, som i en värderingsprocess bland annat användes för att gallra 
bort medarbetare som inte ställer upp på företagets värderingar.    

De illokuta talhandlingarna hämtar sammantaget få innebörder från er-
farenhetsrummet utbildning. Undantaget är de hänvisningar som på mel-
lanchefsnivå görs till kunskap, lärande, bildning, konstruktivism och fe-
nomenologi. Den dominerande språkanvändningen kan istället förstås 
utifrån en förväntan om att staten ska undanhålla sig från byråkratisk 
styrning och istället ge förutsättningar och villkor så att skolor på en kon-
kurrensutsatt marknad kan visa upp vad de kan. Det centrala blir då inte 
mål i innehållslig mening, utan att genom en tydlig och standardiserad 
uppföljningsmodell göra det möjligt att rikta fokus mot en kunskap som 
går att mäta och jämföra som resultat. 
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Applikationskriterier 
De applikationskriterier som kvalitetsbegreppet tillskrivs i Alcea skolor 
domineras av innebörder från erfarenhetsrummen marknad och kvalitets-
system: resultat, konkurrens, kedjeföretag, marknadsrykte och leverans. 
Som en följd av dessa dominansförhållanden utmanas sådana innebörder 
som även kan användas i förhållande till erfarenhetsrummet utbildning. 
När begrepp som värde/värdering, lärande, bildning samt kunskapskvalitet 
tolkas utifrån erfarenhetsrummen marknad och kvalitetssystem utmanas 
och/eller marginaliseras innehållsliga aspekter dessa tilldelas i erfarenhets-
rummet utbildning. Lärandet blir ett på marknaden mätbart värde som 
levereras för att tillfredsställa individers och kunders behov.  

Avslutande kommentar 
Av de intervjuer som har genomförts i Alcea skolor framgår att det finns en 
enighet om att kvalitetsbegreppet kan appliceras på den utbildningsmodell 
som tar form utifrån affärsidén. Trots denna enighet pekar undersökningen 
på att det finns en spänning mellan olika erfarenhetsrum och en variation i 
vilka innebörder som de intervjuade mer precist tillskriver den gemensam-
ma modellen. De nationella målen, så som de ges mening i erfarenhets-
rummet utbildning, lyfts visserligen fram på mellanchefsnivå, men kommer 
knappast till uttryck i intervjuerna med de som i vardagen möter eleverna. 
Det som istället dominerar är en betoning på resultat. 

Ett illustrativt uttalande som belyser relationen mellan mål och resultat, 
eller snarare frånvaron av mål i utbildningsmässig mening, kan hämtas 
från skolledarintervjun. En uppfattning förs där fram om att målet är att 
Alcea skolor ska få höga resultat så att skolorna blir fulla, så att ekonomin 
blir bra, så att fler skolor kan byggas. När mål, istället för att tolkas i för-
hållande till erfarenhetsrummet utbildning, placeras i erfarenhetsrummen 
marknad och kvalitetssystem blir kunskap en del av kedjeföretagets effek-
tiva produktion som går att mäta genom elevprestationer. Enligt detta 
synsätt blir läroplanens mål att sträva mot ett riskmoment som kan ta allt-
för mycket tid i anspråk. Mot detta kan i och för sig ställas ett framfört 
argument om att ekonomisk vinst aldrig är ett mål i sig, utan en förutsätt-
ning för att kunna bedriva företagsamhet, liksom uppfattningen att Alcea 
skolor inte har något existensberättigande om de inte levererar bra kvalitet. 
Samtidigt leder dessa argument fram till frågan om vilken kvalitet det då är 
som Alcea skolor levererar? Ett svar som ges är att Alcea skolors verksam-
het är uppbyggd utifrån det som statistiskt sett visat sig vara best-practice, 
något som ett par av de intervjuade konstaterar egentligen är väldigt synd 
eftersom de inte själva vet vad det är som gör att en del skolor blir så bra. 
Best-practice är nämligen bara ett mått.  
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När inte målfrågan utifrån ett utbildningsperspektiv längre är central, 
utan snarare är något som bryts ned och läggs in i modellen, för att möjlig-
göra anpassning till individuella behov, får utbildningen en administrativ 
karaktär. Att olika sätt att uttolka eller förhålla sig till målen skulle kunna 
rymma politiska implikationer är ingenting som diskuteras i någon av in-
tervjuerna med chefer, tjänstemän, skolledare eller lärare. Tvärtom be-
skrivs modellen som ett praktiskt och effektivt sätt att genomföra under-
visningen. Trots att utbildningen därmed, på den nivå där den genomförs, 
avpolitiseras uttrycker styrelsens ordförande en ambition att skapa förut-
sättningar för ett samhälle som ser människor på ett annat sätt. Den ge-
mensamma skolpengen blir då ett medel att ge alla samma bas i livet, men 
med rätt att välja vad man vill göra med den.  

En konsekvens på lärarnivå handlar om det som följer av ambitionen att 
bedriva utbildning som ett hårt sammanhållet kedjeföretag. Karaktäristiska 
drag i styrningen är vikten av att undervisningen, inom och mellan huvud-
mannens skolor, hålls lika. För att andra alternativ än de som redan har 
införlivats i modellen ska beslutas krävs att de först visar sig vara tillämp-
bara på alla skolor. Lärarnas friutrymme är betydligt mer begränsat på 
Alcea skolor än på andra skolor och har därtill blivit mindre över tid. Det 
är inte enbart lärare som gör ett val när de börjar arbeta på Alcea skolor. 
Också elever och föräldrar gör, enligt intervjuerna, ett val mellan Alceas 
individanpassade sätt i förhållande till vad som beskrivs som ett kollektivt 
sätt. Att sedan dessa val, enligt den språkliga analys som här är gjord, in-
nebär att centrala läroplansmål riskerar att inte ges något utrymme är där-
emot ingen av de intervjuade som uttrycker någon farhåga om.  

När värdet av lärarhögskolor kommenteras på chefsnivå är det inte i re-
lation till det bidrag dessa skulle kunna lämna i förhållande till erfarenhets-
rummet utbildning. Istället handlar det om att de statistiska analyserna har 
visat att det blir bättre kvalitet på de skolor som har behöriga lärare. Med 
det statistiska sambandet som överordnat värde konstateras att det då 
finns skäl att hålla på de regler som gäller. På så sätt underordnas inte 
enbart utbildning, utan också juridik, de argument som hämtas från erfa-
renhetsrummen kvalitetssystem och marknad.  
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Kapitel 10 Dannbro kommun 
 
 
 
 
Dannbro kommun, som tillhör kategorin varuproducerande kommun56, 
har ett näringsliv som domineras av ett antal stora industrier. Kommunen 
har under många år haft en stabil socialdemokratisk majoritet, men styrs 
sedan valet 2006 i en koalition mellan Socialdemokraterna och Vänsterpar-
tiet. Ett minskande elevunderlag, i kombination med ett flertal små lands-
bygdsskolor, har redan krävt att organisationen anpassats. Det är också 
sannolikt att ytterligare förändringar kommer att behöva göras.  

Ett karaktäristiskt drag i styrningen av Dannbro kommuns skolväsende 
är de förväntningar som knyts till att den ska ske genom kommunens skol-
plan och den därpå följande uppföljningen i kvalitetsredovisningen. Skol-
planen har medvetet formulerats kort utifrån en tanke om att ansvaret för 
att omsätta målen ligger på lärarna. Uppföljnings- och kvalitetsarbetet 
kretsar huvudsakligen kring kvalitetsredovisningar, dels den kommunala, 
dels skolornas kvalitetsredovisningar.  

I Dannbro kommun har genomförts två separata politikerintervjuer (po-
litiker S respektive M), en parintervju med chefstjänstemän (chef 1 och chef 
2), en enskild intervju med skolledare 1 samt en gruppintervju med lärare.  

Redovisningen presenteras under fem huvudrubriker. Först riktas blick-
en med inspiration från begreppshistoria mot de Strukturella ramar som 
utvecklas på olika nivåer i Dannbro kommuns styrning. Under rubriken 
Förväntanshorisont presenteras de förväntningar som de intervjuade till-
skriver kvalitetsbegreppet. Förväntningarna tolkas sedan i relation till olika 
Erfarenhetsrum. Med inspiration från talhandlingsteori följer därefter en 
analys av de Talhandlingar om kvalitet som yttras i avfolkningsbygd. Ka-
pitlet avrundas med en Avslutande kommentar. 

Strukturella ramar 
Här redovisas de strukturella styrinstrument som används i Dannbro 
kommun.  

Styrinstrument från kommun- och nämndnivå 
Dannbro kommuns skolplan, som antogs en kort tid innan intervjutillfäl-
let, är mycket kortfattad. På den första sidan är vart och ett av de tio må-

 
56 Enligt Svenska kommunförbundets (2004) kommungruppsindelning. 
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len placerade i en ellips. Det mest kortfattade målet formuleras kort och 
gott som Måluppfyllelse, medan det till antalet ord mest omfattande består 
av sex ord. Utöver målen, som presenteras på skolplanens första sida, så 
konkretiseras dessa med stöd av några punkter.  

I kommunens kvalitetsredovisning redovisas de olika verksamhets- och 
skolformerna var för sig. Avsnittet om förskoleklass och grundskola inleds 
med en beskrivning av några grundfakta och förutsättningar samt redovis-
ning av vilka åtgärder som vidtagits enligt föregående års kvalitetsredovis-
ning. Texten bygger på underlag från Skolverkets databaser SIRIS och 
SALSA, Skolverkets självvärderingsmaterial BRUK liksom diagnosmaterial 
och nationella prov. Utöver redovisningen av de olika verksamhets- och 
skolformerna innehåller kvalitetsredovisningen några bilagor, bland annat 
en så kallad kvalitetsmodell. Av denna framgår vilka olika planerings-, 
uppföljnings- och utvärderingsaktiviteter som genomförs samt hur dessa 
fördelas över året. Enligt ett beslut från förvaltningen ska alla kommunens 
skolor skriva kvalitetsredovisningarna utifrån en gemensam struktur. Ut-
över kvalitetsredovisningen hänvisar en del av de intervjuade också till en 
del andra uppföljningsinstrument. Dessa omnämns dock endast i begrän-
sad omfattning och refereras inte alls i kvalitetsredovisningen.    

Webbaserade brukarenkäter ställs till föräldrar med barn/elever i försko-
la, skolbarnsomsorg och vissa av grundskolans årskurser. På grund av 
tekniska problem och mycket låg svarsfrekvens har detta fungerat mindre 
väl. Av de ca 5 000 utskick som gjordes till föräldrar med elever i grund-
skolan inkom endast svar från ett hundratal. Ett resultat planeras dock att 
presenteras i den nästkommande kvalitetsredovisningen. Enligt ett kom-
munövergripande beslut ska vidare balanserade styrkort finnas för alla 
kommunens verksamhetsområden. Eftersom detta vid intervjutillfället var 
tämligen nytt redovisades inte något resultat från dessa i kvalitetsredovis-
ningen. Av de styrkort som gäller för den nämnd som ansvarar för kom-
munens utbildning framgår dock att de utgår från fem perspektiv: samhäl-
le, utveckling/tillväxt, ekonomi, medarbetare och processer.  

Förutom ovanstående styrinstrument inkommer kommunens rektorer 
kontinuerligt med muntliga och skriftliga delrapporter, något som de inter-
vjuade cheferna menar är möjligt i en liten organisation. Enligt ett beslut 
som tagits från förvaltningsledningen ska varje elev få ett 15-minuters men-
torssamtal varje vecka. 

Skolspecifika styrinstrument 
Utöver de kommunala styrinstrumenten har varje skola i Dannbro kom-
mun, enligt chef 2, ”nog” egna värdegrunds- och trivselenkäter. Detta är 
dock ingenting som avrapporteras till och sammanställs centralt i kommu-
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nen. Inte heller är detta någonting som skolledaren och lärarna på den i 
undersökningen ingående skolan hänvisar till i intervjuerna. Däremot 
framgår att de använder sig av BRUK, som stöd för tolkning av läroplanen 
och som underlag för att skriva skolans kvalitetsredovisning. 

Förväntanshorisont 
I det här avsnittet presenteras karaktäristiska förväntningar som uttrycks 
av de intervjuade i Dannbro kommun.  

Ett stort (men noga uppstyrt) utrymme för pedagogerna 
De två intervjuade politikerna, politiker S och politiker M, ställer sig båda 
bakom skolplanens mål, dess kortfattade form och ambitionen att lämna 
ett stort utrymme för pedagogerna. De delar också uppfattningen att det är 
mycket bekymmersamt att inte skolornas resultat är bättre än vad de är. 
Dessutom hyser båda förhoppningar om det ska komma ut något positivt 
från förvaltningens direktiv om veckovisa mentorssamtal samt från det 
kommunövergripande beslutet om balanserade styrkort. Trots dessa ge-
mensamma uppfattningar så skiljer sig de intervjuade politikernas förvänt-
ningar åt. 

Politiker S förväntningar utgår från en uppfattning om att mötet mellan 
lärare och elev är det centrala och detta inte är någonting som politiken 
kan skapa, annat än att formulera mål och krav. Från politiskt håll har 
man därför valt att ha en kommunal skolplan med övergripande mål, som 
pekar ut en viljeriktning med en möjlighet för pedagogerna att formulera 
hur man vill nå dessa. I den egna nämnden uppfattar inte annars politiker S 
att det finns några direkta politiska motsättningar, men konstaterar att han 
ibland kan få ”en massa konstiga påståenden från oppositionen”, framför 
allt från fullmäktige- och kommunstyrelsenivå. Bland annat har invester-
ingar på en av kommunens skolor ifrågasatts utifrån frågan om elevflöden 
och kommande behov. Trots att politiker S inte anser att det finns några 
stora slitningar inom nämnden, konstaterar han att han får ”väldigt myck-
et mothugg kring att vi har dåliga resultat”. Det är däremot ingenting han 
får när han återkommande för fram skolplanens mål om lusten att lära och 
värdegrund.  

… som socialdemokrat så säger man att det är viktigt men vi kan knappt 
mäta det alltså. Det är mycket enklare att mäta betygs (.) och de delarna så 
man kan ju bara fortsätta att prata och prata om det, att det är minst lika 
viktigt som de andra delarna. Men hur man följer upp det alltså, det är svårt 
(politiker S). 
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Samtidigt som politiker S egna förväntningar i stor utsträckning handlar 
om värdegrundsfrågor, med utgångspunkt från den roll utbildning tilldela-
des i tiden efter andra världskriget, framhåller han att kommunens ”stora 
mål det är ju att förbättra resultaten när det gäller grundskolan, gentemot 
gymnasieskolan”. Det är också utifrån detta mål som politiker S förklarar 
att ”vi har ett batteri med åtgärder som vi har satt in för att man ska 
komma framåt”.  

Politiker M:s uppfattning om arbetet som sker dels i nämnden, dels i 
samverkan med förvaltningen är att hon inte blir informerad och delaktig-
gjord i olika frågor som beslutas. Istället konstaterar politiker M att det är 
förvaltningschefen och nämndens ordförande som tillsammans styr kom-
munens skolväsende. Även om också politiker M ställer sig bakom skol-
planens mål är hon ändå inte nöjd. 

… ja, men det här är ju målen som vi har men vi tycker ju inte att det är så 
här nu. Det är så här det ska bli. Men jag tycker att, vi måste ju göra någon-
ting, det funkar ju inte bra. Man måste ju våga ändra skolan … hur ska man 
komma till skott om man aldrig gör någonting (politiker M)? 

Politiker M:s förväntningar riktas mot de olika styrinstrument som införs 
från den nationella nivån, utifrån behovet att följa upp och synliggöra ele-
vers kunskapsutveckling. 

Det har ju inte funnits förut, de här riktigt bra verktygen och när de verkli-
gen kommer att användas så hoppas jag att man kommer att våga se, och 
det har vi pratat jättemycket om också, man måste våga … (politiker M). 

Ett av de styrinstrument som politiker M hoppas på är de individuella ut-
vecklingsplanerna. Dels har hon själv erfarenhet av sådana efter att ha 
tillbringat en tid utomlands, dels hänvisar hon till hur en närliggande fri-
stående skola som ingår i en större koncern arbetar.  

Så det är ju jättebra, den amerikanska skolan hade ju det redan när jag var 
där. Man kunde gå in och kolla på hemifrån på deras IUP, när det skulle 
vara klart och så där. Och jag hoppas ju jättemycket på det där. För typ så 
har de ju på (.) ja jag känner ju bara till X57 här då. De kollar av med lärar-
na varje … och det som jag inte klarar, varför klarar jag inte det (politiker 
M)? 

Att ”våga visa” är någonting politiker M återkommer till åtskilliga gånger 
under intervjun, riktat såväl mot elever, föräldrar och lärare. Även om det 
inte behöver vara betyg så ska det vara skriftliga omdömen, som är 
påskrivna av föräldrarna: ”det ska vara känt att den här eleven han klarar 

 
57 Namn borttaget av anonymitetsskäl.  



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 245
 

inte den här matten men vi kommer att göra så här för att hjälpa honom”. 
För att eleverna ska kunna få den hjälp de behöver måste grundskolan få 
får fler specialpedagoger. I jämförelse med när politiker M själv gick i sko-
lan påpekar hon vidare att ”det är ju mer svåra elever … och föräldrarna, 
en del bryr sig inte så mycket”. Inte heller anser politiker M att alla ung-
domar anstränger sig: ”just överhuvudtaget i skolan den här slappa stilen, 
att man inte måste lägga manken till för att klara det, vilken inställning”. 
När det gäller de som arbetar i verksamheten konstaterar politiker M att 
de själva säger att de arbetar hårt, samtidigt som hon frågar sig vad de gör.  

… ”det är inte lätt det här” säger de när vi säger att vi inte får veta hur det 
egentligen är, ”det är inte lätt”, men jag tycker det skulle vara lätt att säga 
om ett barn kan läsa och räkna. Då tycker jag att det är lätt att säga det, då 
ska man inte skicka det barnet vidare. Man kan bara undra hur det funkar i 
klass efter klass med ett barn som inte når målen. Det tycker jag ska synas. 
Jag vill inte att vi ska vara dåliga, jag vill att vi ska vara bra, men jag tycker 
att man ska våga visa verkligheten (politiker M).  

Enligt politiker S ägnas mycket tid åt att försöka förstå vad skolornas bris-
tande resultat kan bero på, framför allt varför flickornas resultat ligger 
långt under snittsiffrorna för riket. ”Är det kulturen eller vad är det för 
någonting?”, frågar sig politiker S. Han konstaterar vidare att det finns 
många ”manliga jobb” i kommunen, men också att skolan används som 
ett medel för att genom olika insatser påverka flickorna att välja de gym-
nasieutbildningar som finns med inriktning mot industri och el.  

… man ju kan se att ett arbete på verkstaden är mindre slitsamt kroppsligt 
än vad vårddelen är till exempel. Jag menar, har man ett arbetsstycke på tio 
ton så sliter man inte ihjäl sig för att rucka det för hand. Man har ju alltid 
verktyg till det, medan det i vården ofta är sådana vikter som du kan ta men 
som sliter. Och (.) nej jag har aldrig förstått att man från den kvinnliga si-
dan inte ser möjligheten, både när vi pratar om löner och när vi pratar om 
arbetsmiljö (politiker S).  

Att varje elev nu blir synlig mot en vuxen genom beslutet om mentorssam-
tal tror politiker S kommer att få god effekt. Också politiker M är positivt 
inställd till detta då hon menar att mentorssamtalen, i kombination med 
nationella prov i årskurs tre och individuella utvecklingsplaner, kommer 
att göra det lättare att ställa krav och fråga varför saker inte har blivit 
gjorda. När det däremot gäller kommunens kvalitetsredovisning så har de 
två politikerna i princip helt olika uppfattningar om vad den tillför. Politi-
ker S tycker huvudsakligen att han får en god bild. Politiker M anser där-
emot att det är mycket ”runtomkringprat” och frågar sig vem som ska 
orka läsa det som står. De gånger hon har kritiserat kvalitetsredovisningens 
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utformning upplever hon att förvaltningen har känt sig påhoppade och 
hänvisat till att de utgår från Skolverkets riktlinjer. Att det är mycket text 
och berättande, liksom att utformningen utgår från Skolverkets krav, är 
också något som politiker S hänvisar till.   

… det är mycket text, mycket berättande om hur det ser ut och kanske 
mindre av siffermaterial och hårda fakta, även om det finns med, de vikti-
gaste delarna finns ju med i materialet men det skulle gå att få mer. Samti-
digt så är ju den här uppbyggd då enligt den statliga mall som finns (.) vad 
som ska vara med. Och det är klart att vi har ju det statliga kravet på oss 
om kvalitetsredovisning när det gäller skolan (politiker S).  

Som en konsekvens av det kommunövergripande beslutet om att balanse-
rade styrkort ska finnas för all kommunal verksamhet tror politiker S att 
det kommer att bli tydligare för alla vad de styr efter. Eftersom man vid 
framtagandet av dessa har utgått från skolplanen och försökt att formulera 
mätbara mål, ”typ hur många elever som inte klarar målen”, så är det 
politiker S förhoppning att de hela tiden ska kunna förbättra sig. Liknande 
tankar uttrycks av politiker M, då hon hyser stora förhoppningar till att de 
balanserade styrkorten ska bli mer konkreta och ge politiken större möjlig-
het att ange inriktning och mål.  

Resultaten måste förbättras 
Chefstjänstemännen uppger att man i skolplanen har valt att betona vad 
politikerna vill satsa på. Detta har politikerna också gjort då de formulerat 
mål som de är ”helt överens om” (chef 1). För att skolplanen verkligen ska 
användas har en populärversion tagits fram i form av en affisch, som ska 
sättas upp i varje klassrum. Att skolplanen har den kortfattade form den 
har är något som chefstjänstemännen ligger bakom. 

Vi är inne och pressar politiken ganska hårt kan jag säga och det här doku-
mentet med skolplanen, för när den skulle antas i fullmäktige, det var ju ett 
jävla liv rent ut sagt där kommunstyrelsekontoret menade att ”så här kan 
inte ett dokument se ut, det ska vara de där vanliga 20-sidiga” och vi tog en 
jättematch. Vi peppade ordföranden och han gick tillbaka och drev igenom 
den, tog matchen i fullmäktige och nu ser den ut så här. För det här är ett 
dokument vi tror på (chef 1). 

Cheftjänstemännen konstaterar att de i sina roller som tjänstemän har ett 
stort friutrymme gentemot politiken, åtminstone i förhållande till den egna 
nämnden. Att kommunstyrelsen vill vara med och styra tycker de inte är så 
konstigt eftersom den nämnd som ansvarar för utbildningsverksamheten 
nästan förfogar över halva kommunens budget. Friheten gentemot politi-
ken är något som förvaltningen har arbetat hårt för att skapa. Framför allt 
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försöker de skriva fram ärenden utifrån ”det som vi tror är bäst utifrån vår 
profession” (chef 1). Som en följd av att politikerna genom skolplanen har 
angett vad de vill, blir det i nästa led möjligt för förvaltningen att driva 
frågor vidare. Exempelvis blir skolplanens mål om att utveckla profiler i 
skolor med de senare årskurserna ett sätt för förvaltningen att peka på de 
organisatoriska problem som följer av att en del landsbygdsskolor släpper 
eleverna efter årskurs 5, medan andra behåller dem till och med årskurs 6. 
Det politiska problemet, som uppstår som en konsekvens av att barnanta-
let i kommunen minskar, handlar om huruvida man ska värna de små 
landsortsskolornas överlevnad eller gynna utvecklingen av de större sko-
lorna som är placerade centralt i tätorten Dannbro.  

I och med att skolplanen har fått en kortfattad form menar chef 1 att 
den har givits förutsättningar att kunna fungera som ett processverktyg för 
skolorna då de själva kan ställa frågor som: ”Hur vill vi göra på den här 
punkten? Vad betyder det här för oss?”. Tanken är också att skolplanen i 
nästa led ska länka till den analys och arbete med att formulera nya mål 
som sker i och med kvalitetsredovisningsarbetet.  

Något som bekymrar förvaltningsledningen, och som de uppfattar att 
politiken störs av, är den bristande måluppfyllelsen. Trots att skolornas 
kostnad ligger på ett snitt för landet så är utfallet i betygsresultat lägre. 
Särskilt flickorna presterar sämre än förväntat. Det allra viktigaste målet i 
skolplanen handlar därför om högre måluppfyllelse, vilket av chef 1 defini-
eras som ”godkända elever i matematik, svenska och engelska och högre 
meritvärde generellt”. 

Och det här är en utmaning för oss där vi inte har svaren men vi lyfter fram 
det i kvalitetsredovisningarna och ser det här som ett bekymmer. Man kan 
bara spåna kring det men det här är en väldigt industriinfluerad kommun 
med väldigt mansdominerade yrken. Alltså jag har inget stöd för det här 
men det är tankar. När jag är riktigt irriterad så kan jag känna att gör man 
något i Dannbro då tar man hit världens starkaste man, som står och drar 
en vagn på torget med tänderna eller något sådant där. Istället för att ta hit 
David Ingvar för att prata om hjärnforskning och hjärnans delar (chef 1). 

Chefstjänstemännen konstaterar att det från nationellt håll mycket handlar 
om att mäta elevers kunskapsutveckling, och att det är en styrning som 
även Dannbro kommun har tagit till sig. Trots olika åtgärder, som satsning 
på matematik, så ökar ändå inte resultaten. På vissa skolor och i vissa äm-
nen är det snarare tvärtom: ”just matematik sticker ju ut så sanslöst, varför 
går vi från 88 till 81 procent mellan femman och nian, sju procentenheter 
lägre, vad gör vi?” frågar sig chef 1. Chef 2 konstaterar att de analyserar 
och vill vidare men att de möjligen gör ”fel saker” eftersom ingenting hän-
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der: ”Ibland får jag de tankarna, varför händer det ingenting? Gör vi rätt 
saker?”.  

Enligt chefstjänstemännen har det av tradition funnits ett stort fokus på 
”mjuka värden”, som demokrati och jämställdhet i Dannbro. Däremot har 
man inte utmanat eleverna kunskapsmässigt. Det viktigaste har varit att de 
mår bra, trivs och gör sitt bästa. Det drivet finns inte i Dannbro och kraven 
ställs inte heller från föräldrarna. Betoningen på kunskapsmålen är mot 
denna bakgrund ett medvetet vägval som bygger på att de känner sig 
”ganska duktiga på den andra delen och därför så tror vi att vi kan bevara 
måluppfyllelsen i de mjuka delarna, det sitter så hårt i organisationen, så 
att vi vågar markera kunskapsvärden” (chef 1). Det är också mot denna 
bakgrund beslutet om 15 minuters mentorssamtal har tagits, efter en ”rejäl 
diskussion med chefsgruppen” (chef 1).  

I arbetet med måluppfyllelse så har vi från förvaltningssidan tvingat in 15 
minuters coachande samtal för alla elever varje vecka. Jag har varit ute och 
marknadsfört det här mycket utifrån måluppfyllelsen. Alltså man ska sätta 
sig ner med eleven när veckans arbete gått, titta hur målen nåtts och sätta 
nya mål för veckan därpå. Just utifrån det här (.) och det är ju inte på något 
sätt att ta upp de sociala bitarna, ska du ha inlärning så måste det funka so-
cialt. Det ska fokusera på kunskapsmålen och lärande. Att man coachar ele-
ven att ”ok, vad ska du göra nu för att nå VG här då?”. Att driva eleverna, 
att inte låta dem stanna på den här ”nöjda-G-nivån” och nyttja kapaciteten 
för den kapaciteten har ungarna i Dannbro också, det är jag helt övertygad 
om (chef 1). 

Kvalitetsredovisningsdokumentet beskrivs av chefstjänstemännen i första 
hand som ett dokument för verksamheten, där man kan lyfta fram och 
ställa frågor kring sådant som fungerar mindre väl. Det kan exempelvis 
handla om vad man gör när läshastigheten eller läsförståelsen för elever i 
årskurs 2 inte är vad man kan förvänta sig, eller att frågor ställs om hur 
åtgärdsprogram ska skrivas. Ambitionen är att skapa en årscykel, så att 
olika frågor inte läggs på hög. Inte heller blir utvecklingen bättre om ”vi 
mörkar någonting”, menar chef 1, och pekar på att såväl rapporten från 
Skolverkets inspektion som från Kommunrevisionen används i kommunens 
utvecklingsarbete.  

Chef 2 är den som sammanställer grundskolornas kvalitetsredovisning-
ar. Trots att det är svårt att finna de tidsmässiga förutsättningarna är hon 
glad att hon gör arbetet själv. Om hon hade mer tid skulle hon dock vilja 
göra en ”riktig analys och jobba med en implementering ute också till-
sammans med den operativa personalen” (chef 2). Trots detta menar chef 2 
att kvalitetsarbetet fyller en viktig funktion för att sätta ord på det de gör.  
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Det är bra för oss också att sätta ord på våra tankar. Det är jag som har 
skrivit grundskoledelen och när man sitter där och sammanställer så är det 
då det blir tydligt. Det borde det vara ändå men det är när man ser siffrorna 
och ska försöka analysera dem som tydligheten kommer fram. Det är då 
man formulerar det till någonting. Och just det här som vi såg, det här med 
flickorna (.) så man tycker att siffror (.) ja de kan leda hit och dit, men de 
ger en bild att utgå ifrån … (chef 2). 

Sedan det föregående läsåret har chefstjänstemännen beslutat att alla sko-
lors kvalitetsredovisningar ska följa en gemensam struktur med utgångs-
punkt från Skolverkets (2006) allmänna råd för kvalitetsredovisning. På så 
sätt vill de underlätta sammanställningen till en kommungemensam kvali-
tetsredovisning, dels för att den läsare som först läser en skolas kvalitetsre-
dovisning och sedan kommunens, eller tvärtom, ska känna igen sig, dels 
för att uppmuntra till delaktighet ute på skolorna. En annan tanke är att 
man genom att presentera de olika verksamhets- och skolformerna separat 
i den kommunala kvalitetsredovisningen ska underlätta läsbarheten. En 
konsekvens av detta blir dock att det uppstår en viss upprepning för den 
som läser samliga verksamhets- och skolformer, menar chefstjänstemän-
nen. 

Omorganisation för att förbättra skolans resultat 
Den intervjuade skolledaren uppfattar inte att det tidigare i Dannbro 
kommun har funnits någon idé kring vad man vill med sin skola. Även om 
han menar att skolan skulle fungera utan skolplan, tycker han ändå att den 
har en viktig funktion som markering av vad man vill uppnå inom olika 
områden. Som exempel på ett område där han skulle vilja veta om det 
finns någon idé nämner han målet om entreprenörskap. Att skolorna ska-
par förutsättningar för entreprenörskap är nämligen en viktig överlevnads-
fråga, då kommunen minskar befolkningsmässigt samtidigt som näringsli-
vet domineras av ett antal stora industrier. Den enda tydliga styrning som 
skolledaren annars uppfattar att han har fått från politik och förvaltning 
handlar egentligen bara om två frågor: ekonomi och resultat. 

Det enda tydliga området som jag känner att jag har någon form av styrning 
det är ju inom ekonomin. Och där anger man bara ramen egentligen (.) allt-
så att anpassa verkligheten så att den passar i den här ramen som vi har fått. 
Det är väl det tydligaste. Det finns en bit till som är tydlig och det är ökad 
måluppfyllelse, som också vår förvaltningschef trycker jättehårt på. Men det 
han egentligen menar, som jag tolkar det, det är bättre resultat … (skolleda-
re).  

Att man idag, både på den nationella och på den lokala nivån, ”vågar pra-
ta resultat istället för värdegrund” tycker skolledaren är sunt. Som en kon-
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sekvens av den kritik som riktats mot skolan för bristande måluppfyllelse 
har man genomfört en omorganisation det senaste året, ytterst med syftet 
att förbättra skolans resultat. Genom att utveckla ämnesövergripande och 
tematiskt samarbete är det skolledarens förhoppning, att man ska bryta 
invanda mönster där många lärare, trots att de arbetar med samma elever, 
sällan pratar med varandra eftersom de begränsar sig till sitt eget ämne.  

Det är för mycket ensamarbete exempelvis, och det är ingenting som fram-
går att man ska jobba på det sättet. Tvärtom så är det mer i grupp man ska 
arbeta, i lag, att man jobbar mer i processer ämnesövergripande och så vida-
re, men så ser det ju inte ut tyvärr. Utan det är 40 minuter svenska och se-
dan är det 40 eller 60 minuter NO. För mig skulle jag känna att det skulle 
vara jättesvårt att gå in och ta ett skolschema. De är i och för sig inte vana 
med någonting annat eleverna, men jag tycker det är synd att vi utsätter 
dem för det. Och att utgångspunkten tas från ämnesbehörigheten för att få 
ut arbetsgrupperna och inte med utgångspunkt från eleven i centrum. Det 
kan jag tycka är synd (skolledare). 

Att det finns en tradition av ensamarbete leder till att frågan om hög kvali-
tet i varierar mellan olika lärare, menar skolledaren. Samtidigt som föränd-
ringen av arbetslagsorganisationen görs utifrån en förhoppning om att 
främja samarbete konstaterar han att det inte löser alla problem, men att 
de ändå måste hitta en balans där det blir möjligt att arbeta på olika sätt. 
En annan åtgärd för att utveckla verksamheten handlar om att realisera de 
kommunala direktiven om 15-minuters mentorssamtal varje vecka. I dessa 
är det lärandet som ska stå i centrum, ”de ska inte handla om värdegrun-
den” (skolledare).  

… det är ”ditt” lärande som står i centrum i det här kvalificerade mötet som 
du har med din pedagog. Då kan vi diskutera vad det är för något vi förvän-
tar oss, olika krav och motkrav som ställs, vilket ansvar som faktiskt det här 
kräver att man tar. Den typen av ansvar tror jag är jätteviktigt. Kan vi nå dit 
då kommer vi också att få effekter med lusten att lära (skolledare).  

Skolledaren konstaterar vidare att förändringar tar tid, även om skolan i 
detta avseende inte är ”segare” än någon annan organisation. Därtill är 
lärarnas arbetstidsavtal ett hinder för att kunna driva skolutveckling, lik-
som att incitament för förändring saknas.   

… det saknas incitament (.) någonting saknas, alltså vi kommer inte riktigt 
dit förrän jag drar åt tumskruvarna lite grann … Om vi nu på skolan är 
överens om att ”så här ska vi utveckla vår skola” (.) och sen har man kan-
ske ett par lönekriterier som finns kopplade mot hur skolan ska utvecklas, 
då kan jag kanske se att jag kan fånga upp några till som kan se att det finns 
en koppling mellan min prestation och hur jag blir belönad (skolledare). 
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Skolledaren upplevelse är att fokus i kommunens kvalitetsarbete har för-
flyttats, från redovisningsformer mot själva processen som handlar om 
skolutveckling. Ändå konstaterar han att en hel del tid går åt till att skriva. 
Skolans senaste kvalitetsredovisning har huvudsakligen skrivits av honom 
själv. Mycket av lärarnas energi har gått åt till omorganisationen och där-
till uppfattar många lärare fortfarande kvalitetsredovisningen som en 
”uppåtprodukt”. Att förvaltningen dessutom beslutat om en annan struk-
tur än den de sedan tidigare använt på skolan har lett till att man har en 
struktur inåt, som mer är ”kopplad mot processen”, och en som skickas till 
politik och förvaltning. Fördelen med den struktur som skolan själv har 
valt är att den utgår från läroplanens rubriker, vilket också är positivt ef-
tersom det då finns en koppling till Skolverkets BRUK. Huruvida det verk-
ligen finns en konflikt mellan läroplanens och de allmänna rådens struktur 
är skolledaren lite osäker på, men konstaterar ändå att ”det finns så myck-
et mer som man i de allmänna råden vill ha redovisat som inte framgår i 
läroplanen”. För egen menar skolledaren på att han måste fundera över 
hur de olika dokumenten som skolan ska ta fram relaterar till varandra.  

Sen kan jag se att det vi nu måste tänka till på (.) för nu har vi fått en ny 
skolplan, nya skolplanen måste hänga ihop med vår lokala arbetsplan. Så 
vår lokala arbetsplan måste omarbetas så att de hänger ihop med (.) bubb-
lorna som finns i skolplanen ska man hitta i vår lokala arbetsplan ”så här 
tänker vi jobba med de här sakerna”. Sen måste det finnas en koppling mel-
lan det dokumentet och kvalitetsdokumentet ”hur lyckad vi nu då med det 
här?”. Dels att beskriva hur vi jobbar med det, hur lyckas vi med det och 
tänker vi ta oss an det här för att bli bättre framöver? På så sätt så får i varje 
fall jag ihop att det ska fungera (skolledare). 

Kunskapande och demokratisk fostran 
Till skillnad mot politikerna, chefstjänstemännen och skolledaren så hänvi-
sar inte de intervjuade lärarna till skolplanen. Däremot för de sinsemellan 
ett resonemang om vilken undervisning de eftersträvar och vilka konse-
kvenser dessa strävanden får för lärarrollen. De talar om sina ambitioner 
bland annat genom att använda uttryck som verktyg för förändring, kun-
skapande, kreativitet, aha-upplevelser och pekar på en strävan efter att 
utveckla ett samarbete med utgångspunkt från olika begrepp. Flera av lä-
rarna menar att det som driver dem är mötet och utbytet med eleverna och 
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att det är där som pedagogik kommer in i bilden. En av lärarna hänvisar 
till Birgitta Kimber58 och materialet Livsviktigt.  

Det handlar framför allt om att man är i en grupp och att det är bra om 
man vet hur man ska förebygga saker för att en lärandemiljö överhuvudta-
get ska vara möjligt. Man kan ju förebygga en hel del och det är det man in-
riktar sig på framför allt. När problem uppstår under lektionen så finns en 
hel del metoder som egentligen är löjligt enkla (läraren Olivia).  

Lärarnas diskussion om lärandemiljöer riktas framför allt mot vad det 
innebär att som lärare vara en tydlig ledare, som både sätter gränser och 
visar vägen. En uppfattning som förs fram handlar om vikten av tydlighet 
och struktur som en förutsättning för att alla elever ska kunna nås, samt 
känna engagemang och kreativitet. Tydlighet och struktur står inte heller i 
motsättning till att ge ett stort utrymme för eleverna, tvärtom: ”En bra 
ledare lyfter ju fram och lockar och får igång processer som kanske skulle 
vara svåra att starta själva” (lärare Annika). Att läraren hela tiden har ett 
ansvar för elevernas lärande och det som händer i klassrummet ser lärar-
gruppen som något självklart. Däremot finns det stora skillnader i hur en 
lärare kan och bör förhålla sig, bland annat beroende på ämne, situation 
och elevgrupp, men också utifrån den egna personligheten. I något sam-
manhang kan läraren behöva gå in med tydliga gränser och mota på arbe-
tet, medan det vid andra tillfällen bygger på elevernas egen drivkraft där de 
själva har verktyg och kunskaper för att arbeta på ett mer fritt sätt.  

… den här TV-serien som har gått nu, 9A är ju jättespännande, och så 
kommer det fram sådana grejer som vi vill diskutera ”Å ser ni vad de gör, 
de vill ha kontakt med eleverna”. Men jag kan bara tänka - självklart måste 
man ha kontakt med eleverna! … (lärare Annika). 

Att frågor om lärarrollen kommer fram och diskuteras tycker lärarna är 
bra. Samtidigt menar de att mycket kan uppfattas som alltför självklart och 
även att det finns en risk för igenkänning där man tycker att det är precis 
så man gör. Dessutom, eftersom läraryrket mycket handlar om att gå in 
med och ge av sig själv i mötet med varje individ, så är det viktigt att se att 

 
58 Birgitta Kimber har en bakgrund som lärare, speciallärare, beteendevetare, psy-
koterapeut och är även doktorand på Karolinska Institutet. Programmet SET (Soci-
al och emotionell träning), som har utvecklats av Kimber, är ett manualbaserat 
program som syftar till att främja barns och ungdomars psykiska hälsa och att 
främja en positiv utveckling. Kimber leder även utbildningar och handleder i fram-
förallt i ”evidensbaserade metoder (metoder som visat sig vara effektiva i att främja 
en positiv utveckling hos barn och ungdomar) som kan användas i skolan”. 
http://www.birgittakimber.se/birgittakimber/extern/om_birgitta.htm               
[Hämtad 2010-02-08]. 
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olika lärare har olika personligheter, men också att mycket av det som görs 
faktiskt är svårt att sätta ord på.  

Lärarna konstaterar att läroplanen Lpo 94 har en karaktär som inte sä-
ger hur de ska göra utan att det handlar om ett ”tänk som måste planteras 
i oss” (lärare Britta), men också att det för dem själva har tagit lång tid att 
utveckla sina egna vägval i förhållande till läroplanen. Att så är fallet kan 
bero på att en del lärare är konservativa, men också att de som arbetar i 
skolan ges bristfälliga förutsättningar för att kunna förändra. Lärarnas 
uppfattning är att nödvändiga grundförutsättningar som lokaler, utrust-
ning och kompetensutveckling har brustit. Till skillnad mot tidigare omor-
ganisationer, som genomförts utifrån ekonomiska besparingskrav men med 
ett förgivet tagande att kvaliteten trots detta ska öka eller åtminstone be-
hållas, så är den omorganisation som precis har genomförts på skolan den 
första som har utgått från en pedagogisk tanke. Samtidigt som lärarna 
upplever detta som mycket positivt menar de att den styrning av förutsätt-
ningar de hittills saknat nu ersatts av en annan.    

Ja de försöker ju styra oss mer pedagogiskt. De kommer med lösningar som 
inte är av ekonomisk karaktär, till exempel mentorssamtal en kvart i veckan 
med varje elev. ”Nu ska ni ha mentorssamtal en kvart i veckan, det ger kva-
litet” säger de (lärare Susanna). 

Lärarnas upplevelse är att de i nuläget både arbetar enligt en tidigare tradi-
tion, samtidigt som det är ett ”systemskifte där man ska undervisa på ett 
helt annat sätt” (lärare Susanna). Direktiven om 15 minuters mentorssam-
tal uppfattas som en sådan signal. Andra signaler handlar om hårdare tag 
och krav på att allt ska vara tydligt. Medan flera av lärarna anser att det 
uppstår pedagogiska konflikter har en av dem en annan uppfattning.  

… ja, vi är så snälla (.) vi säger att ”du jobbade bra och du gjorde ditt bäs-
ta”. Men att bli mer konkret och säga att ”det här kan du och det här kan 
du inte”, att det blir mer konkret med kunskapen. ”Var är du någonstans?” 
(lärare Britta).  

De andra lärarna invänder och pekar på svårigheten att i den konkreta 
situationen endast tala om kunskap i snäv mening, utan att inkludera soci-
ala frågor. Samtidigt leder de olika administrativa uppifrånkraven, som 
individuella utvecklingsplaner och mentorssamtal, sammantaget till att 
lärarna känner sig allt mer stressade och pressade. En konsekvens av detta 
är att det uppstår en konflikt i relation till det nationella uppdraget att 
fostra eleverna till ett demokratiskt tänkande.  

Och det står ju i uppdraget att vi ska fostra till en demokratiskt tänkande. 
Men så känner man då att ”nej jag hinner inte med det uppdraget jag har 
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att faktiskt lära eleven att lära sig”. Alltså det hinner inte jag för att för 
mycket fokus ligger på andra saker. Och så säger man det och blir stressad, 
och så går man till chefen och säger ”jag hinner inte” och får då till svar att 
”då måste du ta bort någonting”. Mer specifik styrning får vi ju inte annat 
än om man rasar ihop … och det beror inte på att vi inte på skolan har che-
fer som bryr sig utan på att det ser ut så, att vi har ett yrke som: ”vad är det 
jag gör egentligen annat än jag känner att jag jobbar väldigt mycket?” (lära-
re Annika). 

När det gäller kvalitetsarbete konstaterar lärarna att det ligger i tiden, sam-
tidigt som de själva är sena att komma igång. Ändå ser de en potential att 
genom detta öka medvetenheten om det egna arbetet. Svårigheten med att 
skriva kvalitetsredovisning, förutom att de redan innan har mycket att 
göra, handlar dock om att det är inte är så lätt att tala om vad de egentli-
gen gör, eftersom läraryrket är så komplext. Som en motbild mot den 
skriftliga form som gäller i kvalitetsredovisningen kan nämnas att en av 
lärarna upplevde det som mycket positivt, och något hon skulle vilja göra 
mer av, då hon vid ett tillfälle fick besök av en kollega på en lektion. Detta 
gav nämligen möjlighet till samtal och meningsutbyte. Förutom att kvali-
tetsarbetet kan vara till en ”inre” nytta nämner lärarna även ”yttre” skäl. 
Ett handlar om att det är viktigt att kunna tala om för politikerna vad de 
gör, i synnerhet eftersom de själva tycker att de redan gör mycket som är 
bra. Med hänvisning till förvaltningens direktiv om mentorssamtal menar 
de att detta är någonting som redan görs, men på ett annat sätt. 

… ibland är det nog bra att någon kommer och talar om att ”ni ska göra så 
här” men jag tror att de flesta lärare är överens om att det är för mycket 
svängningar, både politiskt och pedagogiskt. Det kommer nya bud hela ti-
den om vad vi måste göra för att nå bättre kvalitet. Och så glömmer man 
bort att det är lärare som faktiskt är professionella. Vi behöver verktyg istäl-
let. Tid, verktyg och utbildning (lärare Susanna). 

Ett annat ”yttre” skäl som motiverar kvalitetsarbete är den ökande kon-
kurrensen från fristående skolor där det blir allt viktigare att visa upp sina 
resultat. Utifrån den aktuella utvecklingen ställer lärarna sig själva frågan 
hur de ska hinna planera sina arbetsområden. Som ett sätt att spara tid har 
de börjat bygga upp en gemensam kunskapsbank med färdiga lektioner 
som läggs in på intranätet. Ett syfte med detta är att alla elever ska garan-
teras samma undervisning oavsett vilken lärare de har, ett annat helt enkelt 
att ska spara tid. Diskussionerna lärarna emellan pendlar mellan positiva 
och negativa tankar om vad det innebär att bygga en intern kunskapsbank. 
Å ena sidan kan de se detta som en inspirationskälla som kan modifieras 
utifrån egna idéer. Å andra sidan finns en risk för en ”uniformerad” (lärare 
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Annika) undervisning där dynamik och möjlighet att anpassa efter elevers 
och elevgruppers olika behov tappas bort. När det gäller kunskap så kan 
det inte se likadant ut för alla, påpekar lärare Ola: ”För alla har inte sam-
ma förutsättningar, man måste anpassa sig till individen också”. 

Erfarenhetsrum 
De förväntningar som redovisas ovan tolkas i det avsnitt som nu följer i 
förhållande till olika erfarenhetsrum. Presentationen av respektive erfaren-
hetsrum avslutas genom att karaktäristiska innebörder som kvalitetsbe-
greppet tilldelas inom detta summeras.  

Utbildning 
Erfarenhetsrummet utbildning lyfts fram i intervjuerna, bland annat utifrån 
att ett stort friutrymme eftersträvas för lärarnas egna vägval.  

Fokus i Dannbro kommuns styrning av förskola och skola riktas mot 
den kommunala skolplanen och de där angivna målen. De i intervjuerna 
mest frekvent refererade målen handlar om måluppfyllelse, lusten att lära, 
profilering, värdegrund, stöd och entreprenörskap. Detta är också mål som 
nämns i intervjuerna med chefstjänstemän, politiker och skolledare. Skol-
ledaren resonerar även kring relationen mellan skolplanen, den lokala ar-
betsplanen och den dokumentation som tar form runt kvalitetsarbetet. Det 
är dock ingenting som lärarna gör, däremot hänvisar de till den nationella 
läroplanen. Lärarnas uppfattning är, som tidigare nämnts, att det för dem 
själva tagit lång tid att utveckla sina egna vägval i förhållande till läropla-
nen, men också att de givits bristfälliga förutsättningar.   

Även om de nationella styrdokumenten överlag endast berörs i liten ut-
sträckning är det å andra sidan inte heller någon som uttrycker några in-
vändningar mot dessa. Snarare betraktas de nationella målen som något 
som finns där och som har en naturlig ställning. Chefstjänstemännen för-
klarar att de medvetet har valt att inte upprepa vad staten säger, men beto-
nar att de nationella målen självklart också ska göras eftersom det är sko-
lans nationella åtaganden. Som ett exempel nämns elevers inflytande: ”för 
det står ju redan i läroplanen” (chef 1). Trots denna förklaring framgår att 
det nationella målet om inflytande sammantaget i intervjuerna endast 
nämns vid ett fåtal tillfällen. Enligt skolledaren har det heller aldrig funnits 
några kontroverser kring tolkningen av de nationella målen.  

Det är ju aldrig, jag vill påstå att aldrig att jag suttit och diskuterat styrdo-
kument som det varit någon konflikt eller att vi haft diametralt olika upp-
fattningar om hur man ska tolka styrdokumenten. Tvärtom så är det en 
enighet kring hur det här ska göras. Sen om man går ut och tittar hur vi 
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jobbar, det är då man börjar undra (.) Vad är det som styr det här då (skol-
ledare)? 

Med anledning av de aktuella förändringar som sker i den nationella ut-
bildningspolitiken efterlyser lärarna åtgärder som är hållbara över tid, och 
betonar vikten av att pedagogernas röster blir hörda. De krav som kommer 
från politiskt håll, om hårdare tag, synlighet och kontrollbarhet, är något 
som en av lärarna beskriver som motsägelsefullt i förhållande till att kunna 
se människor.  

Alltså kvalitet i skolan det är också att det är människor som känner sig 
sedda, att man har tid med dem, att man kan möta dem, bara det här 
mänskliga mötet. Det kanske inte alltid måste handla om att det är så syn-
ligt att de måste lära sig någonting. Det är nästan när det blir osynligt att de 
lär sig, det är då de lär sig bäst … (lärare Susanna). 

Skolledaren blickar tillbaka till det tidiga 1990-talets skolreformer och 
menar att det utifrån hur dessa har utvecklats inte alls är ”ologiskt att sta-
ten går in och styr upp det här lite bättre”. Däremot finns det anledning att 
diskutera hur det görs.  

… jag kan befara en viss rädsla både hos mig själv och andra i hur (.) alltså 
den bild som målas upp av hur skolan fungerar, särskilt av vår skolminister 
är inte den bild jag har av den skola jag jobbar i. Han målar upp en annan 
skola och det kan jag bli lite skraj för alltså. För det påverkar ju också vil-
ken typ av styrning vi får, och frågan är ju om det är rätt då. Jag vet inte 
men jag känner inte igen den bilden han ger (skolledare). 

Också politikerna kommenterar den utbildningspolitiska utvecklingen. Då 
det som politiker M önskar sig kommer uppifrån så ”har ju skolpersonalen 
att följa det, vi behöver inte hålla på och peta i allting” (politiker M). Till 
skillnad mot politiker M uppfattar politiker S att den nationella utbild-
ningspolitik som förs är en tillbakagång till tiden före andra världskriget. 
Samtidigt menar politiker S att hans eget parti ”backar för mycket”, då de 
inte lyfter fram de ”mjuka delarna, hur man är mot varandra och värde-
grunden”.  

Framför allt måste ju jag som socialdemokrat, när jag ser hur Björklund re-
sonerar kring olika saker, där verkar ju inte värdegrundsarbetet ha någon 
som helst betydelsefull effekt. Jag pratade med en äldre socialdemokrat som 
var lärare framför allt på efterkrigstiden … där de diskuterade just den här 
tyska drillningen av ungdomen som ledde fram till många gånger rena robo-
tarna som bara gjorde vad de blev tillsagda och körde utan att tänka själva 
(politiker S).   
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Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet utbildning är värdegrund, demokratisk fostran, kunskapande, 
ämnesövergripande arbetssätt, lärandemiljö och lusten att lära.  

Juridik 
De innebörder som kan förstås i relation till ett juridiskt erfarenhetsrum 
utgår i första hand från den nationella styrningen, framför allt med refe-
rens till Skolverket. Från Skolverkets (2006) allmänna råd för kvalitetsre-
dovisning hämtas den struktur som används vid utformningen av kommu-
nens och skolornas kvalitetsredovisningar. En del av de intervjuade hänvi-
sar också till den utbildningsinspektion som Skolverket har genomfört i 
Dannbro kommun. Enligt tjänstemännen har rapporten från Skolverket 
använts för att bygga upp strukturer där skolplanen kopplas ihop med 
kvalitetsredovisningen. En av lärarna uppfattar att det var inspektionsrap-
porten som utgjorde starten för de förändringar som sedan skett i kommu-
nen. Det första som skedde var att nya rektorer anställdes och att resulta-
ten lyftes fram i kvalitetsredovisningen.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet juridik omfattar strukturella och juridiska krav som ställs från 
statligt håll, som allmänna råd för kvalitetsredovisning, betyg, inspektion, 
krav, riktlinjer och åtgärd.   

Kvalitetssystem 
Också de innebörder som kan förstås i relation till erfarenhetsrummet kva-
litetssystem kan i stor utsträckning härledas till den nationella styrningen 
och Skolverket. Här finns användandet av underlag från databaserna SIRIS 
och SALSA, självvärderingsmaterialet BRUK, diagnosmaterial och natio-
nella prov. Hit hör också kvalitetsredovisning och de allmänna råden för 
kvalitetsredovisning, även om de också nämns under ovanstående rubrik. 
Utöver dessa inslag från den nationella styrningen finns också de kommu-
nala webbaserade brukarenkäterna, de balanserade styrkorten samt enkät-
undersökningar som riktas mot värdegrunds- och trivselfrågor. Som redan 
nämnts hade dock de kommunala inslagen, vid tiden för genomförandet av 
intervjuerna, ännu inte haft någon egentlig påverkan på verksamheten.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet kvalitetssystem är SIRIS, SALSA, BRUK, diagnosmaterial, natio-
nella prov, kvalitetsredovisning, brukarenkäter, balanserade styrkort, en-
kätundersökning, fakta, siffermaterial, tydlig och mätning. 
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Marknad 
Att Dannbro kommuns skolväsende aktivt skulle utformas med utgångs-
punkt från förväntningar som utgår från erfarenhetsrummet marknad, är 
knappast något som kommer till uttryck i intervjuerna. Förhållandet är 
snarare det omvända. Trots detta framgår det av intervjuerna att utform-
ningen ändå i hög grad påverkas av erfarenhetsrummet marknad.  

Enligt chefstjänstemännen har kommunens förhållningssätt till styrning-
en av skolorna förändrats under de senare åren. Det tidigare läget beskrivs 
på två olika sätt. En beskrivning är att man nu har lämnat den tidigare 
ambitionen där varje rektor förväntades göra just sin skola till världens 
bästa. En annan beskrivning är att det tidigare inte var något medvetet val, 
utan snarare att det blev så. Den nuvarande attityden handlar om att för-
söka fånga det som är riktigt bra och sprida det, så att alla kan få del av 
det: ”Det är alltså mer den filosofin som gäller, för vi är väldigt noga med 
att inte försöka styra för mycket centralt”, förklarar chef 1. Strävan är att 
ta ett mer övergripande grepp över samtliga skolor där fokus riktas mot 
helheten och en ambition att stötta varandra med gemensamma resurser.  

Dannbro är inte större än att vi kan ha en helhet och tänka att det ska kun-
na finnas en likvärdighet i Dannbro, det ska inte vara någon skillnad vilken 
skola man går på. Sedan finns det väl andra krafter som tycker att det skulle 
vara tvärtom (chef 2).  

Från politiskt håll har den för utbildning ansvariga nämnden fattat beslut 
om att uppmuntra utvecklandet av profiler i grundskolans senare årskur-
ser, utifrån en tanke om att elever på så sätt ska kunna göra egna val och 
även medverka i och ta ansvar för sin utbildning. Möjligheten att realisera 
detta har dock försvårats av att vissa skolor varit fulla. Trots målet om 
profilerade skolor och ambitionen att ge elever valfrihet utifrån intresse 
anser inte politiker M att det är tillräckligt. Hon efterfrågar mer konkur-
rens, ökad valfrihet och att fristående skolor ska få möjlighet att etablera 
sig. Politiker M:s uppfattning är att det i Dannbro kommun, utifrån den 
socialdemokratiska präglingen, finns en inställning där man inte vill ha 
något annat än det som man själv kan styra över.  

Vi tycker att det är sunt med konkurrens och likadant det här att det kan få 
finnas lite olika verksamheter. Jag menar ideologin, jag tycker att folk ska få 
välja lite mer. Här har det varit styrt hela tiden (politiker M). 

Även om fristående grundskolor inte har etablerats inom Dannbro kom-
muns geografiska upptagningsområde så är konkurrensen ändå kännbar 
genom närheten till en större stad, framför allt på gymnasiesidan. Nästan 
hälften av kostnaden för gymnasieskolan går till interkommunala kostna-
der. Chefstjänstemännens förhoppning är att eleverna kanske ska stanna i 
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Dannbro när de ser att utbudet finns där. I intervjun med lärargruppen för 
de en diskussion om vilka de möjliga konsekvenserna som kan följa av ett 
sjunkande elevunderlag i kombination med ökad konkurrens. Då varje elev 
för med sig en summa pengar tror en av lärarna att detta kommer att på-
verka skolors arbete, eftersom det blir andra saker som måste visas upp.   

Det kommer att dras åt, att man måste vara mer pedagogiskt tydlig mot 
föräldrarna för att få eleverna att vilja välja den här skolan. ”Det här är vi 
duktiga på, de här resultaten får vi, vi har så här många elever som går ige-
nom med godkänt”. Alltså det blir typ att visa upp en fasad åtminstone som 
är en bra skola. Sen kan man fundera på om vi istället kommer att släppa 
igenom elever som egentligen inte skulle ha godkänt … Men det är ju inte 
ett politiskt tryck utan ett befolkningsmässigt. Det kommer att göra att det 
blir en konkurrens utifrån som kommer att styra kvaliteten (läraren Ola).  

En annan synpunkt som förs fram i lärarintervjun är att det redan har skett 
förändringar på grund av trycket från de fristående skolorna. Framför allt 
har Dannbro kommun påverkats av hur den närliggande fristående skolan 
X arbetar för att nå högre resultat.  

Karaktäristiska innebörder som kan förstås i förhållande till erfarenhets-
rummet marknad är profilering, entreprenörskap, val, valfrihet, konkur-
rens, fristående skolor, coachande samtal, tydlig och krav. 

Talhandlingar om kvalitet i avfolkningsbygd 
De innebörder som i ovanstående avsnitt har inplacerats i olika erfaren-
hetsrum står i ett spänningsfyllt förhållande till varandra. I det avsnitt som 
nu följer riktas blicken först mot illokuta aspekter av talhandlingen, varef-
ter kvalitetsbegreppets dominerande applikationskriterier formuleras. 

Illokuta talhandlingar 
Ett karaktäristiskt drag i de talhandlingar som yttras i Dannbro kommun 
är att de hänvisar till olika delar av den nationella styrningen, och till de 
prioriteringar som har gjorts i den kommunala skolplanen. Trots detta är 
det inte mot innehållsliga aspekter av målen i varken de nationella eller de 
lokala styrdokumenten som intresset riktas i någon större utsträckning. 
Snarare är det betoningen av behovet att förbättra kunskapsresultaten, och 
de åtgärder som vidtas för att öka dessa, som ger konsekvenser för vilken 
utbildning som blir möjlig. 

Istället för de ”självklara” nationella målen riktas politikers och chef-
tjänstemäns uppmärksamhet mot de prioriteringar som anges i den kom-
munala skolplanen. Trots att man säger sig vara överens om de tio kortfat-
tat formulerade målen så är det ändå endast ett av dessa som dominerar 
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samtliga intervjuer: högre måluppfyllelse, vilket i Dannbro tolkas som bätt-
re resultat: ”godkända elever i matematik, svenska och engelska och högre 
meritvärde generellt”. På motsvarande sätt som det finns en spänning mel-
lan måluppfyllelse och resultat, finns det också en spänning mellan inne-
börder från erfarenhetsrummet utbildning respektive innebörder från erfa-
renhetsrummen juridik, kvalitetssystem och marknad.  

Till erfarenhetsrummet utbildning kan föras innebörder som kunska-
pande, lärandemiljö, demokratisk fostran, värdegrund, ämnesövergripande 
arbetssätt och lusten att lära. Lusten att lära och värdegrund kommenteras 
också i relation till den nationella utbildningspolitiken, men då tillsammans 
med innebörder som hårdare tag, krav, synlighet, kontrollerbarhet och 
resultat. Genom innebörder från erfarenhetsrummet juridik, och i viss mån 
från erfarenhetsrummet kvalitetssystem, används vidare olika strukturer 
och styrinstrument utifrån syftet att åstadkomma högre måluppfyllelse. 
Här kan nämnas kvalitetsredovisning, allmänna råd för kvalitetsredovis-
ning (Skolverket 2006), betyg, nationella prov, individuella utvecklingspla-
ner och det påbörjade arbetet med att bygga upp en gemensam så kallad 
kunskapsbank. Slutligen används innebörder från erfarenhetsrummet 
marknad, som trots att det endast begränsat refereras, ändå utgör en stark 
påverkanskraft på kommunens skolväsende: tydlig, krav, coachande samtal 
och konkurrens.  

Ett argument som förs fram som förklaring till den starka betoningen på 
kunskapsresultat är att Dannbro kommun sedan tidigare är bra på att ar-
beta med ”mjuka mål”, och att man därför vågar markera kunskapsvär-
den. Att flickornas låga resultat, i kombination med kommunens starka 
prägling av industrier och traditionellt manliga yrken, skulle föranleda en 
fortsatt satsning på jämställdhetsfrågor är ingenting som varken chefstjäns-
temän eller politiker uttrycker. Tvärtom konstateras att en satsning gjordes 
några år tidigare och att detta inte är någonting som kommunens politiker 
nu vill satsa på. Dessutom framförs en uppfattning om att sådana frågor 
ingår i det nationella värdegrundsuppdraget. För skolornas del institutiona-
liseras de ökade kraven på tydlighet, mätbarhet och strävan efter förbätt-
rade resultat genom direktiven om obligatoriska mentorssamtal. Enligt 
intervjuerna ska mentorssamtalen inte handla om värdegrund och sociala 
frågor, utan om att diskutera vad skolan förväntar sig, vilka krav och mot-
krav som kan ställas samt vilket ansvar som krävs att eleven tar.  

Hur legitimeras då den starka betoningen av kunskapsresultat och det 
centrala beslutet om mentorssamtal, samtidigt som det finns en intention 
att styra genom skolplan med ett stort utrymme för de professionella? Ut-
ifrån intervjuerna kan frågan besvaras både med utgångspunkt från lokala 
förutsättningar och i förhållande till den illokuta språkliga kraft som följer 
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av de nationella arenornas påverkan. Till de lokala förutsättningarna hör 
att kommunens elevunderlag minskar, konkurrensen från skolor i närlig-
gande kommuner ökar samt att Skolverkets utbildningsinspektion har 
framfört att måluppfyllelsen i Dannbro kommun behöver öka. Från Skol-
verket utnyttjas också den illokuta kraften i språket, både när det gäller 
behovet av ökad måluppfyllelse och när de strukturkrav som kopplas till 
kvalitetsredovisningen legitimeras. På motsvarande sätt som Skolverkets 
uttalande rymmer en illokut kraft, som används i den lokala diskussionen, 
hänvisar de intervjuade till den nationella utbildningspolitiska utveckling-
en, både som ett önskvärt ideal och som något man vänder sig mot. Karak-
täristiska uttryck och attityder som förekommer i de argument som förs 
fram är ”våga prata resultat”, ”krav”, ”tydlighet” och ”kunskap”.  

Applikationskriterier 
De applikationskriterier som kvalitetsbegreppet tillskrivs i Dannbro kom-
mun står i ett spänningsfyllt förhållande mellan ovan redovisade erfaren-
hetsrum. Sammantaget leder påverkan från de innebörder som hämtas från 
erfarenhetsrummen juridik, kvalitetssystem och marknad till att möjlighe-
ten att realisera innebörder från erfarenhetsrummet utbildning begränsas. 
Dominerande applikationskriterier är måluppfyllelse/resultat, kunskaps-
bank, nationella strukturer, krav och coachande samtal. Mot dessa ställs 
utbildningsambitioner som värdegrund, demokratisk fostran, ämnesöver-
gripande arbetssätt och kunskapande.  

Avslutande kommentar 
Dannbro kommuns skolväsende påverkas i hög grad av ett yttre socialt och 
språkligt tryck. Det sätt kvalitetsbegreppet får fäste på handlar dock också 
i stor utsträckning om lokala förutsättningar. En bild som ges i intervjuer-
na är att Dannbro kommuns skolor fram till senare år ganska mycket har 
lämnats att leva sina egna liv, utan att den lokala skoltraditionen har ut-
manats eller stimulerats i särskilt stor utsträckning. Den uppfattning som 
förs fram, om att de nationella målen utgör en självklar utgångspunkt, kan 
på så sätt möjligen förstås som att de betraktas som alltför självklara. Även 
om de applikationskriterier som kvalitetsbegreppet av tradition har tillskri-
vits i verksamheten har utvecklats i relation till erfarenhetsrummet utbild-
ning, så har de fått en ganska oreflekterad och obearbetad form där många 
lärare arbetat ensamma och ämnesinriktat. Något som stärker bilden av att 
Dannbro kommuns skolor varken har varit utsatta för påverkan, eller fått 
stöd och möjlighet att utvecklas, är att samtidens krav på kunskapsresultat 
likt överlappande tidsskikt möter sådana ambitioner som få idag talar om 
inom den nationella utbildningspolitiken. När skolpersonalens förvänt-
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ningar riktas mot att utveckla arbetslag samt tematiskt och ämnesövergri-
pande arbetssätt hämtas lösningar som i betydligt högre grad diskuterades 
under 1990-talet.  

På den lokala politiska arenan finns tydliga spänningar mellan de för-
väntningar som dominerar och de förväntningar som refereras utifrån tidi-
gare utbildningserfarenheter. Mot behov av förbättrade kunskapsresultat, 
strukturella krav som betyg, nationella prov och mentorssamtal samt ut-
tryck som ”koll på läget”, tydlighet och mätbarhet, ställs förväntningar om 
värdegrund, lusten att lära och demokrati. Detta kan också annorlunda 
uttryckt beskrivas som en spänning mellan strukturella krav som riktas 
mot individens kunskapsutveckling respektive förväntningar som i vidare 
mening riktas mot individ och samhälle. Trots dessa spänningar pekar de 
tendenser som kommer till uttryck i intervjuerna, på en utveckling där den 
politiska styrningen alltmer reduceras till att genom siffermaterial, fakta 
och mätbarhet följa upp hur många elever som får godkända resultat.    

Om förändringen från en politiskt färgad kommunal styrning, till en 
administrativ uppföljningssystematik, tydligast kommer till uttryck i politi-
kerintervjuerna, så är det genom förvaltningens försorg som den tar form. 
Direktivet om att skolorna varje vecka ska genomföra ”coachande samtal” 
för högre måluppfyllelse leder till paradoxala konsekvenser i förhållande 
till den intention som såväl politiker som förvaltningsledning uttrycker, att 
lämna ett stort utrymme till professionen. Medan uppföljningar, utvärde-
ringar och kvalitetsarbete ännu inte i någon större utsträckning har tagit 
lärares tid och uppmärksamhet i anspråk, så innebär beslutet om mentors-
samtal att den pedagogiska verksamheten styrs upp avsevärt, både struktu-
rellt och innehållsligt.  

De konsekvenser som följer på skolnivå kan med skolledarens ord bäst 
sammanfattas som ”på så sätt får i varje fall jag ihop att det ska fungera”. 
Även om de tydligaste signalerna handlar om förbättrade resultat, försöker 
han att få ihop såväl de olika styrinstrumenten som de mål som har formu-
lerats i skolplanen. Hur skolplanens mål kan komma att påverka verksam-
heten, och hur dessa och kvalitetsredovisningen ska fungera som process-
verktyg för ökad måluppfyllelse, är emellertid ingenting som lärarna talar 
om. Begreppet måluppfyllelse används överhuvudtaget inte en enda gång i 
intervjun. Däremot diskuteras resultatfrågan, och då i stor utsträckning 
som något som följer med det som beskrivs som ett systemskifte där lärar-
na förväntas undervisa på ett helt annat sätt. Mot det system som lärarna 
ser komma ställs deras egna ambitioner att arbeta runt begrepp och där 
eleverna, för att kunna ta ansvar för sitt ”kunskapande”, måste ges verktyg 
och förutsättningar, också som del av att fostras till ett demokratiskt tän-
kande. Snarare än att lärarna använder kvalitetsbegreppet i kombination 
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med uttryck som processverktyg och måluppfyllelse, betonar de lärande-
miljö och möten mellan lärare och elev. Trots dessa ambitioner, och den 
tydligt uttalade viljan att lärarna ska ha en stor frihet att förverkliga de 
nationella och lokala målen, så leder det ensidiga fokuset på kunskapsre-
sultat och direktiven om mentorssamtal sammantaget till paradoxala kon-
sekvenser för den pedagogiska verksamheten. 
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Kapitel 11 Vad gör kvalitet med utbildning?  
 
 
 
 
I denna avhandlingens tredje och sista del sammanfattas analysen av kapit-
len 6-10, avhandlingens resultat summeras och en diskussion förs kring 
konsekvenser och perlokuta effekter.  

Den övergripande fråga som avhandlingen, med inspiration från Quen-
tin Skinner (1988a, 1988b, 1988c, 1988d, 1999, 2002, 2008) och talhand-
lingsteori, har syftat till att besvara är: Vad gör kvalitetsbegreppet med 
utbildning och vad gör utbildning med kvalitetsbegreppet? Den första de-
len av frågan bygger på att kvalitetsbegreppet har använts i andra sam-
manhang, innan det började användas i utbildning och att det i dessa 
sammanhang ställts upp olika villkor för dess användning. På motsvarande 
sätt har det, vilket ligger i den andra delen av frågan, redan innan begrep-
pet kvalitet började användas i utbildningssektorn också där funnits idéer 
och tankar om vad som betraktats som gott och eftersträvansvärt, även om 
dessa inte benämnts som just kvalitet. Vad händer då när kvalitetsbegrep-
pet med specifika applikationskriterier från andra sociala sammanhang 
möter sammanhanget utbildning? Tillförs begreppet nya applikationskrite-
rier eller blir det tvärtom så att de tidigare består och blir dominerande 
med följden att den sociala uppfattningen om utbildning förändras?  

Kapitlet delas in i fyra avsnitt. Först presenteras en Sammanfattande 
analys av kapitlen 6-10, sedan Summering av avhandlingens resultat och 
därefter Konsekvenser och perlokuta effekter. Som Slutord ställs frågan 
Utbildning för ett system eller ett system för utbildning? 

Sammanfattande analys av kapitlen 6–10 
En central utgångspunkt i talhandlingsteorin handlar om att den sociala 
världen kan förstås i förhållande till de i språket ingående begrepp som vi 
använder för att beskriva, men också för att värdera den (Skinner 1988a). 
Eftersom olika krafter kan använda värderande begrepp, som kvalitet, för 
att hävda sina respektive synsätt och intressen kan en språklig kamp upp-
stå om att bli den eller de som kan dra fördel av begreppets performativa 
funktion. Då en förändring av ett begrepps applikationskriterier även för 
med sig en förändring av det omkringliggande språket, och de sociala 
handlingar som begreppet är inbäddat i, har fokus i avhandlingen riktats 
mot att undersöka kvalitetsbegreppets roll i att upprätthålla en social upp-
fattning om vad utbildning är, kan och bör vara.  
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Den sammanfattande analys av kapitlen 6-10 som nu presenteras utgår 
från tre anspråk som Skinner (1988a) formulerat som stöd för att undersö-
ka strider om värdeladdade begrepps innebörder. Dessa anspråk återspeg-
las i rubrikerna nedan, som i tur och ordning riktas mot kvalitetsbegrep-
pets applikationskriterier, användningsområden samt mot de argument, 
attityder och värderingar som kommer till uttryck i de illokuta talhand-
lingar som framförs.  

Dominerande och utmanade applikationskriterier 
Skinners (1988a) första anspråk för att undersöka ett begrepp riktas mot 
dess applikationskriterier, det vill säga de villkor som ställs upp för dess 
användning. Avhandlingens resultat pekar på att det finns ett spännings-
fyllt förhållande mellan olika applikationskriterier, där vissa blir domine-
rande, medan andra i varierande utsträckning utmanas och/eller marginali-
seras. I figur 2 nedan presenteras en sammanställning av de på varje arena 
fem59 mest dominerande applikationskriterierna.  
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samtal 

Figur 2. Sammanställning av dominerande applikationskriterier.   

 
De applikationskriterier som över tid blir dominerande på regeringsarenan 
är måluppfyllelse/resultat, konkurrens/tillväxt, utbildningssystem, rättssä-
kerhet och effektivitet. På den nationella skolmyndighetsarenan finns flera 
liknande applikationskriterier: måluppfyllelse/resultat, likvärdiga bedöm-

                                                      
59 Att just fem applikationskriterier anges för respektive arena beror på att jag 
utifrån det empiriska materialet funnit att detta är ett lämpligt antal för att kunna 
karaktärisera kvalitetsbegreppets användning. Av samma skäl har jag i figur 3 valt 
att presentera fyra applikationskriterier per arena.   
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ningar, systematiskt kvalitetsarbete, ansvar och systemkunskap. I en jämfö-
relse mellan de båda nationella arenorna finns det många likheter, men 
också skillnader. Sålunda är inte den internationella påverkan och strävan 
efter att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation framträdande på mot-
svarande sätt i skolmyndighetstexterna som i regeringstexterna. Däremot 
kan myndighetstexterna i högre grad karaktäriseras utifrån det uppdrag 
som följer av rollen som nationell förvaltningsmyndighet inom skolväsen-
det. På motsvarande sätt som de applikationskriterier som formuleras av 
regeringen blir centrala villkor för skolmyndighetsarenan sker också en 
motsatt påverkan. När exempelvis regeringen ger Skolverket i uppdrag att 
genom kvalitetsgranskning och inspektion granska och synliggöra skolvä-
sendets kvalitet, så uppstår problem att kontrollera öppet formulerade mål, 
som inflytande. Då Skolverket (2007c) påtalar för regeringen att det finns 
behov av att tydliggöra bestämmelserna om elevinflytande blir detta något 
som regeringen måste hantera. På så sätt sker en ömsesidig påverkan mel-
lan regeringen och de nationella skolmyndigheterna. Att sedan betydligt 
fler aktörer än dessa två deltar i den språkliga kampen om kvalitetsbegrep-
pets uttolkning är något som jag återkommer till nedan.   

På de lokala arenorna återkommer i stor utsträckning applikationskrite-
rierna från de nationella arenorna, men också delvis eller helt andra an-
vänds. Kulla kommun, som liksom de nationella arenorna lyfter fram mål-
uppfyllelse/resultat, är den av de undersökta lokala arenorna som har den 
tydligast uttryckta ambitionen att åstadkomma en utbildning med hög 
kvalitet genom konkurrensneutralitet, kundvalssystem, ständiga förbätt-
ringar och transparens. Till skillnad mot Kulla kommuns princip om kon-
kurrensneutralitet, så utformas Alcea skolors verksamhet med utgångs-
punkt från att enskilda skolor ska kunna konkurrera på den lokala mark-
nad där skolorna geografiskt sett är placerade. De applikationskriterier 
som formuleras blir då centrala förutsättningar för att möjliggöra detta. I 
Alcea skolor betonas inte måluppfyllelse, däremot resultat. Övriga applika-
tionskriterier, utöver resultat och konkurrens, är kedjeföretag, marknads-
rykte och leverans. Medan de applikationskriterier som dominerar i Kulla 
kommun respektive Alcea skolor kan karaktäriseras som ett resultat av 
aktiva val, så är förutsättningarna i Dannbro kommun annorlunda. De fem 
applikationskriterierna måluppfyllelse/resultat, kunskapsbank, nationella 
strukturer, krav och coachande samtal, har snarare blivit en konsekvens av 
det yttre tryck som riktas mot huvudmannens verksamhet. Framför allt 
utgör trycket på ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat samt utma-
ningen att hantera kombinationen av minskande elevunderlag och ökad 
konkurrens centrala påverkanskrafter på kommunens skolväsende.  
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Utöver de dominerande applikationskriterierna finns sedan sådana som 
utmanas, men som samtidigt också i viss mån utmanar. De applikationskri-
terier som redovisas i figur 3 finns närvarande på de respektive arenorna, 
men utmanar inte tillräckligt kraftfullt de dominerande. Tvärtom utmanas 
en del av dem så till den grad att de trängs undan och marginaliseras.   
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Figur 3. Sammanställning av utmanade och/eller marginaliserade applikationskriterier.  

 
Eftersom analysen av de nationella texterna diakront spänner över en läng-
re tidsperiod är det möjligt att peka på hur användningen av vissa begrepp 
minskar över tid. Förutsättningarna för den synkrona intervjuundersök-
ningen av de lokala arenorna är på så sätt annorlunda, eftersom det där 
istället handlar om variationer och spänningar i språkanvändning mellan 
olika aktörer. Dessa skillnader till trots, så är ett gemensamt drag för samt-
liga applikationskriterier som redovisas i figur 3, att det är sådana som 
under en längre tid har använts inom utbildning.  

Med undantag av inflytande/delaktighet, lärande och kunskap är övriga 
applikationskriterier som anges från regeringen och de nationella skolmyn-
digheterna sådana som över tid ges ett minskat utrymme. På regeringsare-
nan avtar under den undersökta perioden användningen av begrepp som 
välfärd, jämlikhet samt bildning och på skolmyndighetsarenan medborga-
re. Även de applikationskriterier som kvarstår tenderar dock att ges för-
ändrade innebörder. Så lyfts exempelvis begreppet kunskap oftare fram 
med suffix som -uppdrag, -resultat, -krav, -uppföljning och -utveckling, än 
som kunskapsform och kunskapskvalitet.  

På de tre lokala arenorna är det framför allt applikationskriterier som 
kan förstås i förhållande till demokratibegreppet, och ur olika avseenden 
till process och handling (bildningsprocess, lärande, kunskapande), som 
både utmanas och marginaliseras. Demokratibegreppet, och kopplat till det 
mål som inflytande, delaktighet och värdegrund, får överhuvudtaget inget 
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utrymme i de intervjuer som har genomförts i Alcea skolor. Däremot an-
vänds uttrycket ”mjuka värden”, men då främst sammankopplat med triv-
sel. Trots att det från politiskt håll i både Kulla och Dannbro kommun 
görs försök att föra in demokratibegreppet i den politiska diskussionen så 
marginaliseras det. Likaså misslyckas de politiska försöken i Kulla kom-
mun att lyfta fram frågor om tillit och solidaritet, och i Dannbro kommun 
värdegrund. Däremot får målet om reellt inflytande ett stort utrymme i 
Kulla kommun, men då inte utifrån demokratimotiv utan sammankopplat 
med resultat, valfrihet och det lokalt utformade kvalitetssystemet. Kun-
skapsbegreppet slutligen, är tydligt framlyft i Kulla kommun och Alcea 
skolor. Det används dock endast begränsat i sammansättningar som kun-
skapssyn och kunskapskvalitet och mer vanligt sammankopplat med struk-
turella uttryck som betygskriterier och bedömningsmatriser.   

Ett generellt drag är att de applikationskriterier som i olika grad utma-
nas är de som under en längre tid har använts i utbildning medan delvis 
”nya”, utifrån kommande, blir dominerande. Några applikationskriterier, 
som kunskap, lärande, inflytande och delaktighet, består dock med en 
stark illokut kraft men med en spänning mellan olika uttolkningar där 
tidigare innebörder tenderar att utmanas och marginaliseras. Att vissa be-
grepp kvarstår, samtidigt som det omkringliggande språket förändras, 
tolkar jag utifrån Skinner (1988a, s 124) som en indikation på att dessa 
begrepps innebörder förändras: ”when a word changes its meaning, it also 
changes its relationship to an entire vocabulary”.  

Kvalitetsbegreppets olika användningsområden 
Enligt det andra av de tre anspråk som Skinner (1988a) formulerat för att 
undersöka strider om begrepps innebörder och tillämpning riktas blicken 
nu mot kvalitetsbegreppets olika användningsområden. För att, i enlighet 
med en av avhandlingens forskningsfrågor, undersöka vilka tidigare erfa-
renheter som lagras i kvalitetsbegreppet och hur dessa kommer till uttryck i 
de förväntningar som formuleras används analysbegreppen erfarenhetsrum 
och förväntanshorisont, med inspiration från begreppshistoria och Rein-
hart Koselleck (2002, 2004a, 2004b).  

När regeringen (Skr 1996/97:112) introducerar de nya begreppen kvali-
tetsgranskning och kvalitetsredovisning, så sänds i förhållande till tidigare 
utbildningsdiskussioner signaler om något nytt och fram till dess oprövat. 
Det är också just så som dessa begrepp i slutet av 1990-talet prövas och 
förs fram parallellt med tidigare utbildningsdiskussioner (exempelvis Skr 
1996/97:112, Skolverket 1998a). Även om den styrning som utvecklas med 
kvalitetsbegreppet som nav kan betraktas som vad Hasselbladh och Lund-
gren (2002) kallar ett komplett paket av styrdoktrin, så är det viktigt att 
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komma ihåg att även denna styrning har utvecklats över tid och med influ-
enser från flera olika håll. Som framgår av kapitel 4 går en del rötter till-
baka till det sena 1800-talets industriella utveckling, och andra till den 
styrning av produktionsverksamhet som efter andra världskriget växte 
fram i Japan och USA. Samtidigt som samlingsbeteckningar som Total 
Quality Management (TQM) och Ständiga Förbättringar (SF) rymmer helt 
andra applikationskriterier än de som fram till 1990-talet hade använts i 
utbildningssammanhang, finns det på så sätt variationer även inom dessa.  

När kvalitetsbegreppet möter det svenska utbildningssystemet och kopp-
las samman med olika strukturella uttryck och begrepp, som inspektion, 
kvalitetskontroll, effektivitetsförbättringar och måluppfyllelse, så är det 
idéer som formulerades under 1900-talets första decennier och då i relation 
till styrning av industriell verksamhet. I styrningen av svensk utbildning 
länkas dessa sedan samman med sådana begrepp som kan förstås i relation 
till den kvalitetsstyrning som började utvecklas efter andra världskriget. 
Här kan nämnas ständiga förbättringar, kvalitetsbristkostnader, resultat, 
kundfokus, systematik, dokumentation, leverans och produktionssystem. 
Vid sidan om dessa återfinns dessutom flera av de applikationskriterier 
som redovisas i figur 3 ovan. Så kopplas lärande, inflytande, delaktighet 
och även arbetslag i kvalitetsstyrningssammanhang samman med uttryck 
som produktionsprocess, förbättringsarbete, arbetsproduktivitet och kon-
kurrenskraft.    

Förutom dessa sammanhang, som jag i kapitlen 6-10 har benämnt som 
erfarenhetsrummet kvalitetssystem, hämtar det kvalitetsbegrepp som tar 
form i det svenska skolväsendet även innebörder från andra erfarenhets-
rum. Från internationell policy, som formuleras inom EU och OECD, ut-
trycks behov av gemensamma internationella strategier och jämförelser, 
läroplansutveckling, ömsesidigt lärande, ökad effektivitet, förbättrade re-
sultat samt fastställande av färdigheter för såväl lärare och utbildare som 
sådana färdigheter som kan behövas i kunskapssamhället. Ytterligare inne-
börder hämtas från erfarenhetsrummet marknad, och i vidare mening den 
utveckling som samlat brukar betecknas som New Public Management 
(NPM).  

Ett gemensamt drag för de innebörder som hämtas från kvalitetsbegrep-
pets tidigare användning inom internationell policy, marknad samt kvali-
tetssystem, är att de har utvecklats i andra sociala sammanhang än utbild-
ning. Detta gäller även delvis erfarenhetsrummet juridik, vilket dock till 
skillnad mot de andra sedan tidigare är väl etablerat som instrument för 
styrning av det svenska skolväsendet. Sammantaget kommer dock även 
juridik, tillsammans med de övriga, att bli en del av den utveckling där 
ökade förväntningar om tydlighet, rättssäkerhet, mätbarhet, konkurrens 
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samt betoning av resultat och måluppfyllelse leder till att tidigare erfaren-
heter från erfarenhetsrummet utbildning utmanas och delvis trängs undan.  

Med stöd av analysbegreppen erfarenhetsrum och förväntanshorisont 
kan utvecklingen beskrivas som att utrymmet för erfarenheter av mer tradi-
tionell utbildningskaraktär successivt krymper, samtidigt som utrymmet 
för nya förväntningar ökar. Detta kan med Kosellecks (2004a) ord förstås 
som en moderniseringsprocess där en asymmetri uppstår mellan erfarenhet 
och förväntan. Ju mindre kvalitetsbegreppet hänvisar till tidigare utbild-
ningserfarenheter, desto större utrymme får förväntningarna som riktas 
mot framtiden. När begrepp frigör sig ur sin tidigare kontext så kan de, 
enligt Koselleck, bli allmänna och politiserade handlingsbegrepp. Av den 
analys som har gjorts av regerings- och skolmyndighetstexter framgår ock-
så att detta är vad som sker. När kvalitetsbegreppet i slutet av 1990-talet 
mer frekvent börjar användas i utbildning, så blir det under några få år 
omstritt innan kampen mellan applikationskriterier från olika använd-
ningsområden avtar och i princip upphör.  

Att kvalitetsbegreppet har använts i andra sammanhang och där tillskri-
vits specifika applikationskriterier, innan det introduceras i utbildning, 
utgör sammantaget en central förklaring till att tidigare spännings- och 
uttolkningsförhållanden i utbildning förändras. Även i de fall det språkligt 
finns en enighet kring vissa applikationskriterier så kan det, enligt Skinner 
(1988a), ändå uppstå sociala dispyter om huruvida dessa är närvarande i 
specifika sammanhang som begreppet används i. Begreppet kunskap kan 
användas för att exemplifiera detta. Att ett sådant centralt utbildningsbe-
grepp helt skulle marginaliseras från utbildningsdiskussionen förefaller 
knappast troligt. Trots den språkliga enigheten framgår dock av avhand-
lingens resultat att det uppstår sociala dispyter kring olika uttolkningsmöj-
ligheter. Dessa kan i sin tur förstås i förhållande till de erfarenhetsrum som 
analysen har mynnat ut i.   

Illokuta talhandlingar om kvalitet  
Begreppsförändringar sker inte av sig själva utan genom att en talare an-
vänder språket för att hävda, försvara eller, som Skinner (2008, s 651) 
säger, gör en ”move in an argument”. Illokuta aspekter av talhandlingar, 
det vill säga de argument, attityder och värderingar som uttrycks, betraktas 
utifrån detta inte som neutrala uttalanden, utan tvärtom just som värde-
laddade argument som förs fram för att få företräde till att definiera kvali-
tetsbegreppets betydelse. Med denna utgångspunkt riktas fokus nu, enligt 
Skinners (1988a) tredje anspråk för att undersöka begreppsförändring, mot 
illokuta talhandlingar, i första hand på de nationella arenorna.  
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Även om det först är genom 1997 års utvecklingsplan (Skr 1996/97:112) 
som kvalitetsbegreppet ordentligt börjar ta form i det svenska skolväsen-
det, så är det vid denna tid i regeringssammanhang långt ifrån något nytt 
och oprövat. Redan 1984 uppvaktas Industridepartementet av företrädare 
för industriföretag med ett budskap om att svensk industri har problem i 
den internationella konkurrensen, särskilt i förhållande till japansk industri 
(Hasselbladh & Lundgren 2002). Ett par år senare bildas Nationalkommit-
tén för Svensk Kvalitet med Prins Bertil som ordförande (SIQ 2010b). År 
1990 tillsätts en mer permanent organisation, Institutet för Kvalitetsut-
veckling, med uppgift att aktivt bidra till kvalitetsutveckling i alla delar av 
det svenska samhället. Några år senare framför regeringen uppfattningen 
att skolans och skolväsendets kvalitet är en viktig konkurrensfaktor. Att 
den svenska skolan måste tillhöra de absolut bästa i världen är, enligt re-
geringen, ”ett oundvikligt faktum, trots alla reservationer som kan göras 
om svårigheten i att mäta skolans kvalitet och i att avgöra olika kunska-
pers relevans” (Prop 1992/93:220, s 10).  

Den kvalitetssatsning som påbörjas i Sverige under 1980-talet kan mot 
denna bakgrund förstås som en nationell kraftsamling på bred front, dess-
utom auktoritativt understödd av både stat och näringsliv (jfr Furusten 
2002). I 1980-talets internationella utbildningssamarbete kopplas därtill 
kvalitetsbegreppet samman med konstateranden om bristande utbildnings-
kvalitet utifrån en oro över att skolan inte är en tillräckligt god drivkraft i 
samhällsutvecklingen (Prop 1988/89:100). Även vikten av utvärdering 
betonas. När kvalitetsbegreppet introduceras, och sedan successivt tar form 
i det svenska skolväsendet, är det på så sätt redan på förhand laddat med 
specifika argument och förväntningar.  

En fråga som jag har ställt i avhandlingen är vilket eller vilka problem i 
styrningen av utbildning som kvalitetssatsningen betraktas vara ett svar på. 
Utifrån vad som ovan sagts drar jag slutsatsen att det snarare var en fråga 
om när en utbildningspolitisk satsning på kvalitet skulle komma, än om 
den skulle komma. Med hänsyn till kvalitetsbegreppets övriga spridning, 
internationellt och nationellt, förefaller det inte troligt att just det svenska 
skolväsendet skulle ställas utanför. Oavsett om det fanns problem eller 
inte, så kom här en lösning som krävde ett problem som kvalitetsbegreppet 
kunde appliceras på (jfr Furusten 2002). Samtidigt kan frågan, om vilket 
problem kvalitetssatsningen betraktas vara ett svar på, också besvaras på 
andra sätt. Som framgår av kapitel 6 för nämligen regeringen fram även 
andra argument, som i vidare mening inbegriper både samhällsutveckling-
en och skolan. På så sätt kom de strukturer som fördes in för att mäta, 
granska och utvärdera utbildningens kvalitet att tilldelas olika syften. För-
utom att kopplas samman med internationell konkurrens nämns bland 
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annat vikten av att lokalt synliggöra kvalitativa mål och att uppmärksam-
ma så att inte de ökade valfrihetsmöjligheterna leder till segregation (Skr 
1996/97:112).60  

Medan de uppfattningar som förs fram av regeringen i slutet av 1980- 
och in på 1990-talet signalerar en viss tveksamhet kring möjligheten att 
mäta och utvärdera skolors kvalitet, så är detta något som över tid succes-
sivt förändras. Några år in på 2000-talet har argument som hämtas från 
erfarenhetsrummet utbildning avsevärt försvagats till förmån för de domi-
nerande argument som hämtas från erfarenhetsrummen internationell poli-
cy, juridik och kvalitetssystem (jfr Skr 2001/02:188, Regeringskansliet 
2003). När regeringen i skollagspropositionen (Prop 2009/10:165, s 538) 
år 2010 framför att ”en likvärdig skola kräver att rättssäkerheten och kva-
liteten i verksamheten kan säkerställas” och att det för elevernas skull är av 
”yttersta vikt att tidigt uppmärksamma och påpeka brister” är det argu-
ment som förs fram med en självklar och ohotad status. Budskapet är där-
med av helt annan karaktär än när läroplanskommittén (SOU 1992:94), 
knappt två decennier tidigare, lyfter fram bildningsbegreppet och betonar 
att skolan inte enbart får vara ett planeringsinstrument för att effektuera 
den rådande konjunkturen och tidsandans krav.  

Talhandlingarna på skolmyndighetsarenan utvecklas under den under-
sökta perioden på ett liknande sätt som på regeringsarenan. Något som 
under 1990-talets senare del bidrar till en förändrad språkanvändning i den 
nationella utbildningsretoriken är de första nationella kvalitetsgranskning-
arna [1998-2003]. Eftersom de externt rekryterade utbildningsinspektörer-
na hämtas från olika kompetensområden, blir det möjligt att framföra 
argument av annan karaktär än de som fram till dess dominerat inom ut-
bildningsområdet. På så sätt kan en del av de analyserade kvalitetsgransk-
ningsrapporterna karaktäriseras utifrån en språkanvändning som motsva-
rar den vid denna tid tidigare förda utbildningsdiskussionen, exempelvis 
med begrepp som reflektion, måltolkning, bildning, värdegrund, medbor-
garskap och kunskapskvaliteter. I andra kvalitetsgranskningsrapporter förs 
däremot ”nya” begrepp in från framför allt erfarenhetsrummen kvalitetssy-
stem och marknad, exempelvis systematik, flexibilitet, effektivitet och kon-
kurrens. Till skillnad mot de första nationella kvalitetsgranskningarna, som 
relaterar till fler erfarenhetsrum, kan den efterföljande utbildningsinspek-

 
60 Utöver dessa argumentationslinjer kan även tilläggas att det politiskt riktades ett 
tryck mot regeringen med krav på handling. I riksdagen lades motioner fram om ett 
fristående kvalitetssäkringsinstitut för skolan, det vill säga fristående från regering 
och riksdag, något som regeringen dock bestämt avvisade (Skr 2001/02:188). Dess-
utom framfördes från Riksdagens revisorer och Riksrevisionsverket uppfattningar 
om att Skolverkets tillsyn borde utökas och bli mer aktiv.  
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tionen snarare karaktäriseras utifrån en dominans av innebörder från erfa-
renhetsrummen kvalitetssystem och juridik.  

Det ideal som utvecklas på de nationella arenorna kan formuleras som 
en rättssäker utbildning med hög kvalitet och hög måluppfyllelse. I en så-
dan utbildning bedriver kompetenta lärare en undervisning som känne-
tecknas av att alla individers potential tas tillvara, att stöd vid behov sätts 
in tidigt, att brister uppmärksammas och åtgärdas samt att uppföljningar 
och utvärderingar genomförs och dokumenteras, så att verksamheten stän-
digt kan förbättras. Denna idealbild till trots så rapporterar Skolverket 
återkommande om diverse problem. Ett budskap som förs fram är att pro-
blemen bör kunna rättas till om bara rättning vidtas i de olika avseenden 
där brister påtalas. Samtidigt påpekas vid vissa tillfällen att styrningen 
rymmer, eller kan rymma, vissa problem. Så sägs exempelvis att ett starkt 
betygsfokus gynnar mätbara kunskaper framför kunskapskvaliteter som 
kräver andra bedömningsmetoder, att det är framför allt kvantitativa 
aspekter som behandlas i kvalitetsredovisningarna samt att alltför precise-
rade kriterier i inspektionsverksamheten kan leda till en icke önskvärd 
detaljstyrning (Skolverket 2000a, 2000c, 2008).  

Att kvalitetsbegreppet i utbildningssammanhang tidigt kopplas ihop med 
måluppfyllelse, och över tid i allt högre grad med resultat, kan vidare för-
stås i relation till det mål- och resultatstyrda utbildningssystemet. Även om 
både regeringen och Skolverket under en stor del av 1990-talet betonade 
mål och måltolkning, så fanns det redan innan det nya styrsystemet inför-
des en tydlig dragning mot resultat. Redan när beslut fattades om att mål- 
och resultatstyrning skulle bli en reguljär verksamhet påtalades svårigheten 
med att följa upp övergripande mål (Wahlström 2009). Det var också mot 
den bakgrunden som det föredragande statsrådet, i kompletteringsproposi-
tionen 1987/88:150, förklarade att den konkreta styrningen av verksamhe-
ten bör ske med utgångspunkt från en utvecklad redovisning och analys av 
verksamhetens resultat. Någon sådan resultatredovisning fanns dock inte i 
det tidiga 1990-talets skolväsende, varken genom kommunala skolplaner 
eller lokala arbetsplaner, men infördes alltså i och med kravet på skriftliga 
kvalitetsredovisningar (Skr 1996/97:112).  

De dominerande applikationskriterierna med dess bärande argument får 
över tid en allt starkare illokut kraft i den nationella utbildningsdiskussio-
nen. Detta är också något som återspeglas i de förväntningar som riktas 
mot kvalitetsredovisningar och kvalitetsarbete. När skyldigheten att upp-
rätta kvalitetsredovisningar introduceras, framförs att skolor och huvud-
män inte åläggs några nya uppgifter: ”utan endast att redovisningen av den 
uppföljning och utvärdering, som redan är ett åliggande … nu skall göras 
på ett tydligare sätt än tidigare” (Skolverket (1999b, s 3). Detta skärps 
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senare då nya formkrav tillförs samtidigt som det betonas att kvalitetsarbe-
tet ska vara systematiskt, kontinuerligt och att ett förbättringsarbete ska 
genomföras löpande och regelbundet (Skolverket 2006). I och med att 
kravet på obligatoriska kvalitetsredovisningar i skollagspropositionen 
(Prop 2009/10:165) föreslås avskaffas tas ett tredje steg i utvecklingen. Det 
betonas dock att det är väsentligt att det även fortsättningsvis finns ”till-
gång till en systematisk och lättillgänglig dokumentation av resultat och 
kvalitetsarbete” (a.a. s 305). Formkravet avskaffas således, men kravet på 
att resultat ska dokumenteras och presenteras på ett lättillgängligt sätt 
kvarstår. 

Av avhandlingens resultat framgår att den nationella utbildningsretori-
ken får ett tydligt genomslag när den möter de lokala huvudmännen och 
skolorna. Att så sker kan förklaras på flera sätt. En första förklaring, som 
är av strukturell och juridisk karaktär, handlar om att själva avsikten med 
de dokumentationskrav och utökade kvalitetskontroller som utvecklas 
under den undersökta perioden har varit just att åstadkomma förändring. 
En annan förklaring, av språklig karaktär, handlar om den illokuta kraften 
i språket. När det nationella talet om utbildning, både i generell mening 
och specifikt när staten riktar sig mot enskilda huvudmän och skolor, 
handlar om måluppfyllelse, resultat, dokumentation, systematik, tydlighet, 
ansvar etcetera, så är det svårt för den lokala arenan att använda ett helt 
annat språkbruk. I samtliga tre undersökta huvudmän och skolor framgår 
att det någonstans i det lokala utbildningssystemet uppstår konflikter mel-
lan olika språkbruk, något som dock tar sig skilda uttryck och även leder 
till olika konsekvenser. Slutligen, ett argument som i hög grad påverkar 
utbildningens utformning på de lokala arenorna är att konkurrens främjar 
kvalitet. Vilka konsekvenser detta leder till återkommer jag till.  

Summering av avhandlingens resultat 
Som ett sätt att summera huvuddragen i avhandlingens resultat formuleras 
i det avsnitt som nu följer fyra sammanfattande applikationskriterier. Även 
om dessa analytiskt kan abstraheras som fyra olika kategorier vävs de i den 
konkreta användningen av kvalitetsbegreppet samman med varandra. Det 
första representerar sådana applikationskriterier som har utmanats, margi-
naliserats och förändrats, de tre följande sådana som dominerar. Efter 
redovisningen av de sammanfattande applikationskriterierna summeras 
studiens resultat i förhållande till avhandlingens övergripande forsknings-
fråga: Vad gör kvalitetsbegreppet med utbildning och vad gör utbildning 
med kvalitetsbegreppet? 
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Utbildningskvalitet 
Det första sammanfattande applikationskriteriet benämner jag utbild-
ningskvalitet. Även om detta långt ifrån rymmer någon enhetlig uttolkning 
utan inre spänningar så kan det förstås i relation till innebörder som under 
en lång tid diskuterats och nära kopplats samman med utbildning, bland 
annat i nationell utbildningspolitik och forskning om utbildning. Här kan 
exempelvis nämnas innebörder som kunskap, demokrati, bildning och 
lärande samt överhuvudtaget frågor om mål och innehåll som historiskt 
diskuterats och debatterats kring utbildning och undervisning. Med andra 
ord inkluderar jag i det sammanfattande applikationskriteriet utbildnings-
kvalitet de applikationskriterier, som enligt figur 3, utmanas och/eller mar-
ginaliseras under den undersökta perioden. 

Att det sammanfattande applikationskriteriet utbildningskvalitet utma-
nas och delvis trängs undan innebär dock inte att det försvinner. Visserli-
gen marginaliseras vissa innebörder i princip helt och hållet, samtidigt som 
andra förstärks, med stöd av de dominerande applikationskriterierna. Så 
får exempelvis ett ämnesinriktat kunskapsbegrepp stort utrymme på be-
kostnad av ett bredare med utrymme för olika kunskapsformer och kun-
skapskvaliteter. Sammantaget leder således påverkan från de tre samman-
fattande applikationskriterier som presenteras nedan både till att nya ap-
plikationskriterier tillförs och till att tidigare spänningsförhållanden för-
ändras.  

Resultatkvalitet 
Nästa sammanfattande applikationskriterium, som också är det första av 
de dominerande, benämner jag resultatkvalitet. Genom att kalla det resul-
tatkvalitet, och inte måluppfyllelsekvalitet, vill jag markera vad som är den 
dominerande användningen på de undersökta arenorna. Begreppen resultat 
och måluppfyllelse används nämligen ofta parallellt och i viss mån över-
lappande. Det finns dock en skillnad dem emellan. Måluppfyllelse pekar i 
vidare mening på relationen till målen i de nationella styrdokumenten, 
vilket då också inbegriper aspekter som demokrati, kunskapskvaliteter 
samt olika sociala och kommunikativa processer som är en del av skolans 
vardagliga verksamhet. Resultat begränsas däremot ofta till sådant som går 
att mäta, som betyg och graden av måluppfyllelse i skolans olika ämnen. 
Trots att resultatbegreppet således endast utgör en begränsad del av mål-
uppfyllelsebegreppet är det ändå just detta som, enligt analysen, ofta lyfts 
fram för att belysa utbildningens kvalitet.  

Samtidigt som diskussioner kring utbildningens mål, med stöd av det 
sammanfattande applikationskriteriet utbildningskvalitet, över tid ges ett 
allt mindre utrymme så ställs istället utbildningens resultat i fokus. Ändå 
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används ofta begreppet måluppfyllelse, och även uttrycket målstyrning, 
trots att det rent språkligt vore mer adekvat att säga resultat och resultat-
styrning. Fram till några år in på 2000-talet används måluppfyllelsebe-
greppet på de nationella arenorna i högre grad med den bredare uttolk-
ningen, medan tiden därefter i större utsträckning handlar om den snävare 
betoningen på resultat. I såväl Kulla som Dannbro kommun används vis-
serligen både resultat och måluppfyllelse men, enligt analysen, med den 
dominerande begreppsliga betydelsen som resultat. I Alcea skolor är det 
däremot resultat som dominerar. 

Skälen till att måluppfyllelsebegreppet utmanas av resultatbegreppet på 
de undersökta arenorna har både gemensamma, men också skilda och 
unika förklaringar. Medan de unika dragen har utvecklats i de tidigare 
empirikapitlen, så kan det gemensamma förstås utifrån den påverkan som 
sker genom följande två sammanfattande applikationskriterier.  

Marknadskvalitet 
Det sammanfattande applikationskriteriet marknadskvalitet rymmer domi-
nerande applikationskriterier som konkurrens, tillväxt, kundvalssystem, 
transparens, kedjeföretag, marknadsrykte och leverans. Det omfattar också 
innebörder som i empirikapitlen har inplacerats i erfarenhetsrummet 
marknad samt en del av dem som finns i erfarenhetsrummet internationell 
policy. Det sammanfattande applikationskriteriet marknadskvalitet är i sin 
tur nära sammanvävt med det som ovan benämns som resultatkvalitet.  

På regeringsarenan sammanfaller skiftet i användningen av måluppfyllel-
sebegreppet, från en i högre grad betoning på mål och måltolkning till en 
förskjutning mot resultat, i tid med att ambitionen om att Sverige ska vara 
en ledande kunskapsnation uttrycks. Det är också vid denna tid som Skol-
verket delas, utbildningsinspektionen bildas, individuella utvecklingsplaner 
införs och regeringen formulerar att fokus ska riktas mot ”elevernas inlär-
ning, i förhållande till målen och en tydlig information och kvalitetskon-
troll i alla skolformer och på alla nivåer” (Regeringskansliet 2003, s 1). 
Också på de tre lokala arenorna utgör det samlade applikationskriteriet 
marknadskvalitet en stark påverkanskraft. Här skiljer sig dock de tre hu-
vudmännen åt. Medan verksamheterna för Kulla kommun och Alcea sko-
lor har utformats med utgångspunkt från detta, så blir det för Dannbro 
kommun snarare ett hot mot möjligheten att kunna driva den kommunala 
skolverksamheten vidare i en tid med minskande elevunderlag.  

Systemkvalitet 
Det sista av de sammanfattande applikationskriterierna benämner jag sy-
stemkvalitet. Detta omfattar dominerande applikationskriterier som ut-
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bildningssystem, effektivitet, rättssäkerhet, likvärdiga bedömningar, syste-
matiskt kvalitetsarbete, ansvar, systemkunskap, ständiga förbättringar, 
transparens, kunskapsbank och krav. Med andra ord återfinns här inne-
börder som i den empiriska analysen har inplacerats i förhållande till erfa-
renhetsrummen kvalitetssystem och juridik, liksom de strukturella uttryck 
som har beskrivits i vart och ett av avsnitten om strukturella ramar.  

Empiriska exempel från regeringsarenan handlar om förändringar av 
skolmyndighetsorganisationen med utvecklingen av bland annat nationella 
kvalitetsgranskningar och inspektion. Vidare också om de styrinstrument 
som riktas direkt mot huvudmän och skolor, som: kvalitetsredovisningar, 
individuella utvecklingsplaner, skriftliga omdömen, nationella prov, betyg, 
läroplaner och kursplaner samt överhuvudtaget betoningen på dokumenta-
tion och systematik. I nästa led är det sedan på skolmyndighetsarenan som 
dessa olika uttryck tar form. Så utvecklas på Skolverket över tid en alltmer 
omfattande gransknings- och inspektionsverksamhet, allmänna råd samt 
på Myndigheten för skolutveckling olika stödmaterial, utvecklings- och 
stödinsatser.  

Utöver de nationella styrinstrumenten skapas på huvudmanna- och 
skolnivå ytterligare strukturer, redskap och rutiner. Kulla kommun är den 
av de tre huvudmännen som har utvecklat det till antalet sett mest omfat-
tande uppföljnings- och utvärderingssystemet. Från kommunalt håll 
genomförs uppföljningar och utvärderingar av betygs- och provresultat, 
ekonomi, kundnöjdhet samt självvärderingar och observationer. Sedan 
utgår ytterligare styrinstrument från förvaltningsnivå, som balanserade 
styrkort och resultatkontrakt, samt sådana som skolor själva valt, som 
enkäter och kvalitetscertifieringar. På Alcea skolor utgör det gemensamma 
arbetssättet som tillämpas på huvudmannens alla skolor en central ut-
gångspunkt, liksom de tre huvudområdena i uppföljningssystemet: betyg, 
kundnöjdhet och ekonomi. Till detta kommer sedan betygsprognoser, ran-
kinglistor och kvalitetsrevisioner. Av de tre lokala arenorna är Dannbro 
kommun den som har det minst utvecklade kvalitetssystemet. Ändå leder 
beslutet om obligatoriska veckovisa mentorssamtal till ett direkt ingrepp i 
den pedagogiska verksamheten. Övriga styrinstrument i Dannbro, det vill 
säga målen i den kommunala skolplanen, arbetet med kvalitetsredovis-
ningar, webbaserade enkäter och balanserade styrkort, hade däremot vid 
undersökningstillfället endast haft en svag påverkan på kommunens skol-
väsende. 

Resultatet av den språkliga kampen 
Resultatet av analysen om kvalitetsbegreppets applikationskriterier på de 
nationella arenorna kan sammanfattningsvis beskrivas som förskjutningar i 
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tre steg: 1) Innan begreppet kvalitet mer frekvent börjar användas i det 
svenska skolväsendet dominerar det sammanfattande applikationskriteriet 
utbildningskvalitet. 2) När kvalitetsbegreppet i slutet av 1990-talet förs in, 
genom de konkreta uttryck det ges, så används under ett antal år utbild-
ningskvalitet parallellt med de utmanande resultatkvalitet, marknadskvali-
tet och systemkvalitet. 3) Redan några år in på 2000-talet marginaliseras 
dock utbildningskvalitet då talhandlingarna alltmer domineras av resultat-
kvalitet, marknadskvalitet och systemkvalitet.  

Resultatet av analysen av de lokala huvudmännen och skolorna pekar 
på liknande dominansförhållanden som på de nationella arenorna. Här 
framstår dock både spänningen mellan olika applikationskriterier tydligare 
och, med variation mellan de tre, i ett mer konfliktfyllt förhållande. I båda 
kommunerna finns en kamp mellan olika utbildningspolitiska viljerikt-
ningar och även mellan politik och förvaltning. Också i Alcea skolor ligger 
ett politiskt ställningstagande till grund för utbildningens utformning, dock 
utan att ifrågasättas eller diskuteras. Likaså finns hos de kommunala hu-
vudmännen en större spänning mellan olika applikationskriterier, där lära-
re och skolledare refererar det sammanfattande applikationskriteriet ut-
bildningskvalitet, medan framför allt förvaltningspersonal refererar de 
sammanfattande applikationskriterierna resultat-, marknads- och system-
kvalitet. Motsvarande spänning finns inte i Alcea skolor. Visserligen lyfts 
på mellanchefsnivå det sammanfattande applikationskriteriet utbildnings-
kvalitet fram, dock utan något egentligt genomslag i övriga intervjuer.  

Avslutningsvis, hur kan avhandlingens övergripande forskningsfråga be-
svaras: Vad gör kvalitetsbegreppet med utbildning och vad gör utbildning 
med kvalitetsbegreppet? Avhandlingens resultat pekar sammantaget på att 
kvalitetsbegreppet i sin dominerande form används i utbildning med de 
applikationskriterier det har tillskrivits i andra sammanhang, det vill säga 
de sammanhang som i analysen inkluderas i de erfarenhetsrum som jag har 
benämnt internationell policy, marknad, juridik och kvalitetssystem. Det 
innebär att kvalitetsbegreppet knappast har berikats och tillförts nya inne-
börder när det tagit form i utbildningsområdet. Med stöd av talhandlings-
teorin kan istället motsatsen hävdas. Det vill säga: användningen av kvali-
tetsbegreppet, med dess sedan tidigare dominerande applikationskriterier, 
har lett till att nya sociala uppfattningar har skapats om vad utbildning är, 
kan och bör vara. Med Skinners (1988a, s 126) ord kan detta beskrivas 
som en “acceptance of new social perceptions, as a result of which the 
relevant appraisive terms will then be applied with unchanged meanings to 
new circumstances”.   
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Konsekvenser – perlokuta effekter 
Från ovanstående två avsnitt, där den språkliga kampen om att få företrä-
de till att definiera kvalitetsbegreppets betydelse har ställts i fokus, riktas 
blicken nu mot sådana konsekvenser som med Skinners (1988b) ord be-
nämns som perlokuta effekter, det vill säga effekter som uppstår oavsett 
om de har varit avsedda eller ej.  

Frågan kan givetvis ställas om olika aktörer i den tid då kvalitetsbegrep-
pet fördes in i utbildning var medvetna om dess tidigare användning och 
vilka möjliga konsekvenser som skulle kunna följa. Förutom att det är en 
fråga som är svår att besvara så har det inte varit min ambition att under-
söka detta. Som Skinner (2002) påpekar handlar det inte om att undersöka 
inre mentala uppfattningar utan om att intersubjektivt försöka förstå olika 
uttalanden i relation till en pågående debatt. Det har därmed inte heller 
varit min ambition att undersöka kvalitetsbegreppet som en policy- eller 
implementeringsfråga, utan att analysera olika uttolkningsmöjligheter med 
ett intresse för att diskutera vilka konsekvenser eventuella förskjutningar 
kan få för utbildning.  

 Som motiv till avhandlingsstudien pekar jag i kapitel 1 på ett behov av 
att undersöka vad som händer då ett för utbildning sedan tidigare tämligen 
oanvänt begrepp vid en särskild tidpunkt tydligt lyfts fram och mycket 
frekvent börjar användas. Studien motiveras även av att skolväsendet un-
der de senaste decennierna, redan innan kvalitetsbegreppet introduceras, 
varit föremål för ett omfattande förändringstryck (Lindensjö & Lundgren 
2000). Som Sundberg (2005) påpekar accentuerar den samhällssituation 
som skolan verkar i olika dilemman där skolväsendets aktörer har att han-
tera förändringar som emellanåt är både mångfasetterade, komplexa och 
motsägelsefulla. Även om de förskjutningar som redovisas i ovanstående 
avsnitt kan karaktäriseras som ”från-till” så innebär det alltså inte att tidi-
gare situationer har varit varken spännings- eller problemfria. Poängen är 
snarare att det resultat som synliggörs genom avhandlingen gör det möjligt 
att utifrån en komplex empiri peka på att delvis nya dilemman och pro-
blem uppstår. 

Mot denna bakgrund har avhandlingens syfte formulerats som att un-
dersöka med vilka språkliga innebörder begreppet kvalitet tar form på 
olika utbildningsarenor samt att diskutera vilka konsekvenser skilda ut-
tolkningar kan få för utbildning. Det är just mot konsekvenser och perlo-
kuta effekter, samt det ovan gjorda konstaterandet om att den sociala upp-
fattningen om utbildning förändras, som fokus riktas i de avsnitt som nu 
följer. 
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Konkurrens främjar vissa kvaliteter men inte andra 
En central drivkraft till den styrning som tar form under den undersökta 
perioden bygger på ett argument om att konkurrens främjar utbildningens 
kvalitet. Detta är något som förs fram i materialet från åtminstone två av 
de undersökta lokala arenorna och delvis också från regeringshåll. Även 
om kopplingen mellan konkurrens och kvalitet i regeringstexterna framför 
allt görs i relation till motivet att Sverige ska bli en ledande kunskapsna-
tion, formuleras också en uppfattning om att lika villkor för alla skolor 
”kommer att förbättra skolväsendet och stimulera till ökad konkurrens 
mellan olika huvudmän” (Prop 2009/10:165, s 240). Konkurrensargumen-
tet förs också fram av andra aktörer. Exempelvis uttrycker Svenskt När-
ingsliv (2010b, s 5) en uppfattning att konkurrens förutsätter en mångfald 
av aktörer som tävlar med varandra: ”Men för att de ska kunna tävla, 
måste den kvalitet som de levererar vara synlig och lätt tillgänglig …”. En 
angelägen fråga är då om konkurrens främjar kvalitet och, om så är fallet, 
vilken eller vilka kvaliteter det är som främjas.  

I den empiriska analysen av de tre huvudmännen och skolorna, synlig-
görs tre olika sätt att förhålla sig till frågan om konkurrens. Trots de övri-
ga olikheter som mer utvecklat framgår av kapitlen 8-10 är ett gemensamt 
drag att övergripande läroplansmål tenderar att utmanas eller tappas bort. 
I Kulla kommun hamnar kundvalssystemet samt de starka betygs- och 
resultatkraven i konflikt med den pedagogiska personalens möjligheter att 
utforma undervisningen på ett sådant sätt som de önskar. Dessutom riktar 
skolorna i kommunens upptagningsområde undervisningen mot olika mål-
nivåer, en del mot mål att uppnå, andra mot mål att sträva mot. I Alcea 
skolor har man valt att uttolka de nationella målen centralt för att de ef-
fektivt ska kunna omsättas på ett likadant sätt i huvudmannens alla skolor. 
Utifrån behov av att kunna attrahera potentiella elever på en konkurrens-
utsatt marknad blir leverans av det arbetssätt man utlovat och en strävan 
efter höga betygsresultat centrala utgångspunkter i Alcea skolors verksam-
het. Enligt en uppfattning som förs fram riskerar vissa mål att ta för myck-
et tid i anspråk och i en annan intervju påpekas att människor är olika och 
att Alcea skolor inte ska vara det enda alternativet. Slutligen sedan Dannb-
ro kommun som, utifrån ett minskande elevunderlag och tilltagande kon-
kurrens från omkringliggande kommuner, riktar alla krafter mot att för-
bättra skolornas resultat. Trots en uttalad politisk vilja att lämna ett stort 
utrymme för de professionella, så leder de åtgärder som huvudmannen 
vidtar till att både de professionellas handlingsutrymme och möjligheten 
att arbeta med övergripande läroplansmål starkt begränsas.  

Hur kan då argumentet om att konkurrens främjar kvalitet besvaras? Ett 
första svar är att konkurrens definitivt påverkar vilken eller vilka kvaliteter 
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som blir möjliga. Utifrån det sammanfattande applikationskriteriet mark-
nadskvalitet blir rykte, kundnöjdhet och att tillhandahålla en sådan utbild-
ning som attraherar elever och föräldrar centrala utgångspunkter för ut-
bildningens utformning. På så sätt ställs individens behov som kund och 
köpare av en kunskap som skolan levererar i fokus. Utifrån den internatio-
nella konkurrensen och marknadsaspekter blir tillgången till kvalitetssy-
stem viktigt för att skapa insyn och kontrollera utvecklingen, men också 
att klara och tydliga juridiska gränser formuleras (systemkvalitet). Att de 
struktur- och dokumentationskrav som tar form genom kvalitetsredovis-
ningar och kvalitetsarbete lokalt skulle värdesättas utifrån verksamhets- 
eller skolutvecklingsperspektiv, är knappast en slutsats som kan dras ut-
ifrån den genomförda studien. Av analysen framgår dessutom att utveck-
lingsmotivet över tid ges ett minskat utrymme (jfr Segerholm 2009). De 
konsekvenser som följer av argumentet att konkurrens främjar kvalitet 
pekar därmed dels på att övergripande mål av kvalitativ karaktär utmanas, 
underordnas och/eller väljs bort, dels på att utrymmet för professionella 
vägval utmanas och begränsas. En slutsats som kan dras handlar således 
om att konkurrens främjar vissa kvaliteter men inte andra.  

Förändrad styrning som förändrar utbildning 
Det sätt som kvalitetsbegreppet tar form i utbildning är nära sammankopp-
lat med en strävan efter att utveckla det mål- och resultatstyrda utbild-
ningssystemet. Precis som regeringen (Prop 1992/93:220) under tidigt 
1990-tal förutser blir en del av de krav som riktas mot skolväsendet svår-
förenliga. Även om olika förväntningar inte enkelt låter sig förenas måste 
de ändå lösas på något sätt. Detta leder dock alltid till konsekvenser (per-
lokuta effekter), oavsett om de varit avsedda eller ej.  

När regeringen (Skr 1996/97:112) vid kvalitetssatsningens introduktion 
uttrycker en förväntan om att Skolverket ska bli mer aktivt och både vär-
dera och ta ställning, men med fortsatt bibehållen objektivitet, så blir detta 
något som myndigheten måste hantera. För Skolverkets (1999a) del utma-
nas den tidigare begränsade normgivningsmakten och uppfattningen att 
värderingar av kvalitet på lokal nivå, utöver om statens krav är uppfyllda 
eller inte, är ett ansvar för den enskilda skolan och huvudmannen. Skol-
verket (2003d, 2008) nämner visserligen emellanåt möjligheten att använ-
da professionella eller forskningsbaserade kriterier, men väljer ändå att 
hålla fast vid en uppfattning att några ytterligare kriterier utöver skolför-
fattningarna inte behövs. Ett skäl som anges för detta ställningstagande är 
att man vill undvika en icke önskvärd detaljstyrning.  

Att de olika krav som riktas mot Skolverket innebär en balansgång, som 
oavsett vägval leder till konsekvenser, kan utifrån det empiriska materialet 



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 285
 

exemplifieras med läroplanens (Lpo 94) mål om elevers inflytande. Genom 
inspektionerna har nämligen Skolverket (2007c) erfarit att många lärare 
saknar stöd i de nationella styrdokumenten om hur elevernas inflytande 
över arbetsformer, arbetssätt och undervisningens innehåll ska utformas i 
praktiken. Eftersom inte heller inspektionen har någon större vägledning 
av hur detta ska bedömas, med utgångspunkt i skolförfattningarna, väljer 
Skolverket att tillskriva regeringen med ett påpekande om att bestämmel-
serna behöver förtydligas i en ny skollag och i andra styrdokument. I det 
förslag till ny skollag (Prop 2009/10:165) som senare följer, föreslås att 
inflytande och systematiskt kvalitetsarbete ska behandlas i ett gemensamt 
kapitel. Enligt regeringen finns det flera gemensamma nämnare mellan 
områdena. Man vill även betona vikten av dessa inslag i ett mål- och resul-
tatstyrt system. Vidare påtalas att ”arbetet med att utveckla verksamheter-
nas kvalitet bör präglas av demokrati, delaktighet och inflytande. För att 
nå genomslag och leda till verkliga förbättringar måste kvalitetsarbetet 
vara brett förankrat …” (a.a. s 308). Exemplet med elevers inflytande pe-
kar för det första på hur ett öppet formulerat kvalitativt mål juridifieras. 
För det andra aktualiserar skollagsförslaget även en annan fråga som fort-
sättningsvis blir viktig att följa, nämligen vilka konsekvenser som kan följa 
av att inflytande och delaktighet inplaceras i förhållande till två skilda 
sociala sammanhang: kvalitetsarbete respektive demokrati. Med stöd av 
Skinner (1988a) menar jag att det inte är självklart att de skilda innebörder 
som inflytandebegreppet tillskrivs i de båda sammanhangen ömsesidigt 
kommer att berika varandra. 

Ytterligare ett par exempel kan nämnas, dels för att de med blicken vänd 
mot framtiden väcker nya frågeställningar, dels för att de sammantaget 
belyser den komplexitet som finns i relationen mellan internationellt poli-
cyarbete, nationell utbildningspolitik, nationella skolmyndigheter, veten-
skap samt undervisningspraktik. Det första exemplet handlar om att be-
greppet ”generella kompetenser” förs in i propositionen om nya läroplaner 
(Prop 2008/09:87), vilket är begrepp som inte finns i den gällande läropla-
nen Lpo 94. I den utredning (SOU 2007:28) som föregår propositionen 
motiveras begreppet generella kompetenser med att Sverige inom det euro-
peiska samarbetet har förbundit sig att stödja de mål som år 2000 bestäm-
des inom Lissabonöverenskommelsen. En hänvisning görs även till EU:s 
åtta nyckelkompetenser för det livslånga lärandet, utifrån en uppfattning 
att det finns ”starka skäl att i någon form samlat återfinna dessa övergri-
pande kompetenser i läroplanen” (a.a. s 137). Att ett internationellt poli-
cybegrepp på detta sätt förs in i den svenska läroplanen, dock utan att ha 
varit föremål för en offentlig diskussion (jfr Wahlström 2008), kan även 
belysas i relation till nästa exempel. Av skollagsförslaget framgår nämligen 
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att ”utbildningen, och de läroplaner och kursplaner som styr den, vilar 
självklart på forskningsbaserad grund och beprövad erfarenhet” (Prop 
2009/10:165, s 224). Huruvida en internationell policyöverenskommelse 
kan betraktas som forskningsbaserad menar jag är något som behöver 
diskuteras. Detta är angeläget då regeringen föreslår att det i skollagen förs 
in en bestämmelse om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Både utbildningens innehåll och den pedagogik som 
används omfattas av bestämmelsen. Likaså tydliggörs lärares ansvar att 
bedriva en undervisning som vilar på vetenskaplig grund. Hur de föreslag-
na kraven på vetenskaplighet kommer att uttolkas och användas i framti-
den blir en kritisk fråga att följa, inte minst då skollagspropositionen även 
rymmer ett förslag om att sanktioner ska kunna utfärdas mot verksamheter 
som på avgörande punkter inte lever upp till författningarnas krav. 

De perlokuta effekter som uppstår som en konsekvens av det sätt kvali-
tetsbegreppet tar form i utbildning är nära sammankopplat med en strävan 
efter att förverkliga ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem. Förskjut-
ningen från en betoning av det första ledet i denna benämning till det sena-
re, det vill säga från mål till resultat, öppnar sammantaget för ett mer in-
strumentellt synsätt på skolans verksamhet (jfr Wahlström 2002). Även om 
styrningen ofta benämns som målstyrning, och då alltså inte som mål- och 
resultatstyrning eller enbart som resultatstyrning, så anges dock klart i 
direktiven till den senaste myndighetsutredningen att ”en tydligare resultat-
styrning kräver att relevanta metoder och instrument utvecklas för att mäta 
skolors resultat och utveckling” (Dir 2007:28, s 4). Enligt Forsberg och 
Lundahl (2006) har tidigare läroplansteoretiska studier främst betraktat 
kontroll- och utvärderingsinstrument utifrån att de lämnar ett svar på lä-
roplaners implementering och genomförande. Avhandlingens resultat pekar 
på att ett starkt resultatfokus, i kombination med tekniker som syftar till 
mätningar och jämförelser, tenderar leda till att det är det som mäts, och 
som kan mätas, som värderas. Konsekvenser som följer blir att öppet for-
mulerade mål måste tydliggöras, och även göras juridiskt kontrollerbara. 
Att utbildning på detta sätt instrumentaliseras och juridifieras leder i sin 
tur till att kontrollerbarhet sätts före lärares möjlighet att kunna uttolka 
mål, exempelvis med inspiration från forskning. Dessutom förändras den 
utbildningspolitiska rollen, från att tidigare i högre grad ha rört innehålls- 
och värdefrågor, till att alltmer få en administrativ, strukturell och juridisk 
karaktär. När politikerrollen i innehållslig mening avpolitiseras förflyttas 
istället potentiella målkonflikter till förvaltningar och tjänstemän, natio-
nellt och lokalt, där de underordnas krav på mätbarhet, rättssäkerhet, jäm-
förbarhet och lättillgänglighet.  
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Avslutningsvis, det sätt på vilket kvalitetsbegreppet tar form i det mål- 
och resultatstyrda utbildningssystemet leder inte enbart till en förändrad 
språkanvändning. Inte heller leder det enbart till förändrade strukturella 
förutsättningar för nationella och lokala skoladministrationer, eller för 
lärares arbete under den tid som inte ägnas åt undervisning. Istället får 
förändringarna ytterst konsekvenser för de elever som befinner sig i utbild-
ningssystemet. Med siktet riktat mot begrepp som måluppfyllelse, resultat, 
rättssäkerhet, dokumentation, systematik, tydlighet och ansvar utmanas 
tidigare förhållningssätt i en strävan efter att förverkliga en form av admi-
nistrativ idealundervisningsmetod. Så skriver exempelvis Skolverket (1998a 
s 35; 2007a, s 8) att mål- och resultatstyrning ”ska vara ett system som 
genomsyrar skolans verksamhet … vilket gör styrprincipen till en pedago-
gisk metod” samt att mål- och resultatstyrning ”är en hörnsten i det nuva-
rande styrsystemet och ska genomföras på alla nivåer i skolverksamheten”.  

Röster i kampen om utbildningens kvalitet 
Genom avhandlingens teoretiska ansats har en utgångspunkt tagits i att 
utbildning är föremål för en språklig kamp där olika aktörer framför sina 
anspråk. Poängen har varit att öppna för en större dynamik i undersök-
ningen av kvalitetsbegreppets innebörder och konsekvenser, jämfört med 
vad som är möjligt när utgångspunkten tas från att formulering sker på 
den politiska respektive på den administrativa arenan medan realisering 
sker lokalt.   

Av avhandlingens resultat framgår att förutsättningarna för det utbild-
ningspolitiska arbetet, såväl nationellt som lokalt, förändras under den 
undersökta perioden. Istället för diskussioner och vägval utifrån värdering-
ar blir den nationella utbildningspolitiken i ökande grad successivt en del 
av det internationella utbildningssamarbetet, alltmer inriktad mot att 
genomföra och administrera policyöverenskommelser (jfr Segerholm 2009, 
Unemar Öst 2009, Wahlström 2008). Från att nationella likvärdighets-
strävanden under 1960-talet och framåt har givits olika uttolkningar (Eng-
lund & Quennerstedt 2008b), så talar avhandlingens resultat för att frågan 
om likvärdighet nu underordnas krav på tydlighet, mätbarhet och jämför-
barhet. Med denna begränsning blir likvärdighet snarare liktydigt med de 
delar av måluppfyllelsen som styrsystemets reaktiva delar riktas mot än ett 
uttryck för en innehållslig viljeriktning. Istället för att betraktas som en 
samhällelig, principiell och idémässig fråga blir likvärdighet då något som 
ska kunna kontrolleras och jämföras på individnivå. 

Också de förväntningar som riktas mot lärares arbete förändras under 
den period som har undersökts. Medan regeringen (Prop 1992/93:220) 
under tidigt 1990-tal uttrycker att lärares arbete inte kan styras genom 
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statliga föreskrifter, så utvecklas över tid ett flertal dokumentations- och 
strukturkrav, från såväl nationellt som lokalt håll. Från att lärares ansvar 
och kompetens i 1990-talets nationella texter i högre grad kopplas samman 
med tid för reflektion, måltolkning och skolutveckling, förskjuts fokus mot 
lärares kunskap om författningsutrymmen och styrinstrument. Snarare än 
didaktisk kompetens blir det lärarens roll som administrativ länk i utbild-
ningssystemet som efterfrågas, ytterst för högre måluppfyllelse. Föränd-
ringen kan summeras som en förskjutning från professionell autonomi och 
ansvarstagande till professionsprocedurer och ansvarsutkrävande uppifrån 
(jfr Englund & Dyrdal Solbrekke 2009). Med professionsprocedurer menar 
jag då de strukturella, administrativa och procedurala rutiner som framför 
allt följer med det sammanfattande applikationskriteriet systemkvalitet. En 
fråga som blir angelägen att följa är hur de olika förväntningar som riktas 
mot självvärdering i framtiden kommer att ta form, bland annat utifrån 
dess sammankoppling med evidensbegreppet (SOU 2007:101, jfr även 
Blomgren & Waks 2009, Croxford, Grek & Shaik 2009, Moberger 2005, 
Prop 2009/10:165, Svensson 2004). 

I relation till de slutsatser som här redovisas är begreppen formulerings- 
och realiseringsarenor (jfr Lindensjö & Lundgren 1986) otillräckliga för att 
beskriva perlokuta effekter som uppstår som en konsekvens av kvalitetsbe-
greppets användning i utbildning. Den allt starkare inramningen i det som 
Nytell (2006) kallar kontrollens procedurer och tekniker påverkar i hög 
grad den lokala praktiken och lärares yrkesutövning. I denna utveckling 
har det internationella utbildningssamarbetet en central roll, liksom styrak-
tiviteter som utgår från såväl nationella skolmyndigheter som lokala hu-
vudmän. Dessutom finns det skäl att tro att det marknadsinspirerade kon-
kurrenstänkande som tar form på lokal nivå i Sverige, utifrån argumentet 
om att konkurrens främjar kvalitet, också påverkar utformningen av det 
internationella utbildningssamarbetet. När intervjuade lokala aktörer efter-
lyser fler jämförelseprov, standardiserade uppföljningar och ranking av 
skolors kvalitet, så är det behov som motsvarar de dominerande samman-
fattande applikationskriterierna resultatkvalitet, marknadskvalitet och 
systemkvalitet. Dessa behov och argument kan på så sätt potentiellt rymma 
en betydligt starkare illokut kraft, än när Skolverket (2007b, 2008) fram-
håller svårmätta kunskapskvaliteter och vikten av att inte förlora siktet på 
läroplanens övergripande mål.   

Slutord – utbildning för ett system eller ett system för utbildning?  
Skolans personal har, precis som sannolikt de flesta andra yrkesgrupper, 
behov av att kritiskt reflektera kring sin verksamhet och att konfronteras 
med den utmaning, stimulans och ifrågasättande som olika perspektiv kan 
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tillföra. Utbildningsområdet är dessutom en ytterst central samhällsangelä-
genhet, som i olika avseenden berör och engagerar de flesta. Höga ambi-
tioner kring utbildning, liksom aspekter som rör strukturer, rättssäkerhet 
och förutsättningar av olika slag, är sammantaget viktiga frågor att beakta. 

Betydligt mer problematiska är däremot de konsekvenser som följer av 
att frågor om utbildningens mål och innehåll alltmer marginaliseras under 
den undersökta perioden. Asymmetrin mellan tidigare utbildningserfaren-
heter och de framtidsförväntningar som uttrycks genom de sammanfattan-
de applikationskriterierna resultatkvalitet, marknadskvalitet och system-
kvalitet ökar snabbt under en relativt sett mycket kort tidsperiod. Frågor 
av instrumentell karaktär får ett allt större utrymme medan diskussioner 
om utbildningens syfte, mål och önskvärda utveckling i hög grad utmanas 
och trängs undan. Draget till sin spets, och med utgångspunkt från de se-
naste decenniernas strävan efter att utveckla styrsystemet för utbildning, 
kan frågan ställas om vi ska ha en utbildning för ett system eller ett system 
för utbildning. 

De förändringar som institutionellt tar form genom kvalitetsbegreppet 
påverkas i hög grad av det som händer i omvärlden. Så utgör det interna-
tionella utbildningssamarbetet, globala marknadsmotiv samt en strävan att 
utveckla ett mål- och resultatstyrt utbildningssystem tydliga påverkanskraf-
ter på det svenska skolväsendet. I ett historiskt perspektiv kan det sätt som 
kvalitetsbegreppet språkligt tar form i utbildning vidare förstås i förhållan-
de till strävanden som under århundraden har påverkat samhällsutveck-
lingen. Så har sökandet efter rationalitet, objektivitet och ett representativt 
genomskinligt språk präglat diskussioner som förts allt sedan den tidiga 
moderniteten (jfr Bernstein 1987, Rorty 1979). Likaså kan de tydliga ten-
denser som synliggörs genom avhandlingens resultat, att kvaliteter genom 
att kvantifieras reduceras på komplexitet och rikedom på perspektiv, för-
stås historiskt (jfr Liedman 2007). Detsamma gäller spänningen mellan 
expertkunskap och strukturer respektive tilltron till enskilda individers 
förmåga att själva, genom att konfronteras med politiska och moraliska 
frågor, kunna fatta ansvarsfulla beslut.  

Beroende på vilka vägval som gjorts historiskt så har detta fått konse-
kvenser för den utbildning som varit, men också för den utbildning som 
finns idag. Poängen med ett historiskt perspektiv är inte att återvända till 
medeltidens cirkulära tidstänkande där historien, som en livets läromästare 
utifrån en exempelsamling med tidigare erfarenheter, kan ge oss lösningar 
på våra nutida problem (Koselleck 2004a, Skinner 2002). Däremot kan 
historien hjälpa oss att få distans till vår egen tids hegemoniska uppfatt-
ningar av tidlösa sanningar. Som Skinner påpekar är vi … 
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 … of course embedded in practices and constrained by them. But those 
practices owe their dominance in part to the power of our normative lan-
guage to hold them in place, and it is always open to us to employ the re-
sources of our language to undermine as well as to underpin those prac-
tices. We may be freer than we sometimes suppose (Skinner 2002, s 7).   

I avhandlingens första kapitel formulerar jag en fråga om huruvida kvali-
tetsbegreppet kan rymma dimensioner av djup, komplexitet och utrymme 
för olika perspektiv. Jag ställer också frågor om vad skolan ska utvecklas 
mot, vad som kännetecknar en utbildning av hög kvalitet, hur man avgör 
det, vem som avgör det och vad det är som gör att något blir mer efter-
strävansvärt än något annat. Utifrån avhandlingens resultat menar jag att 
dessa frågor kan besvaras på helt olika sätt, beroende på vilket eller vilka 
av de fyra sammanfattande applikationskriterierna som tillåts dominera: 
utbildningskvalitet, resultatkvalitet, marknadskvalitet eller systemkvalitet. 
Hur framtidens utbildning kommer att se ut, vilket eller vilka erfarenhets-
rum som kommer att berika dess förväntanshorisont, är delvis en öppen 
fråga. 
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Summary 
 
 
 
 
What does quality do to education? Different meanings of the concept 
of quality and their consequences for education 
 
Introduction and aim of the study 
The interest in this dissertation is directed towards the relation between the 
concept of quality and education. Historically the concept of quality has 
been used for a long time in different contexts, including, to some extent, 
that of education. Since the emphasis on quality that is made explicit in the 
government’s development plan (Skr 1996/97:112) in the year of 1997, the 
concept of quality has spread quickly within and between different arenas 
in the Swedish educational system. In one way, it is hardly surprising that, 
within education, a concept such as quality has spread so rapidly. There 
are few who would contest the importance of educational quality.  

The aim of this dissertation is to investigate what linguistic meanings the 
concept of quality is imbued with in different educational arenas and to 
discuss the consequences of such meanings for education. The main re-
search question is: What does the concept of quality do to education and 
what does education do to the concept of quality? The question indicates 
an interest in understanding how the concept of quality and education 
mutually influence each other. In a similar way, as the concept of quality is 
investigated in relation to its earlier use, education is also viewed as a field 
that historically has taken shape as a result of tensions between different 
ideals and interests.  

The empirical material consists of national authoritative texts written by 
the government and the national school authorities, mainly between the 
years of 1997 to 2008, as well as interviews with 38 different people from 
three local school authorities and schools. The selection of texts are guided 
by the two concrete means outlined in the government’s development plan 
(Skr 1996/97:112), which were designed to enhance and ensure education-
al quality, local quality reports and national quality reviews. The three 
local school authorities and schools have been chosen with the ambition to 
achieve variation (two of the responsible authorities are municipalities and 
one is independent). The people who are interviewed represent local politi-
cians, representatives from boards, administrators, heads of schools and 
groups of teachers.   
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Theory and methodology  
The theoretical and methodological approach is inspired by Quentin Skin-
ner (1988a, 1988b, 1988c, 1988d, 1999, 2002, 2008) and speech-act 
theory as well as Reinhart Koselleck (2002, 2004a, 2004b) and conceptual 
history. Even though speech-act theory and conceptual history have devel-
oped from different roots and in different directions, the two theories also 
share common interests and positions. Both can be understood in relation 
to an interest in language and history and, in a wider sense, to the so-called 
linguistic turn (Rorty 1967). While Skinner is mainly interested in the rhe-
torical use of concepts, Koselleck’s interest lies in investigating how con-
cepts consist of historical time. For this study, some analytical concepts are 
lifted from these two theories and are applied to the empirical material. As 
these analytical concepts are used as a bridge between the theories and the 
dissertation’s aim and questions, they also fill a function as a theoretical 
framework for the whole study.  

Skinner has developed speech-act theory into a theory of language as a 
medium for use in concrete political conflicts. Concepts with performative 
functions, like quality, can be used with separate and contradictory inten-
tions by different language users. Instead of just analyzing the meanings of 
a concept, Skinner focuses on how the criteria of application (i.e. the terms 
for using it) are struggled over. Skinner divides speech-acts into three dif-
ferent aspects. His main interest is directed towards the illocutionary act 
that is, what a writer was doing by performing a certain argument. For 
example, can a performed speech-act be seen as an attack, a defense or a 
critique towards a certain discourse? To be able to answer these questions 
it is also necessary to understand the locutionary aspect, that is, the con-
ventional use of all the things that can be done with a concept. The third 
aspect, the perlocutionary effect, focuses on the consequences that cannot 
be studied until afterwards, regardless of whether they were intended or 
not.  

Koselleck’s conceptual history offers the possibility to investigate how 
historical experiences are left as tracks in the language. Political and social 
concepts, like quality, can be seen as navigational instruments of history 
since they do not only indicate or record given facts but also become fac-
tors in the formation of consciousness and the control of behavior. The 
analytic concepts space of experience and horizon of expectation are 
treated as basic categories of knowledge that make history into existence, 
history is constituted by experience and expectations made by acting and 
suffering humans. A moment of time contains layers of past and present as 
well as horizons of future. From this point of departure history is not only 
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past time. The concepts we use consist of memory and hope, experience 
and expectations. Even though occasions refer to both before and after, 
there are always limitations on what an individual can predict about the 
future because of contemporary structures. To be able to make an analyti-
cal distinction between the use of language and structural frames they are 
methodologically presented as different categories.  

The dissertation consists of three parts. The first three chapters (1-3) in 
part one provide an introduction and present the theoretical and methodo-
logical starting points. In chapter 4, the concept of quality is contextualized 
diachronically and synchronically (Koselleck 2002) with a view to under-
stand its conventional use (locutionary aspects). Chapter 5 is a presentation 
of earlier research about the concept of quality and its relation to educa-
tion. Part two (chapter 6-10) is an analysis of the two national arenas 
(government and national school authorities) and the three local school 
authorities and schools. The presentation of each chapter is facilitated 
through and guided by the analytical concepts: structural frames, horizon 
of expectation, spaces of experience and speech-acts. Under the headline 
Speech-acts, focus is first directed towards the illocutionary aspects of the 
speech-acts and then towards the tensions between different criteria of 
application. Part three (chapter 11), which is summarized in the following 
text, is the final discussion where I return to the aim of the dissertation and 
answer the research questions.     
 
Concluding analysis of chapters 6-10 
The concluding analysis of the linguistic struggle in the different arenas 
that is now presented is structured by the three requirements formulated by 
Skinner as a support to investigate conceptual struggles. According to 
Skinner (1988a, s 123), we might be disagreeing about one of at least three 
different things, “about the criteria for applying the word; about whether 
the agreed criteria are present in a given set of circumstances; or about 
what range of speech-acts the word can be used to perform”. These are not 
all self-evident disagreements about meaning. 

The result shows that there is a tense relation between different criteria 
of application where some become dominant while others are challenged 
and/or marginalized. The criteria of application that are challenged to a 
varying extent are generally speaking those that for a long time have been 
used in education, whereas partly ‘new’ ones become dominating. While 
some criteria that ‘traditionally’ have been used in education decrease (e.g. 
welfare, equality, ‘bildung’ and citizenship), others (e.g. knowledge, learn-
ing and influence) remain with strong illocutionary force, but with a ten-
sion between different interpretations and the tendency to challenge and 
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marginalize earlier meanings. A criterion of application which dominates in 
all the investigated arenas is goal-fulfillment and/or result. Other criteria 
from the national arenas are competition/growth, education system, legal 
security, effectiveness, assessment, systematic quality work and responsibil-
ity. Among the criteria of application which dominate in the local arenas 
are competition, system for freedom of choice, continuous improvements, 
transparency, chain company, market reputation, delivery, national struc-
tures, demand and mentor supervision.  

The tension between different criteria of application can also be unders-
tood in relation to the second of Skinner’s (1988a) requirements where 
focus is directed towards different circumstances in which the concept of 
quality is, or earlier has been, used. Using Koselleck’s (2004a) concept 
spaces of experience, the analysis shows that expectations that can be un-
derstood in relation to an educational space of experience successively 
decrease. Instead expectations from those spaces of experience, which in 
the analysis are called international policy, market, quality system and law, 
increase.  

Through the third of Skinner’s (1988a) requirements the attention is di-
rected towards the illocutionary aspects of speech-acts, i.e. how language is 
used to make moves in an argument. While speech-acts performed by the 
government in the late 1980s and some years onwards signal some hesita-
tion about the possibility to measure and evaluate quality, this is something 
that changes over time. In the early 2000s arguments from the educational 
space of experience have almost lost their force to arguments that can be 
understood in relation to international policy, law and quality system. A 
similar change can be noticed in texts from the national school authorities. 
The speech-acts performed in the first national quality reviews [1998-
2003] consist of meanings from different spaces of experience. While some 
of the thematic quality reviews refer to meanings that traditionally have 
been central in discussions about education, others to a higher degree can 
be understood in relation to market and quality system references. After 
2003, when the national education inspections start, there is a dominance 
of meanings with reference to quality system and law. The study also 
shows that the language used in the national arenas has a high impact on 
local arenas. When the national use of language is about goal-fulfillment, 
results, documentation, systematics, clarity, responsibility etcetera, it is 
hard for the local arenas to use another language. In all three studied local 
authorities and schools conflicts arise between different uses of language, 
something that leads to different actions and consequences.   
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Four concluding criteria of application 
As a way to conclude the results of the study, and to answer the main re-
search question, I have formulated four concluding criteria of application. 
Even if these can be abstracted analytically into four different categories, 
they are interwoven, when used in concrete contexts.    

The first concluding criterion of application is education quality. To 
name it this way is not to say that the criterion education quality is a set of 
uniform interpretations without inner tensions, but a way to draw together 
different meanings that for a long time have been connected to education. 
Some examples are meanings like knowledge, democracy, ‘bildung’, learn-
ing and in a wider sense questions about goals and content that historically 
for quite some time have been discussed and debated in relation to educa-
tion. Furthermore, to say that the concluding criterion education quality is 
challenged and partly marginalized does not mean that it disappears. It is 
more correct to say that some meanings more or less disappear, while oth-
ers are strengthened with support from the dominating criteria of applica-
tion.   

The first of the dominating concluding criteria of application is result 
quality. There is a certain idea behind naming it ‘result quality’ and not 
‘goal-fulfillment quality’ as I want to stress the dominant use. ‘Goal-
fulfillment’ refers in a wider sense to the national goals, also including 
qualitative goals like democracy and different social and communicative 
processes that are part of daily school life. ‘Result’, on the other hand, is 
limited to those aspects that are possible to measure, like grades and the 
level of goal-fulfillment in different school subjects. Although the concept 
of ‘result’ is just a limited part of the concept of ‘goal-fulfillment’, this is 
often, according to the analysis, emphasized to illuminate the quality of 
education.  

The concluding criterion of application that I name market quality in-
cludes dominating criteria like competition/growth, system for freedom of 
choice, chain company, market reputation and delivery. It also includes 
meanings that in the analysis are placed in the space of experience called 
‘market’ and partly meanings from the space of experience ‘international 
policy’. The government’s shift in the use of the concept of goal-fulfillment, 
from an emphasis on goals to an emphasis on results, happens at the same 
time as the aspiration that Sweden shall become a leading nation is formu-
lated. Simultaneously, the national school authority is reorganized and the 
new national education inspections start. The concluding criterion market 
quality has a strong influence on the local arenas. A central argument that 
is put forward is that competition promotes quality. There is a difference 
though in the standpoint that the three studied local arenas take in relation 
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to the criteria market quality. While two arenas have been designed with 
their point of departure in the concluding criterion of application market 
quality, for the third this becomes more of a threat towards the opportuni-
ty to run the local schools at a time with a decreasing number of pupils.  

Finally, the last of the three dominating concluding criteria of applica-
tion is referred to as system quality. It consists of criteria such as education 
system, effectiveness, legal security, assessment, systematic quality work, 
responsibility, system knowledge, continuous improvements, transparency 
and demand. This concluding criterion can also be understood in relation 
to the different structures that are developed in the respective arenas as 
well as to meanings that in the analysis are placed in the two spaces of 
experience named ‘quality system’ and ‘law’. Examples of structures from 
the national arenas are national quality reviews, inspections, local quality 
reports, individual development plans, written assessments and national 
tests. Besides the national structures, more tools and routines are developed 
in the local arenas, like different kinds of follow-up and evaluations of 
grades, customer satisfaction and economy plus uses of instruments such as 
self-evaluation, observation, balanced scorecard, result contract, inquiries, 
quality certification, ranking lists and quality revision.   

The result of the linguistic struggle in the national arenas can in overall 
terms be described as a change in three steps: 1) Before the word quality is 
more frequently used in the Swedish school system there is a dominance of 
the concluding criterion education quality. 2) From late 1990s and a few 
years onwards there is a tension between education quality and the chal-
lenging result quality, market quality and system quality. 3) At the begin-
ning of the new millennium education quality is marginalized as the 
speech-acts become more and more dominated by result quality, market 
quality and system quality. Although there are differences between the 
three investigated local arenas, the analysis points to distinct similarities 
regarding how the concept of quality takes shape in the national arenas. 
However, in the local arenas there is a clearer tension between different 
criteria of application and, with variation among the three arenas, where 
they are in a more conflicting relation than is the case in the national are-
na.  

So, how can the main research question be answered: What does the 
concept of quality do to education and what does education do to the con-
cept of quality? The result of the dissertation shows that the concept of 
quality in its dominating form is used in education with the criteria of ap-
plication it has been ascribed in those spaces of experience that I have la-
belled ‘international policy’, ‘market’, ‘quality system’ and ‘law’. It follows 
that the concept of quality has hardly been enriched when it has taken 
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shape in education. With support from speech-act theory one can rather 
maintain the opposite; that the use of quality has led to an acceptance of 
new social perceptions in education, as a result of which the concept of 
quality has been applied with unchanged meanings from its earlier use in 
other contexts.    
 
Consequences and perlocutionary effects 
From a focus on the linguistic struggle I now turn towards what Skinner 
(1988b) calls perlocutionary effects, i.e. consequences that occur regardless 
of whether they were intended or not.  

A central driving force that steers educational events during the studied 
period is international competition. During the 1990s and especially after 
the year of 2000, this grows increasingly central and the need to improve 
results is strongly emphasized. Another expectation is partly closely con-
nected to international competition, but must also be understood separate-
ly in relation to national conditions. This is the market inspired argument 
that competition promotes quality. For international competition and mar-
ket needs it becomes important to develop systems where it is possible to 
measure and compare information, and where the information is easily 
accessible for different actors and needs. It also becomes important that 
distinct legal restrictions are formulated.  

The way that the concept of quality takes shape in education is closely 
connected to the ambition of developing a goal and result oriented educa-
tion system. The drift from goal to result that is shown in the dissertation 
justifies a more instrumental way to look at education. According to the 
analysis a strong focus on results, in combination with different techniques 
for measuring and comparison, tend to create a situation where those as-
pects that can be measured are those that are valued. The consequences are 
that overriding and qualitative goals must be clarified and also made jurid-
ically controllable. This then leads to controllability being given a higher 
priority than teachers’ opportunities to interpret open-ended goals, for 
example with inspiration from educational research.  

While discussions about teachers’ competence and responsibility in na-
tional texts from the 1990s are expressed through concepts such as reflec-
tion, goal interpretation and school development, this emphasis changes 
over time to questions of an instrumental character, such as laws and dif-
ferent steering instruments. Instead of requiring teachers’ didactic compe-
tence, the teacher’s role as an administrative chain in the education system 
becomes more important, mainly for a higher goal-fulfillment. Also, during 
the investigated period, the conditions surrounding national politics 
change. Instead of discussions about education as a societal and principle 
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question, the national political role more and more becomes a part of the 
international education cooperation with a focus on carrying out and ad-
ministering international policy decisions. When politics no longer deals 
with content related questions, potential goal conflicts move instead to-
wards administrations and civil servants, subordinating demands on mea-
surability, law security, comparability and accessibility.  

According to the perlocutionary effects that occur as a result of the way 
the concept of quality takes shape in education, it is not sufficient to see 
the national political arena as a formulating arena and the local arena as a 
realizing arena. The question arises as to how the market inspired point of 
departure that is taken in the local arenas (from the assumption that com-
petition promotes quality) influences international educational coopera-
tion. When interviewed, local actors ask for more comparisons and rank-
ings of the quality performed in the different schools; these are arguments 
that correspond to the dominating concluding criteria result quality, mar-
ket quality and system quality. These needs and arguments can potentially 
carry a considerably stronger illocutionary force than when national school 
authorities emphasize the importance of not losing sight of the overriding 
goals in the national curriculum.    
 
Concluding remarks 
The staff working in schools has, as in probably most professions, a need 
to critically reflect on their practice and to be stimulated and challenged by 
different perspectives. Education is also a central societal question that in 
many ways involves and affects most people. High ideals in education and 
aspects that concern different kinds of conditions, structures, law security 
etcera are important questions to consider.  

Considerably more problematic are the consequences that follow from 
the fact that questions about goals and content are marginalized during the 
investigated period. The asymmetry between earlier experiences from edu-
cation and the future expectations that are expressed through the dominat-
ing result quality, market quality and system quality accelerates fast during 
a relatively short period of time. Questions of instrumental character are 
given plenty of space while discussions of educational goals, aims and de-
sired development are challenged and marginalized. The changes that are 
institutionalized through the concept of quality are clearly influenced by 
what happens in the rest of the world. The international education cooper-
ation, global market motives and the ambition to develop a goal and result 
oriented steering system have a high impact on the Swedish education 
school system. From a historical perspective the way the concept of quality 
takes shape in education can also be understood as a process of moderniza-
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tion, a process that for several hundred years has characterized and af-
fected societal development. As both Koselleck (2004a) and Skinner (2002) 
maintain, history can help us achieve a distance to our own time and its 
hegemonic ideas of timeless truths. This knowledge highlights our freedom 
to challenge the normative language that in our contemporary time holds 
education in place. What education is going to be like in the future, which 
or what spaces of experience are going to enrich the future’s horizon of 
expectation, are partly open questions. 
  



  



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 301
 

Referenser 
Alexandersson, Mikael (1998): Dynamisk kunskapsprocess eller förstelnad 

ritual. Pedagogiska Magasinet. Lärarförbundets tidskrift för pedagogisk 
forskning och debatt, 2(4), s 19-22. 

Arneback, Emma & Bergh, Andreas (2010): Den paketerade valfriheten – 
om Framtidsvägen för den svenska gymnasieskolan. Nordisk pedago-
gik, 30(2), s 116-130.  

Arnegård Hansen, Signhild (2006): Att undervisa – den finaste uppgiften. I 
Mats Ögren, red: Våra drömmars skola. s 66-72. Stockholm: Hjalmars-
son & Högberg. 

Asplund Carlsson, Maj; Pramling Samuelsson, Ingrid & Kärrby, Gunni 
(2001): Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och 
skola – en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket. 

Austin, John (1962): How to do Things with Words. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.  

Axelsson, Jan R C & Bergman, Bo (1999): Att bygga och riva pyramider – 
offensiv kvalitets- och arbetslivsutveckling. I Tommy Nilsson, red: 
Ständig förbättring – om utveckling av arbete och kvalitet. s 31-95. Sol-
na: Arbetslivsinstitutet.  

Berg, Gunnar & Scherp, Hans-Åke, red (2003): Skolutvecklingens många 
ansikten. Stockholm: Liber och Myndigheten för skolutveckling.  

Berger, Anders (1999): Ständiga förbättringar som modell för organisa-
tionsutveckling. I Tommy Nilsson, red: Ständig förbättring – om ut-
veckling av arbete och kvalitet. s 97-113. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Bergh, Andreas (1998): Reflekterande handledning. En kvalitativ studie 
från lärarutbildningens slutpraktik. C-uppsatser från Pedagogiska insti-
tutionen, 1988:21. Uppsala universitet.   

Bergh, Andreas (2007): When national policy meets local meanings: Educa-
tional quality as a reform issue. I Catherine Odora Hoppers; Ulf P 
Lundgren; John Pampallis; Enver Motala & Elisabet Nihlfors, red: Di-
lemmas of Implementing Education Reforms. s 133-144. Uppsala: Upp-
sala universitet, Studies in Educational Policy and Educational Philoso-
phy, Research Reports 11.  

Bergh, Andreas (2008): Från likvärdighet till kvalitet. I Tomas Englund & 
Ann Quennerstedt, red: Vadå likvärdighet? s 165-182. Göteborg: Dai-
dalos.  



302 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Bernstein, Richard J (1987): Bortom Objektivism och Relativism. Veten-
skap, hermeneutik och praxis. Göteborg: Röda Bokförlaget. 

Biesta, Gert (2004): Education, accountability, and the ethical demand: 
Can the democratic potential of accountability be regained? Education-
al Theory, 54(3), s 1-22.  

Biesta, Gert (2007): Why “what works” won’t work: Evidence-based prac-
tice and the democratic deficit in educational research. Educational 
Theory, 57(1), s 1-22. 

Biesta, Gert (2009): Good education in an age of measurement: on the 
need to reconnect with the question of purpose in education. Educa-
tional Assessment, Evaluation and Accountability, 21(1), s 33-46. 

Bjärvall, Katarina (2009): Barn är inte bilar. Pedagogiska magasinet. Lä-
rarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt, 13(3), s 50-
51. [Intervju med Gunilla Dahlberg]. 

Björk, Nina (2009): Dags att sluta fred med ordet kvalitet. 
http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/nina-bjork-dags-att-sluta-fred-
med-ordet-kvalitet-1.880969 [Hämtad 2010-02-24]. 

Blomgren, Maria & Waks, Caroline (2009): Lärarna och utbildnings-
inspektionen – professioners roll i institutionell omvandling. I Petra 
Adolfsson & Rolf Solli, red: Offentlig sektor och komplexitet. Om han-
tering av mål, strategier och professioner. s 227-250. Lund: Studentlit-
teratur.  

Broadfoot, Patricia; Osborn, Marilyn; Planel, Claire & Sharpe, Keith 
(2000): Promoting Quality in Learning. Does England Have the An-
swer? London: Cassell. 

Carr, David (1987): Review Essays. History and Theory, 26(2), s 197-204. 

Commission of the European Communities (2005): Recommendation of 
the European Parliament and of the Council on Key Competences for 
Lifelong Learning. 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/c
om_com(2005)0548_/com_com(2005)0548_en.pdf [Hämtad 100819].  

Croxford, Linda; Grek, Sotiria & Jeelani, Shaik (2009): Quality assurance 
and evaluation (QAQ in Scotland: Promoting self-evalutation within 
and beyond the country. Journal of Education Policy, 24(2), s 179-193. 

 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2005)0548_/com_com(2005)0548_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/com/com_com(2005)0548_/com_com(2005)0548_en.pdf


  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 303
 

Dahlberg, Gunilla; Moss, Peter & Pence, Alan (2001): Från kvalitet till 
meningsskapande. Stockholm: HLS Förlag.  

Danmarks evalueringsinstitut (2002): Udviklingsdialoger – om læring i 
praksis. Købehhavn: Danmarks evalueringsinstitut. 

Dewey, John (1916/1997): Demokrati och utbildning. Göteborg: Daidalos. 

Dir 2007:28. Översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m.  
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Ds 2000:58. Utbildningens omvägar – en ESO-rapport om kvalitet och 
effektivitet i svensk utbildning. Stockholm: Finansdepartementet. 

Ds 2004:36. Innovativa Sverige. En strategi för tillväxt genom förnyelse. 
Stockholm: Näringsdepartementet och Utbildningsdepartementet.  

Ekonomistyrningsverket (2006): Skolverkets utbildningsinspektion – ger 
den några effekter? Effektutvärdering genomförd på uppdrag av Skol-
verket. Stockholm: Ekonomistyrningsverket.  

Eldelin, Emma (2006): ”De två kulturerna” flyttar hemifrån. C.P. Snows 
begrepp i svensk idédebatt 1959-2005. Stockholm: Carlsson Bokförlag. 

Englund, Tomas (1986): Curriculum as a Political Problem. Changing 
Educational Conceptions with Special Reference to Citizenship Educa-
tion. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Education, 25. 
Lund: Studentlitteratur.   

Englund, Tomas (1990): På väg mot en pedagogisk dynamisk analys av 
innehållet. Forskning om utbildning, 17(1), s 19-35.  

Englund, Tomas (1995): Utbildning som ”public good” eller ”private 
good”. I Tomas Englund, red: Utbildningspolitiskt systemskifte? s 107-
142. Stockholm: HLS Förlag.  

Englund, Tomas & Quennerstedt, Ann (2008a): Linking curriculum theory 
and linguistics: the performative use of ’equivalence’ as an educational 
concept. Journal of Curriculum Studies, 40(6), s 713-724. 

Englund, Tomas & Quennerstedt, Ann (2008b): Vadå likvärdighet? Göte-
borg: Daidalos. 

Englund, Tomas & Dyrdal Solbrekke, Tone (2009): How to analyse pro-
fessional responsibility in a climate of accountability? – towards a con-
ceptual framework. Bidrag presenterat vid konferensen: European Con-
ference of Educational Research (ECER) i Wien, september 2009.  



304 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Europeiska unionens råd (2002): Detaljerat arbetsprogram för uppfölj-
ningen av målen för utbildningssystemen i Europa. 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/90/53/04b07301.pdf [Häm-
tad 100820]. 

Fjelkner, Metta (2006): Läraren är lösningen. I Mats Ögren, red: Våra 
drömmars skola. s 159-164. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg. 

Forsberg, Eva & Lundahl, Christian (2006): Kunskapsbedömningar som 
styrmedia. Utbildning & Demokrati, 15(3), s 7-29. 

Forsberg, Eva & Wallin, Erik (2005): Skolverkets program för resultatför-
bättring i grundskolan. Ett kontraproduktivt förslag? Pedagogisk forsk-
ning i Sverige 10(3/4), s 300-309. 

Forsberg, Eva & Wallin, Erik, red (2006): Skolans kontrollregim – ett 
kontraproduktivt system för styrning? Stockholm: HLS Förlag. 

Frykholm, Clas-Uno (2006): Kvalitetsarbete lönar sig. 
http://www.sulf.se/templates/ CopyrightPage.aspx?id=5553 [Hämtad 
2010-01-18]. 

Furusten, Staffan (2002): Från idé till institution. I Eva Bejerot & Hans 
Hasselbladh, red: Kvalitet utan gränser – En kritisk belysning av kvali-
tetsstyrning. s 19-39. Lund: Academia Adacta. 

Gadamer, Hans-Georg: (1989): Truth and method. London: Sheed & 
Ward Limited. 

Gellerstam, Martin (2009): Om kvalitet och kvalité. Svar via e-post på 
fråga från Andreas Bergh om begreppen kvalitet och kvalité. Göteborgs 
universitet. 2009-10-07.  

Gewirtz, Sharon; Ball, Stephen J & Bowe, Richard (1995): Markets, 
Choice and Equity in Education. Buckingham: Open University Press. 

Grek, Sotiria; Lawn, Martin; Lingard, Bob & Varjo, Janne (2009): North 
by northwest: quality assurance and evaluation processes in European 
education. Journal of Education Policy, 24(2), s 121-133. 

Grönroos, Christian & Monthelie, Caroline (1988): Service management i 
den offentliga sektorn. Malmö: Liber.  

Gummesson, Evert (1993): Att förstå kundens upplevda kvalitet. Vad kan 
offentlig sektor lära av näringslivet? Företagsekonomiska institutionen. 
Stockholm: Stockholms universitet.  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/90/53/04b07301.pdf


  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 305
 

Gustavsson, Bernt (2009a): Swedish adult education in a critical perspec-
tive. LLinE. Lifelong learning in Europe, 14(2), s 119-125. 

Gustavsson, Bernt (2009b): Utbildningens förändrade villkor. Nya per-
spektiv på kunskap, bildning och demokrati. Stockholm: Liber. 

Göhl-Muigai, Ann-Kristin (2004): Talet om ansvar i förskolans styrdoku-
ment 1945-1998. Örebro: Örebro Studies in Education, 8.  

Hall, Patrik (2006): ”Kvalitetsarbete” är inte utvärdering utan maktöv-
ning. http://www.sulf.se/ templates/CopyrightPage.aspx?id=5460 [Häm-
tad 2010-01-18]. 

Hall, Patrik (2009): Mangementreformer som organisatorisk maktkamp. I 
Petra Adolfsson & Rolf Solli, red. Offentlig sektor och komplexitet. 
Om hantering av mål, strategier och professioner. s 159-181. Lund: 
Studentlitteratur.  

Hasselbladh, Hans & Bejerot, Eva (2002): Inledning. I Eva Bejerot & Hans 
Hasselbladh, red: Kvalitet utan gränser. s 5-18. Lund: Academia Adac-
ta.  

Hasselbladh, Hans; Bejerot, Eva & Gustafsson, Rolf Å (2008): Bortom 
New public management. Institutionell transformation i svensk sjuk-
vård. Lund: Academia Adacta.  

Hasselbladh, Hans & Lundgren, Rikard (2002): Kvalitetsrörelsen i Sverige. 
I Eva Bejerot & Hans Hasselbladh, red: Kvalitet utan gränser. s 40-58. 
Lund: Academia Adacta.  

Haug, Peder (2003): Om kvalitet i förskolan. Forskning om och utvärde-
ring av förskolan 1998-2001. Forskning i fokus, nr 8. Stockholm: Skol-
verket. 

Högskoleverket (1997): Kvalitetsarbete – ett sätt att förbättra verksamhe-
tens kvalitet vid universitet och högskolor? Högskoleverkets rapportse-
rie 1997:41 R. Stockholm: Högskoleverket.  

Högskoleverket (1998): Hur står det till med kvaliteten i högskolan? Hög-
skoleverkets rapportserie 1998:1 R. Stockholm: Högskoleverket.  

Högskoleverket (2010): Universitetskansler Anders Flodström avgår. 
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2010/universit
etskanslerandersflodstromav-
gar.5.5549c4e7128dece8c6280001859.html [Hämtad 2010-08-09]. 

Johannisson, Karin (2009): Låt inte det mätbara skymma lidandet. Medi-
cinsk vetenskap & praxis. Nr 3-4, s 13-14. 

http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2010/universitetskanslerandersflodstromavgar.5.5549c4e7128dece8c6280001859.html
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2010/universitetskanslerandersflodstromavgar.5.5549c4e7128dece8c6280001859.html
http://www.hsv.se/publikationerarkiv/pressmeddelanden/2010/universitetskanslerandersflodstromavgar.5.5549c4e7128dece8c6280001859.html


306 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Jordheim, Helge (2003): Läsningens vetenskap. Utkast till en ny filologi. 
Gråbo: Bokförlaget Anthropos. 

Jordheim, Helge (2004): Inledning. I Reinhart Koselleck: Erfarenhet, tid 
och historia. Om historiska tiders semantik. Göteborg: Daidalos. 

Juran Institute (2010): Solutions and services from Juran. 
http://www.juran.com/downloads/ Solutions%20download.pdf 
[Hämtad 2010-02-18]. 

Karlsson, David (2009-02-16): Kulturskeppet har kastat loss. Dagens Ny-
heter, Kultur s 4-5.    

Karlsson Vestman, Ove & Andersson, Inger M (2007): Pedagogisk utvär-
dering som styrning – En historia från präster till PISA. Forskning i fo-
kus, nr 35. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling och Liber. 

Koselleck, Reinhart (2002) The Practice of Conceptual History: Timing 
History, Spacing Concepts. Stanford: Stanford University Press.   

Koselleck, Reinhart (2004a): Erfarenhet, tid och historia. Om historiska 
tiders semantik. Göteborg: Daidalos.  

Koselleck, Reinhart (2004b): Futures Past. On the Semantics of Historical 
Time. New York: Columbia University Press.  

Kurunmäki, Jussi (2000): Representation, Nation and Time. The Political 
Rhetoric of the 1866 Parliamentary Reform in Sweden. Jyväskylä: Jy-
väskylän yliopisto.   

Kurunmäki, Jussi (2005): Begreppshistoria. I Göran Bergström & Kristina 
Boréus, red: Textens mening och makt. s 149-179. Lund: Studentlittera-
tur.  

Kvale, Steinar (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Student-
litteratur.  

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009): Den kvalitativa forskningsin-
tervjun. Lund: Studentlitteratur.  

Kärrby, Gunni; Sheridan, Sonja; Giota Joanna; Däversjö Ogefelt, Anette & 
Björck Åke (2003): PQS Pedagogisk kvalitet i skolan – PQS. Lund: 
Studentlitteratur.  

Lagrosen, Stefan (1997): Kvalitetsstyrning i skolan? En analys av TQM:s 
tillämpbarhet inom den svenska grundskolan sett från en företagseko-
nomisk utgångspunkt. Stockholm: Företagsekonomiska institutionen. 
Stockholms universitet.  



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 307
 

Lagrosen, Stefan & Lagrosen, Yvonne (2009): Mänsklig kvalitetsutveck-
ling. Lund: Studentlitteratur. 

Lantz, Jenny (2007): Kvalitetsbedömning i kulturföretag: exempel från ett 
filmföretag. I Leif Strannegård, red: Den omätbara kvaliteten. s 103-
127. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  

Larsson, Staffan (2005): Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedago-
gik, 25(1), s 16-35.  

Levay, Charlotta & Waks, Caroline (2006): Transparensen och professio-
nerna. I Charlotta Levay & Caroline Waks, red: Strävan efter transpa-
rens. s 216-239. Stockholm: SNS Förlag.  

Liedman, Sven-Eric (2007): Sancta Æmulatio, Den heliga tävlingslusten. 
Om kvantiteternas roll i ett historiskt perspektiv. I Leif Strannegård, 
red: Den omätbara kvaliteten. s 26-40. Stockholm: Norstedts akade-
miska förlag. 

Liedman, Sven-Eric (2009a): Nu ska jag berätta om en resa jag gjorde till 
Skellefteå för ett par år sedan … Pedagogiska magasinet. Lärarförbun-
dets tidskrift för utbildning, forskning och debatt, 13(3), s 6-11. 

Liedman, Sven-Eric (2009b): Tid för erfarenheter eller bara tid för yrkes-
förberedelse? Om universiteten och deras uppgift. Psykoanalytisk 
Tid/Skrift, nr 26-27, s 7-43.  

Lindensjö, Bo & Lundgren Ulf P (1986): Politisk styrning och utbildnings-
reformer. Stockholm: Liber. 

Lindgren, Lena (2006): Utvärderingsmonstret. Kvalitets- och resultatmät-
ning i den offentliga sektorn. Lund. Studentlitteratur.  

Lindgren, Lena (2009): Ett hungrigt monster. Pedagogiska magasinet. Lä-
rarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt, 13(3), s 28-
33. 

Linell, Per (1999): A dialogical conception of focus groups and social re-
presentations. I Ullabeth Sätterlund Larsson, red: Socio-cultural theory 
and methods: An anthology. s 163-206. University Trollhät-
tan/Uddevalla, 2001. Department of nursing, skriftserie, no: 6.  

Linné, Agneta (1996): Moralen, barnet eller vetenskapen? En studie av 
tradition och förändring i lärarutbildningen. Stockholm: HLS Förlag. 
Studies in Educational Sciences, 6.   

 



308 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Linné, Agneta (2007): Rethinking Curriculum History. I Eva Forsberg, red: 
Curriculum Theory Revisited. s 179-192. Uppsala: Uppsala Universitet, 
Studies in Educational Policy and Educational Philosophy, Research 
Reports 10. 

Ljunghill, Lena Fejan (2003): Utvärdering ska leda till utveckling. I Chris-
tina Thors Hugosson, red: Värdera och utvärdera. s 8-10. Stockholm: 
Lärarförbundets förlag. 

Ljunghill, Lena Fejan (2006): Ni måste höja era röster! Pedagogiska maga-
sinet. Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt, 
10(1), s 3.  

Lolwana, Peliwe (2007): Does quality assurance improve the quality of 
education? Lessons from South Africa. I Catherine Odora Hoppers; Ulf 
P Lundgren; John Pampallis; Enver Motala & Elisabet Nihlfors, red: 
Dilemmas of Implementing Education Reforms. s 109-132. Uppsala: 
Uppsala Universitet, Studies in Educational Philosophy, Research Re-
ports 11.  

Lpo 94. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Lundahl, Lisbeth (2004): Styrning med kvalitet. I Kerstin Holmlund, red: 
Vad har skolan med kvalitet att göra? s 171-186. Lund: Studentlittera-
tur. 

Lundgren, Ulf P (1979/1989): Att organisera omvärlden. En introduktion 
till läroplansteori. Stockholm: Liber. 

Lundgren, Ulf P (2002): Det osynliga samhället ställer nya krav. Pedago-
giska magasinet. Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och 
debatt, 6(2), s 8-13. 

Moberger, Britta, red (2005): Vi värderar kvalitet – om självvärdering och 
lärares utvecklingsarbete. Stockholm: Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund.  

Molde, Bertil, red (1964): Illustrerad svensk ordbok. Stockholm: Natur 
och kultur.  

Morawski, Jan (2010): Mellan frihet och kontroll. Om läroplanskonstruk-
tioner i svensk historia. Örebro: Örebro Studies in Education, 28. 

 



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 309
 

Morgan, David L (1997): Focus Groups as Qualitative Research. Qualita-
tive Research Methods Series 16. Thousand Oaks, London, New Delhi: 
Sage Publications. 

Myndigheten för skolutveckling (2003a): Att granska och förbättra kvali-
tet. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

Myndigheten för skolutveckling (2003b): Att granska och förbättra kvali-
tet. Studiehandledning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

Myndigheten för skolutveckling (2006): Slutrapport Q i förskolan 2004-
2006. Dnr 2003:535. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

Myndigheten för skolutveckling (2007): Kvalitetsarbete i förskola och sko-
la. Handbok i kvalitetsredovisning. Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling. 

Myndigheten för skolutveckling (2008): Kvalitetsarbete i förskola och sko-
la. Studiehandledning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling.  

Nihlfors, Elisabeth (2003): Skolchefen i skolans styrning och ledning. Upp-
sala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies In Education, 102. 

Nilsson, Tommy, red (1999): Ständig förbättring – om utveckling av arbete 
och kvalitet. Solna: Arbetslivsinstitutet. 

Nytell, Hans (2006): Från kvalitetsidé till kvalitetsregim. Om statlig styr-
ning av skolan. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies 
In Education, 114. 

OECD (2005): Teachers matter. Attracting, developing and retaining effec-
tive teachers. Paris: Organisation for Economic Co-operation and De-
velopment.  

Oftedal Telhaug, Alfred (1990): Den nye utdanningspolitiske retorikken. 
Bilder av internasjonal skoleutvikling. Oslo: Universitetsforlaget.  

Olsson, Maria (2008): Från nationsbyggare till global marknadsnomad. 
Om medborgarskap i svensk utbildningspolitik under 1990-talet. Lin-
köping: Linköping Studies in Pedagogic Practices, 7. Linköping Studies 
in Behavioural Science, 131.   

Ozga, Jenny (2009): Governing education through data in England: from 
regulation to self-evaluation. Journal of Education Policy, 24(2), s 149-
162. 

 



310 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Power, Michael (1997): The Audit Society. Rituals of Verification. Oxford: 
Oxford University Press.  

Presidency Conclusions (2000): Presidency Conclusions. Lisbon European 
Council, 23-24 March 2000. http://www.bologna-
berlin2003.de/pdf/PRESIDENCY_CONCLUSIONS_Lissabon.pdf 
[Hämtad 100818]. 

Prochazka, Nora & Bergström, Fredrik (2007): Utbildning som bransch – 
en analys av gymnasieskolan. Stockholm: Handelns Utredningsinstitut.  

Prop 1986/87:74. Regeringens proposition om näringspolitik inför 1990-
talet.  

Prop 1987/88:150. Proposition med förslag till slutlig reglering av stats-
budgeten för budgetåret 1988/89, m.m. (kompletteringsproposition). 
Bilaga 1. Reviderad finansplan. 

Prop 1988/89:4. Skolans utveckling och styrning. 

Prop 1988/89:100. Regeringens proposition med förslag till statsbudget för 
budgetåret 1989/90. Bilaga 10. 

Prop 1990/91:18. Regeringens proposition om ansvaret för skolan.  

Prop 1992/93:220. En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssy-
stem för grundskolan, sameskolan, specialskolan och den obligatoriska 
särskolan. 

Prop 2003/04:140. Kunskap och kvalitet – elva steg för utvecklingen av 
gymnasieskolan.  

Prop 2004/05:11. Kvalitet i förskolan.  

Prop 2004/05:94. Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och 
omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen.    

Prop 2007/08:50. Nya skolmyndigheter. 

Prop 2008/09:87. Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för 
skolan. 

Prop 2008/09:199. Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan.  

Prop 2009/10:65. Konkurrera med kvalitet. Studieavgifter för utländska 
studenter.  

Prop 2009/10:138. Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning.  

Prop 2009/10:139. Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen.  



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 311
 

Prop 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygg-
het. 

Quennerstedt, Ann (2006): Kommunen – en part i utbildningspolitiken. 
Örebro: Örebro Studies in Education, 14. 

Regeringskansliet (2003): Alla skolor ska vara bra skolor – regeringens 
kvalitetsprogram för skolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Riksrevisionen (2008): Hög kvalitet i högre utbildning? RiR 2008:19. 
Stockholm: Riksrevisionen.  

Rogberg, Martin (2006): Den modeföljande organisationen. Om acceptan-
sen av TQM och andra populära managementmetoder. Stockholm: 
Handelshögskolan. 

Román, Henrik (2006): Skönheten och nyttan. Om synen på gymnasie-
svenskans litteraturundervisning 1947-1985. Uppsala: Acta Universita-
tis Upsaliensis. Uppsala Studies in Education, 113. 

Rombach, Björn (1991): Det går inte att styra med mål! En bok om varför 
den offentliga sektorns organisationer inte kan målstyras. Lund: Stu-
dentlitteratur.  

Rorty, Richard, red (1967): The Linguistic Turn. Chicago: Chicago Uni-
versity Press.   

Rorty, Richard (1979): Philosophy and the Mirror of Nature. Princeton: 
Princeton University Press. 

Roth, Anita (1998): Kvalitet i skolan mäts efter näringslivets normer. Pe-
dagogiska magasinet. Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forsk-
ning och debatt, 2(4), s 48-51.  

Rothstein, Bo (2007): Den effektiva skolan och ledarskapets mystik. I Jon 
Pierre, red: Skolan som politisk organisation. s 67-80. Malmö: Glee-
rups. 

Rådet för skolans måluppfyllelse och fortsatta utveckling (2005): Målupp-
fyllelsen i svensk skola och förskola 2000-2004. Rådets slutrapport. 
http://www.ufn.gu.se/digitalAssets/987/987041_Radets_slutrapport_20
00-2004.pdf [Hämtad 100818]. 

Sahlin-Andersson, Kerstin (2006): Transparensens former. I Charlotta 
Levay & Caroline Waks, red: Strävan efter transparens. s 19-50. Stock-
holm: SNS Förlag. 

http://www.ufn.gu.se/digitalAssets/987/987041_Radets_slutrapport_2000-2004.pdf
http://www.ufn.gu.se/digitalAssets/987/987041_Radets_slutrapport_2000-2004.pdf


312 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Sahlin, Kerstin & Waks, Caroline (2008): Stärkt statlig kontroll och pro-
fessionalisering i samspel – en svensk skola i omvandling. I Ulf P Lund-
gren, red: Individ – samhälle – lärande. Åtta exempel på utbildningsve-
tenskaplig forskning, s 71-84. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Samuelsson, Marielouise (2010): Universitetskanslern sammanfattar: ”Ett 
amatörmässigt förslag”. Universitetsläraren. Nr 4, s 12-13. [Intervju 
med Ander Flodström].  

Sandholm, Lennart (2001): Kvalitetsstyrning med totalkvalitet. Lund: Stu-
dentlitteratur. 

Scherp, Hans-Åke (2003): Skolutvecklingens komplexitet – en avslutande 
kommentar. I Gunnar Berg & Hans-Åke Scherp, red: Skolutvecklingens 
många ansikten. s 275-295. Stockholm: Liber och Myndigheten för 
skolutveckling. 

Scherp, Hans-Åke (2004): Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv. 
http://www.pbs.kau.se/pdf/Kvalitetsarbete_utifran_larandeperspektiv%
202.pdf [Hämtad 091229]. 

Schoug, Fredrik (2006): Den kvalitetsmärkta högskolan. Utbildning & 
Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 15(2), s 63-
80. 

Searle John (1969): Speech Acts. An Essay in the Philosophy of Language. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Segerholm, Christina (2009): ‘We are doing well on QAE’: the case of 
Sweden. Journal of Education Policy, 24(2), s 195-209. 

SFS 1994:1194. Grundskoleförordningen.   

Sheridan, Sonja (2001): Pedagogical Quality in Preschool. An issue of 
perspectives. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. Göteborg 
Studies In Educational Sciences, 160.  

SIQ (2010a): Institutet för kvalitetsutveckling. Kvalitetsutmärkelsen Bättre 
skola. http://www.siq.se/ UtmarkelsenBattreSkola.htm [Hämtad 2010-
02-22]. 

SIQ (2010b): Institutet för kvalitetsutveckling. Historik. 
http://www.siq.se/Historik.php [Hämtad 2010-08-20]. 

Skinner, Quentin (1988a): Language and social change. I James Tully, red: 
Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics, s 119-132. 
Princeton: Princeton University Press.  



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 313
 

Skinner, Quentin (1988b): Motives, intentions and the interpretation of 
texts. I James Tully, red: Meaning and Context. Quentin Skinner and 
his Critics, s 68-78. Princeton: Princeton University Press. 

Skinner, Quentin (1988c): Meaning and understanding in the history of 
ideas. I James Tully, red: Meaning and Context. Quentin Skinner and 
his Critics, s 29-67. Princeton: Princeton University Press. 

Skinner, Quentin (1988d): A reply to my critics. I James Tully, red: Mean-
ing and Context. Quentin Skinner and his Critics, s 231-288. Princeton: 
Princeton University Press. 

Skinner, Quentin (1999): Rhetoric and conceptual change. Finnish Year-
book of Political Thought 3, s 60-73.  

Skinner, Quentin (2002): Visions of Politics. Volume 1. Regarding Me-
thod. Cambridge: Cambridge University Press. 

Skinner, Quentin (2008): Part two: Is it still possible to interpret texts? The 
International Journal of Psychoanalysis, 89(3), s 647-654. 

Skolverket (1998a): Kvalitetssäkring i skolan. En rapport om kvalitet – 
begreppsanalys, TQM:s historia och dess användbarhet vid utvärdering 
av skolans kvalitet. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (1998b): Nationella kvalitetsgranskningar 1998. Rapport nr 
160. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (1999a): Vad menar vi? Dnr 99:382. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (1999b): Skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning 
inom skolväsendet. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2000a): Nationella kvalitetsgranskningar 1999. Rapport nr 
180. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2000b): Nationella kvalitetsgranskningar 2000. Rapport nr 
190. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2000c): Rapportering av kvalitetsarbetet i kommuner och sko-
lor samt Skolverkets åtgärder för att stödja detta arbete. Dnr 
2000:1875. Stockholm: Skolverket.  

Skolverket (2001): Kvalitetsredovisning i landets kommuner samt Skolver-
kets åtgärder för att stödja detta arbete. Dnr 84-2001:3372. Stockholm: 
Skolverket.  



314 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Skolverket (2003a): Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. Lusten 
att lära – med fokus på matematik. Rapport nr 221. Stockholm: Skol-
verket. 

Skolverket (2003b): Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002. Tid för 
lärande. Rapport nr 222. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2003c): Effekter av nationell kvalitetsgranskning. Dnr 75-
2002:1773. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2003d): Redovisning av plan om utbildningsinspektionen till 
regeringen den 1 november 2003. Dnr 2003:02232. Stockholm: Skol-
verket.  

Skolverket (2004a): Redovisning av uppdrag avseende kvalitetsredovisning 
inom skolväsendet. Dnr 02-2004:2110. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2004b): Redovisning av uppdrag om kvalitetsredovisning inom 
skolväsendet. Dnr 01-2004:2110. Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2004c): Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt per-
spektiv – en analys av inspektionsresultaten. Sammanfattande del. 
Stockholm: Skolverket.   

Skolverket (2004d): Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt per-
spektiv – en analys av inspektionsresultaten. Sammanfattande del samt 
skolformsvisa och tematiska redovisningar. Dnr 50-2004:468. Stock-
holm: Skolverket.  

Skolverket (2005a): Utbildningsinspektionen 2004 – Sammanställningar 
och analyser av inspektionsresultaten. Rapport nr 266. Stockholm: 
Skolverket.  

Skolverket (2005b): Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket (2006): Allmänna råd och kommenterar Kvalitetsredovisning. 
Stockholm: Skolverket.   

Skolverket (2007a): Skolverkets utbildningsinspektion – en sammanfatt-
ning av resultat och erfarenheter under tre år. Stockholm: Skolverket.   

Skolverket (2007b): Redovisning av uppdrag om pågående utvecklingsar-
bete avseende inspektionsverksamheten. Dnr 59-2007:1673. Stockholm: 
Skolverket.  

Skolverket (2007c): Behov av tydligare reglering av särskilt stöd och elevin-
flytande. Dnr 69-2007:592. Stockholm: Skolverket. 



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 315
 

Skolverket (2008): Yttrande över betänkandet Tydlig och öppen. Förslag 
till en stärkt utbildningsinspektion. Dnr 2008:0001. Stockholm: Skol-
verket.  

Skott, Pia (2009): Läroplan i rörelse. Det individuella programmet i möte 
mellan nationell utbildningspolitik och kommunal genomförandeprak-
tik. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Studies in Educa-
tion, 122. 

Skr 1996/97:112. Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning 
– kvalitet och likvärdighet. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skr 2001/02:188. Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens ut-
vecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning. 
Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Socialstyrelsen (2006): God vård – om ledningssystem för kvalitet och 
patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Stockholm: Socialstyrelsen. 

SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige. Maktutredningen huvudrap-
port. Stockholm: Statsrådsberedningen.  

SOU 1992:94. Skola för bildning. Läroplanskommitténs betänkande. 
Stockholm: Allmänna Förlaget.  

SOU 1993:102. Kvalitet och dynamik. Förslag från Resursberedningen 
rörande statsmakternas resurstilldelning till grundläggande högskoleut-
bildning samt forskning och forskarutbildning. Stockholm: Fritzes.  

SOU 2007:28. Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Betänkande 
från Utredningen om mål och uppföljning i grundskolan. Stockholm: 
Fritzes.  

SOU 2007:75. Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning. 
Betänkande av styrutredningen. Stockholm: Fritzes.  

SOU 2007:79: Tre nya myndigheter. Betänkande av Skolmyndighetsutred-
ningen. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2007:101: Tydlig och öppen. Förslag till en stärkt skolinspektion. 
Betänkande av Utbildningsinspektionsutredningen. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2008:27. Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola. Betänkande 
av Gymnasieutredningen. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2009:16. Betänkande av kulturutredningen. Stockholm: Fritzes. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (2009): Åtta kritiska frågor 
och svar om evidens. Medicinsk vetenskap & praxis. Nr 3-4, s 10-11. 



316 I ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? 
 

Strannegård, Lars (2007): Kvalitet på modet. I Leif Strannegård, red: Den 
omätbara kvaliteten. s 13-25. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

Sundberg, Daniel (2005): Skolreformernas dilemman. En läroplansteore-
tisk studie av kampen om tid i den svenska obligatoriska skolan. Växjö: 
Acta Wexionensia. Växjö University Press, 61. 

Sundström, Göran (2003): Stat på villovägar. Resultatstyrningens framväxt 
i ett historiskt-institutionellt perspektiv. Stockholm: Studies in Politics, 
96. 

Svenska akademien (1939): Ordbok över svenska språket. Lund: Svenska 
akademien.  

Svenska akademien (2006): Svenska akademiens ordlista över svenska 
språket. Stockholm: Svenska akademien. Norstedts akademiska förlag. 

Svenska kommunförbundet (2004): Kommungruppsindelning fr.o.m. 1 
januari 2005. http://www.skl.se/web/Kommungruppsindelning.aspx 
[Hämtad 2007-05-09]. 

Svenskt Näringsliv (2010a): Gymnasiekvalitet. 
http://www.gymnasiekvalitet.se/Om-gymnasiekvalitet/ [Hämtad 2010-
02-23]. 

Svenskt Näringsliv (2010b): Kvalitet i välfärden – så bra är kommunerna 
på att informera medborgarna 2009. Stockholm: Svenskt Näringsliv. 

Svensson, Magnus (2004): TQM –Based Self-Assessment in Educational 
Organizations. Help or Hindrance? Luleå: Luleå University of Technol-
ogy. Division of Quality & Environmental Management. Doctoral The-
sis no. 12.  

Sveriges Kommuner och Landsting (2009): Aktuellt om skola och förskola. 
Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Säfström, Carl Anders & Östman, Leif (1995): Den nya utbildningsretori-
ken. I Tomas Englund, red: Utbildningspolitiskt systemskifte? s 156-
167. Stockholm: HLS Förlag. 

Thors Hugosson, Christina, red (2003): Värdera och utvärdera. Stock-
holm: Lärarförbundets förlag. 

Thörner, Tina (2006): Det är dags att sätta in turbon. I Mats Ögren, red: 
Våra drömmars skola. s 18-22. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg. 



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 317
 

Tribe, Keith (2004): Translators’s introduction. I Koselleck, Reinhart: Fu-
tures Past. On the Semantics of Historical Time. New York: Columbia 
University Press. 

Tully, James (1988): The pen is a mighty sword: Quentin Skinner’s analysis 
of politics. I James Tully, red: Meaning & Context. Quentin Skinner 
and his Critics, s 7-25. Princeton: Princeton University Press. 

Unemar Öst, Ingrid (2009): Kampen om den högre utbildningens syften 
och mål. En studie av svensk utbildningspolitik. Örebro: Örebro Studies 
in Education, 27. 

Vedung, Evert (2009): Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Stu-
dentlitteratur.  

Vernersson, Folke (2007): Kvalitet som grund för undervisning och läran-
de. Hur bra är egentligen gymnasieskolan? Lund: Studentlitteratur.  

Vetenskapsrådet (2003): Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. http://www.vr.se [Hämtad 071205]. 

Wahlström, Ninni (2002): Om det förändrade ansvaret för skolan. Vägen 
till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser. Örebro: 
Örebro Studies in Education, 3. 

Wahlström, Ninni (2008): Var står kampen om utbildningspolitiken? Om 
statens förändrade roll inom den öppna samordningsmetoden. Nordisk 
pedagogik, 28(3), s 173-192. 

Wahlström, Ninni (2009): Mellan leverans och utbildning. Om lärande i en 
mål- och resultatstyrd skola. Göteborg: Daidalos.  

White, Hayden (2002): Foreword. I Koselleck, Reinhart: The Practice of 
Conceptual History. Timing history, Spacing concepts. s ix-xiv. Stan-
ford: Stanford University Press. 

Wibeck, Victoria (2000): Fokusgrupper. Om gruppintervjuer som under-
sökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. 

Young, Michael F. D. (2008): Bringing Knowledge Back In. From Social 
Constructivism to Social Realism in the Sociology of Education. Lon-
don och New York: Routledge. 

Ögren, Mats, red (2006): Våra drömmars skola. Stockholm: Hjalmarsson 
& Högberg. 

Östergren, Olof (1931): Nusvensk ordbok. Stockholm: Wahlström & Wid-
strand.  

http://www.vr.se/


  



  ANDREAS BERGH Vad gör kvalitet med utbildning? I 319
 

                                                     

Bilaga 1 
 
Förfrågan om deltagande i studie till doktorsavhandling i pedagogik 

 
Jag heter Andreas Bergh och är doktorand i pedagogik vid Örebro univer-
sitet. Som del av mitt avhandlingsarbete vänder jag mig nu till… med en 
förfrågan om möjlighet att få genomföra ett antal intervjuer med olika 
befattningshavare inom kommunen61.  

Mitt avhandlingsarbete handlar om styrningen av skolan och den sats-
ning på kvalitet som påbörjades under 1990-talets senare hälft. Som en 
konkret del av denna riktades år 1997 ett krav mot alla kommuner och 
skolor att skriva årliga kvalitetsredovisningar. Utifrån syftet att undersöka 
hur kvalitetsbegreppet uppstått, använts och utvecklats inom svensk skola 
består avhandlingen huvudsakligen av två delar, dels en analys av statliga 
auktoritativa statliga texter och dels av en empirisk studie som omfattar ett 
urval av kommuner och skolor.   

Inom ramen för den empiriska studien kommer jag att studera kommu-
nala texter och att intervjua olika kommunala befattningshavare för att få 
deras perspektiv på hur satsningen på kvalitet påverkar arbetet med att 
utveckla skolverksamheten. Studien kommer att genomföras under hösten 
2007 och våren 2008. Avhandlingen beräknas vara klar våren 2010.  

Jag vill särskilt betona att det i avhandlingen inte kommer att redovisas 
vilka kommuner eller personer som ingått i studien. Det är vidare min för-
hoppning att den tid som berörda personer avsätter kommer att uppvägas 
av fördelen att få dessa frågor belysta i relation till utvecklingen av kom-
munens skolväsende. Konkret önskar jag intervjua företrädare från den 
politiska nämnden som ansvarar för grundskolan, dels ordförande och dels 
en oppositionsledamot. På tjänstemannanivå önskar jag intervjua förvalt-
ningschef, eventuell utvecklingsledare eller motsvarande, ett par rektorer 
samt lärarrepresentanter, alla från grundskolan.  
 
Med vänliga hälsningar och med en förhoppning om ett positivt svar  
 
 
Andreas Bergh 
Doktorand vid Pedagogiska institutionen 
Örebro universitet 
  

 
61 En viss anpassning gjordes i brevet till den fristående huvudmannen. 
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Bilaga 2 
 
Till Dig som ingår i intervjustudien, 
 
Tillsammans med detta brev översänder jag en intervjuguide där jag kort 
presenterar de olika områden som kommer att beröras i intervjun. Du kan 
förbereda Dig genom att fundera igenom dessa och genom att läsa igenom 
skolans egen kvalitetsredovisning, alternativt för Dig som arbetar på hu-
vudmannanivå att tänka igenom frågor kring kvalitetsarbetet.    

Jag kommer att spela in intervjun för att i efterhand kunna göra en ut-
skrift av denna. Så snart utskriften är klar skickar jag den till Dig så att Du 
får en möjlighet att läsa igenom och vid behov göra förtydliganden och 
kompletteringar.  
 
Vi träffas i… den… klockan… Jag hör av mig telefonledes om detta.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Andreas Bergh 
Pedagogiska institutionen 
Örebro universitet 
701 82 Örebro 
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Bilaga 3 
 
Intervjuguide 
 
Med de frågeområden som redovisas nedan vill jag ge Dig en möjlighet till 
förberedelse för den kommande intervjun. Jag tänker mig att intervjun 
snarare förs som ett samtal kring dessa områden och där jag kan ställa 
följdfrågor än att denna i mer strikt mening är av fråga-svar-karaktär.   

 
Innehåll 
Här diskuteras vad som skulle kunna vara hög kvalitet när det gäller ut-
bildning, undervisning och lärande, vem eller vilka som har makt och infly-
tande att formulera detta samt om det finns någon form av motsättning 
eller kamp om kvalitetsbegreppets innehållsliga betydelse.  

 
Styrning 
Här diskuteras ansvarsfördelningen i det mål- och resultatstyrda systemet 
och huruvida förskjutningar i detta skett över tid, vilka olika styrningsred-
skap som finns på de olika ansvarsnivåerna och hur dessa påverkar hu-
vudmannens, skolornas och lärarnas arbete.  

 
Kvalitetsarbete  
Här diskuteras vilka behov som finns av utveckling, både inom skolväsen-
det generellt och mer specifikt inom huvudmannens ansvarsområde. Vidare 
vilken relation som finns mellan utvecklingsarbete och kvalitetsarbete. 
Också hur kvalitetsarbete går till liksom möjligheter och hinder för att 
göra detta.   
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