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Sammanfattning 
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola utvecklas och drivs av Skolverket och SIQ - Institutet för 
Kvalitetsutveckling. För att deltaga bör en skola arbetat en tid med systematiskt 
verksamhetsutveckling och kunna påvisa resultat (SIQ, 2010b). Sedan 2000 har endast 
åttionio procent av alla elever som gått ut nionde klass behörighet till gymnasiet (Skolverkets 
Jämförelsetal, 2012). Ingår provresultat från nationella prov och betyg i bedömningen för att 
vara förtjänt av kvalitetsutmärkelsen?  
 
Syftet med denna studie var att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att 
försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor. Utifrån en 
hermeneutisk ansats och en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats valdes 
dokumentanalys av Skolverkets databaser och skolornas hemsidor samt intervjuer med de 
rektorer som arbetade på de skolor som fått kvalitetsutmärkelsen.  
 
Resultaten visade att de skolor som mottagit kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har bättre 
elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige. De framgångsfaktorer som 
rektorerna ansåg var vad som lett fram till deras skolas elevprestationer stämmer väl överens 
med SIQs Modells tre hörnpelare – Systematiken, Strukturen och Kulturen. Slutsatsen blev att 
ett systematiskt kvalitetsarbete ger bra elevprestationer. Studien visade att ett systematiskt 
kvalitetsarbete med verksamhetsutveckling lämpar sig alldeles utmärkt för skolor i Sverige för 
att höja elevernas resultat. Om hundra procent av eleverna får behörighet till gymnasiet skulle 
det kraftigt bidra till minskade samhällskostnader. Hela Sveriges framtid skulle kunna 
förändras om alla skolor arbetade med offensiv kvalitetsutveckling såsom SIQs Modell och 
ett empowerment-ledarskap. 
 
Nyckelord:  Processorientering, TQM, delaktighet, empowerment, utvärdering och 
 självvärdering. 



Summery 
Quality award for Better School are developed and operated by the National Agency for 
education and the SIQ-Institute for quality development. In order to participate should a 
school worked for a time with systematic business development and be able to demonstrate 
results (SIQ, 2010b). Since 2000, only eighty-nine per cent of all pupils who passed the 9th 
class rating to high school (Skolverkets Jämförelsetal, 2012). Includes test results from 
national test and score in the assessment to be deserving of quality award?  
 
The purpose of this study was to examine whether the schools have received the quality award 
Better School, better student performance in grade 9 than the average for all schools in 
Sweden and to try to understand what led to the student's performance in these schools. On 
the basis of a hermeneutic approach and a combination of qualitative and quantitative 
approach was chosen to document analysis of National Agency for education databases and 
school websites as well as interviews with the headmasters who worked on the schools that 
received the quality award.  
 
The results showed that the schools that received the quality award Better School have better 
student performance in grade 9 than the average for all schools in Sweden. The success 
factors as headmasters felt was what led to their school's student performance is close to SIQs 
Modells three cornerstones – scheme, structure and culture. It was concluded that a systematic 
quality work offers great student achievements. The study shows that a systematic quality 
work with organizational development lends itself perfectly for schools in Sweden in order to 
raise students’ results. If one hundred percent of students receive access to high school, it 
would greatly contribute to the reduction of social costs. All of Sweden's future could change 
if all schools worked with total quality management such as SIQs Modell and an 
empowerment-leadership. 
 
Keyword: Process-orientation, TQM, participation, empowerment, evaluation and self-
 evaluation.
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till det undersökta ämnesområdet. Därefter följer 
syftet och studiens forskningsfrågor samt studiens avgränsningar. 
 
1.1 Bakgrund  
SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar på uppdrag av 
Utbildningsdepartementet med att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. 
Syftet är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och 
förskolor, vilket sker genom att dels lyfta fram goda förebilder vad gäller systematiskt 
kvalitetsarbete, dels att ge de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete 
(SIQ, 2010a). För att medverka bör verksamheterna under en tid arbetat systematiskt med 
verksamhetsutveckling och kunna påvisa resultat av det arbetet (SIQ, 2010b).  
 
I foldern för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola som SIQ utgett, kan en intresserad skola 
studera ett antal frågor för att se om Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är något för dem (SIQ, 
2010b). Frågorna handlar om motivation, delaktighet och engagemang vilket är 
sammankopplade med kvalitet och tillfredsställelse såväl hos kund som hos medarbetare 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Frågorna sammankopplas också med empowerment, vilket 
handlar om medarbetarnas motivation och möjligheter att ständigt bli mer kompetenta och 
utöva ett större inflytande på verksamheten med förbättrad produktivitet som mål (Kinlaw, 
1995; Warren & Nanus, 1985). Empowerment innebär att ge ansvar och handlingsutrymme 
till medarbetare och bygger på ett förhållningssätt och en människosyn där utgångspunkten är 
att alla människor har resurser och kapacitet till att definiera sina egna problem och att 
utveckla handlingsstrategier för att lösa dessa (Conger & Kanungo, 1988; Kanter, 1977; 
Menon, 2001; Spreitzer, 1995a, 1995b, 1997; Spreitzer, Kizilos, & Nason, 1997; Thomas & 
Velthouse, 1990). Kvalitetsarbete handlar inte bara om att utveckla processer och sin 
produktivitet utan om att skapa möjligheter för de människor som är inblandade att utvecklas i 
samspel med organisationens utveckling (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Sedan 2000 har endast åttionio procent av alla elever som gått ut nionde klass behörighet till 
gymnasiet, Skolverkets jämförelsetal (2012), trots att det i grundskolans uppdrag, utifrån 
skollagen (1985:1100), ingår att ge eleverna de kunskaper och färdigheter de behöver för att 
delta i samhällslivet och som skall ligga till grund för fortsatta studier i gymnasieskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2009; Skolverket, 2009). Alla elever som går i årskurs 9 skall 
sedan 2003 delta i Skolverkets nationella ämnesprov i engelska, svenska och matematik och 
resultaten redovisas till Skolverket. Resultaten ger en bild av elevernas kunskaper efter nio år 
i den svenska grundskolan (Skolverket, 2010). Syftet med de nationella proven är att stödja en 
likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning samt ge underlag för en analys av i vilken 
utsträckning kunskapsmålen nås på skol-, huvudmanna- och nationellnivå. De nationella 
proven bidrar också till att konkretisera kursplanernas mål och betygskriterier samt en ökad 
måluppfyllelse för eleverna (Skolverket, 2011a). 
 
I slutbetyget i årskurs 9 utgår läraren ifrån de mål som finns i kursplanerna. Det summerade 
värdet för elevernas slutbetyg, dividerat med antal avgångselever för respektive skola och 
kommun anger det faktiska genomsnittliga meritvärdet. Faktisk andel elever som uppnått 
målen i samtliga ämnen visar i vilken grad kommunen/skolan lyckas med målet att alla elever 
ska nå minimikraven i varje ämne. Faktiska betygsvärden är de faktiska betygsvärden som 
kommunen/skolan har avseende ”andel elever som uppnått målen” och ”genomsnittligt 
meritvärde”. Den faktiska andel elever som uppnått målen och de faktiska betygsvärdena sätts 
också i relation till olika bakgrundsfaktorer i en statistisk modell, vilket ger modellberäknade 
värden för en skola eller kommun (Skolverket, 2011b). 
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1.2 Problemdiskussion 
De skolor som har mottagit Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola arbetar systematisk med sin 
verksamhetsutveckling och kan påvisa resultat av det arbetet. Resultaten som ska påvisas 
handlar om ledarskap, information och analys, verksamhetens planering, medarbetarens 
engagemang och utveckling, verksamhetens processer och verksamhetens resultat (SIQ, 
2010e). 
 
I skollagen står att skolans uppdrag är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som skall 
ligga till grund för fortsatta studier i gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet, 2009; 
Skolverket, 2009). Kunskaperna mäts bland annat genom nationella prov i årskurs 9. Är några 
av verksamhetens resultat för att förtjäna Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola provresultat ifrån 
dessa prov? Är också det faktiska meritvärdet för skolan i jämförelse med det 
modellberäknade meritvärdet i årskurs 9 och andel elever som uppnått målen i alla ämnen 
samt andel elever som har behörighet till gymnasiet sådana resultat som sammanvägds i 
utmärkelsebedömningen? Har de skolor som fått kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola bättre 
resultat på nationella prov och betyg än andra skolor i Sverige? Har dessa skolor en högre 
andel elever som är behöriga till gymnasiet i jämförelse med snittet för alla svenska skolor. 
Om skolorna inte har bättre resultat på nationella prov och betyg är det intressant att fundera 
vad det i så fall kan bero på. 
 
1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att 
försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor. 
 
Utifrån syftet har fyra frågor ställts angående skolor som fått kvalitetsutmärkelsen Bättre 
Skola. 

1. Har dessa skolor högre resultat på nationella prov i årskurs 9 jämfört med snittet för 
alla svenska skolor? 

 
2. Har dessa skolor högre faktiskt meritvärde än sitt modellberäknade meritvärde och 

snittet för alla skolor i Sverige? 
 

3. Har dessa skolor en högre andel elever som uppnått målen i alla ämnen än sitt 
modellberäknade värde och snittet för alla skolor i Sverige? 

 
4. Har dessa skolor en högre andel elever som har behörighet till gymnasiet än snittet för 

alla skolor i Sverige? 
 
1.4 Avgränsningar 
Prov och betygsresultat avgränsas till åren 2005-2010. Nationella prov avgränsas till svenska, 
matematik och engelska. 
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2 Teoretisk referensram 
Intentionen med detta kapitel är att först ge läsaren en allmän teoretisk översikt över kvalitet, 
kvalitetsutveckling och offensiv kvalitetsutveckling samt SIQs Modell för kundorienterad 
verksamhetsutveckling. Därefter introduceras läsaren i skolväsendets uppdrag och historiska 
utveckling inom kvalitetsarbete. Slutligen behandlas Skolverkets kvalitetsverktyg och 
kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. 
 
2.1 Kvalitet 
En god kvalitet är avgörande för all framgångsrik verksamhet (Bergman & Klefsjö, 2007; 
Lagrosen & Lagrosen, 2009). Hur vi tolkar begreppet kvalitet beror på vilka värderingar man 
har och utifrån den verksamhet som man arbetar i (Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund, 
2009). Enligt Svenska Akademiens (1992) betyder kvalitet inre värde, egenskap, sort, 
beskaffenhet och god beskaffenhet. Ursprunget till kvalitet kommer ifrån det latinska ordet 
qualitas och betyder ungefär ”av vad”, vilket menas vad något bestod av, någontings 
beskaffenhet (Lagrosen & Lagrosen, 2009). Bergman och Klefsjö (2007) menar att begreppet 
kvalitet har många definitioner där den internationella standarden för ISO 9000:2000 
definierar kvalitet: 

”Den grad till vilken inneboende egenskaper uppfyller krav, dvs. behov eller 
förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk”.  

 
Bergman och Klefsjö (2007) tar i anspråk en egen definition vilken är:  

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst 
överträffa, kundernas behov och förväntningar”(ibid). 
 

Skolverket däremot definierar kvalitet utifrån hur väl verksamheten 
- uppfyller nationella mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer  
- uppfyller andra mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella  
- kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 

 utifrån rådande förutsättningar (Myndigheten för skolutveckling, 2003; 
Skolverket, 2011e) 

 
2.2 Kvalitetsutveckling  
Teorin kring kvalitet och kvalitetsutveckling utvecklades först i industrivärden där fokus låg 
på de tekniska och statistiska aspekterna. Endast ett fåtal teorier finns nerskrivna inom 
tjänstesektorn och den mänskliga kvalitetsutvecklingen trots att det är människorna som 
skapar kvalitet, vilket är särskilt viktigt där verksamheten bygger på mänskliga interaktioner 
(Lagrosen & Lagrosen, 2009).  
 
Kvalitetsarbetet dominerades till en början av kvalitetskontroll efter produktionen, vilket 
övergavs till kvalitetsstyrning under produktionen. Även detta arbetssätt lämnades för att 
övergå till att kvalitetssäkra före produktionen och idag innebär kvalitetsarbetet 
kvalitetsutveckling som omfattar alla de tidigare synsätten och innebär dessutom ständiga 
förbättringar innan, under och efter produktionen (Bergman & Klefsjö, 2007). För att 
åstadkomma ett framgångsrikt verksamhetsutvecklingsarbete används enligt Sörqvist (2010) 
dels styrande och säkrande aktiviteter samt dels utvecklande och förbättrande aktiviteter. Ett 
framgångsrikt verksamhetsutvecklingsarbete innefattar verkningsfulla strategier såsom 
ledarskap, utbildning, kund- och omvärldsorientering och verksamhetsförbättring.  
 
Kvalitetsutveckling idag bygger på en helhetssyn, ett systemperspektiv och grundläggande 
värderingar, där ledningen, ledningsstrategier och ett tydligt fokus på förbättringsarbete är av 
största vikt (Bergman & Klefsjö, 2007). De flesta organisationer arbetar idag med någon form 
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av systematisk förbättrings-/förändringsarbete, vilket omfattar allt och alla i verksamheten. 
Anledningen är bland annat de ökade kraven ifrån kunder, på lönsamhet, och 
kostnadseffektivitet samt konkurrenssituationen (Flach, 2006; Ljungberg & Larsson, 2001; 
Rentzhog, 1998; Sörqvist, 2010; Vinberg, Sandberg, Hydén & Schönbäck, 2006). 
Organisationer som inte kan producera med lägre kostnader, bättre kvalitet och fortare än sina 
globala rivaler försvinner snabbt från marknaden (Blanchard, Carlos & Randolph 1999; 
Randolph, 1995). 
 
2.3 Offensiv kvalitetsutveckling TQM 
Det systematiska förbättringsarbetet kallas totalkvalitet eller Total Quality Management, 
TQM och innebär enligt Bergman och Klefsjö (2007, s. 37) att: 

”man ständigt strävar efter att uppfylla och helst överträffa kundernas behov 
och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt 
förbättringsarbete där alla är engagerade och har fokus på organisationens 
processer”.  

Ledningsfilosofin TQM, dvs. offensiv kvalitetsutveckling, se figur 1, utgår ifrån ett antal 
värderingar vilka stöds av arbetssätt och konkreta verktyg som bildar en helhet, beskriver 
Bergman och Klefsjö (2007), Klefsjö et al. (1999), Lagrosen och Lagrosen (2009) och 
Rentzhog (1998) vilket innebär, att aktivt förebygga, förändra och förbättra i ett ständigt 
pågående arbete samt att utveckla produkter och processer (Bergman & Klefsjö, 2007; 
Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & Sandström, 1999; Ljungberg & Larsson, 2001; 
Rentzhog, 1998). Offensiv kvalitetsutveckling är lika tillämplig inom den offentliga sektorn 
liksom inom det privata näringslivet anser Bergman och Klefsjö 2007. 
 

Offensiv kvalitetsutveckling
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Figur 1. Offensiv kvalitetsutveckling. Fritt från Bergman och Klefsjö (2007) 
 
2.3.1 Värderingar 
Grunden till ett framgångsrikt kvalitetsarbete är ledningens engagemang vilket måste utgå 
ifrån en kultur med värderingar som samverkar och skapar en helhetsbild. Värderingar som 
”engagerat ledarskap”, ”sätt kunderna i centrum”, ”basera beslut på fakta”, ”arbeta med 
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processer”, ”arbeta ständigt med förbättringar” och ”skapa förutsättningar för delaktighet” 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Bergman och Klefsjö (2007) föredrar att prata om hörnstenar och hörnstensmodellen istället 
för värderingar, se figur 2 och menar att en av de viktigaste värderingarna i modellen för att 
skapa en bra kultur för offensiv kvalitetsutveckling är ett ”engagerat ledarskap”. Ledare som 
är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin kommunikation fungerar som föredömen för att 
medarbetare skall känna sig motiverade och delaktiga. Att medarbetarna känner 
arbetstillfredsställelse är både ett viktigt mål och ett viktigt medel för att uppnå hög kvalitet 
(Bergman & Klefsjö, 2007; Blanchard et al., 1999; Lagrosen & Lagrosen, 2009; Sörqvist, 
2010; Vinberg et al., 2006). 
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Figur 2. Hörnstensmodellen. Fritt från Bergman och Klefsjö (2007) 
 
Ett ledarskap bör därför enligt Bergman och Klefsjö (2007) vara understödjande, deltagande 
och utvecklande där medarbetarna känner sig trygga i sitt arbete och stolta över vad samtliga i 
organisationen skapar. Författarna understryker viktiga nyckelord som information, 
delegation, kommunikation och personlig utveckling. Detta är också vad Blanchard et al. 
(1999) och Randolph, (1995) argumenterar som framgångsfaktorer för konkurrenskraftiga 
organisationer. Även Spreitzer (1995a, 1995b) menar att den anställdes stöd ifrån 
organisationen, tillträde till strategisk information och organisationens resurser samt en god 
organisationskultur resulterar i medarbetare som har en stark känsla av empowerment, vilket 
innebär medarbetare som är mer innovativa och effektiva än de som har en lägre känsla av 
empowerment. Empowerment i dessa sammanhang handlar om att ta fram de mänskliga 
resurserna där medarbetare får möjlighet att utvecklas och utnyttja de befintliga kunskaper de 
har för att skapa en arbetssituation där organisationen ökar sin produktivitet. För detta behövs 
ett förändrat ledarskap från byråkratiskt till självstyrande grupper (Blanchard et al., 1999; 
Conger & Kanungo, 1988; Kanter, 1977; Kinlaw, 1995; Menon, 2001; Randolph, 1995; 
Spreitzer, 1995a, 1997; Spreitzer et al., 1997; Thomas & Velthouse, 1990; Warren & Nanus 
1985). 
Centralt i hörnstensmodellen är ”att sätta kunderna i centrum”, vilket innebär enligt Bergman 
och Klefsjö (2007) att aktivt ta reda på kundernas behov och sedan systematiskt försöka 
uppfylla eller överträffa dessa, vilket även Söderlund (1997) skriver. Kunderna är de personer 
eller organisationer som den egna verksamheten är till för. Inom skolväsendet är det elever 
och föräldrar som är kunderna (Eriksson, 1998). För att skapa kundtillfredsställelse bör 
interna rutiner och processer utgå ifrån kundens krav. Kunskap om kundernas krav 
tillförskaffas genom kundundersökningar (Söderlund, 1997). Lagrosen och Lagrosen (2009) 
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betonar betydelsen för organisationerna att erhålla en djupare förståelse för kundernas 
situation. 
 
En grundläggande hörnsten är att ”basera beslut på fakta” och Bergman och Klefsjö (2007) 
poängterar betydelsen av att fakta ska vara väl underbyggd genom att relevant information 
sammanställs och analyseras innan slutsatser kan dras. Det finns många olika effektiva 
verktyg att använda i insamlingen av fakta, till exempel processkartor, styrdiagram och 
släktskapsdiagram, se figur 1. Lagrosen och Lagrosen (2009) understryker även vikten av inte 
bara använda kvantitativ data utan att även använda kvalitativ data för att öka förståelsen. 
 
Hörnstenen att ”arbeta med processer” innebär att definiera och fokusera på huvudprocesser, 
stödprocesser och ledningsprocesser. En process är ett nätverk av sammanhängande 
aktiviteter som upprepas i tiden. Målet med processen är att resultatet av de omvandlade 
resurserna ska tillfredsställa processens kunder med så liten resursåtgång som möjligt 
(Bergman & Klefsjö, 2007; Eriksson, 1998; Lagrosen & Lagrosen, 2009; Ljungberg & 
Larsson 2001; Rentzhog, 1998; Sörqvist, 2010). Ljungberg och Larsson (2001) samt 
Rentzhog (1998) anser att fokus skall förskjutas till aktivitetskedjorna, vilka formar resultaten 
istället för de färdiga resultaten och därför är det processerna som bör styras och förbättras. 
 
Att ”ständigt arbeta med förbättringar” är en viktig hörnsten inom offensiv 
kvalitetsutveckling eftersom kvalitetsbristkostnader kan bli höga. Grundtanken är att förbättra 
kvaliteten utan ökade resurser. Ett tillvägagångssätt i förbättringsarbetet är att använda sig 
utav Demings PDSA-cykel, se figur 3 (Bergman & Klefsjö, 2007; Ljungberg & Larsson, 
2001; Klefsjö et al., 1999; Rentzhog, 1998; Sörqvist, 2010). Demings modell beskriver 
förbättringsarbetet i ett cykliskt tillvägagångssätt. Där Plan/Planera avser att definiera 
problemet, hitta orsaker och ta fram lämpliga åtgärder för att avlägsna orsakerna. I Do/Gör 
fasen genomförs åtgärderna. Sedan övergår arbetet i fas Study/Studera för att se vilka resultat 
som skett och i fas Act/Lär vad som ska korrigeras och förbättras (Bergman & Klefsjö, 2007; 
Ljungberg & Larsson, 2001; Klefsjö et al., 1999; Rentzhog, 1998; Sörqvist, 2010). Eriksson 
(1998) beskriver arbetet med ständiga förbättringar utifrån lusten och viljan att alltid göra 
saker ändå bättre, det vill säga att höja kvaliteten på allt vi gör. Författaren menar att ständig 
förnyelse är den lärande arbetsplatsens livspuls och att det inte är problemen utan 
möjligheterna som styr förbättringsarbetet. 
 

Demings PDSA-Cykel (plan–do-study-act)
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Demings PDSA-Cykel (plan–do-study-act)
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Figur 3. Demings PDSA-cykel (plan–do-study-act). Formuleringen “Planera - Gör – Studera – Lär utvecklades 
av Bergman & Klefsjö. Fritt från Deming, (1986); Bergman och Klefsjö (2007) 
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Den sista hörnstenen som Bergman och Klefsjö (2007) diskuterar är att ”skapa 
förutsättningar för delaktighet” och är en viktig värdering för att kvalitetsarbetet skall bli 
framgångsrikt. Ledningen måste skapa förutsättningar och underlätta för medarbetarna att 
vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. Den anställde måste 
känna delaktighet, meningsfullhet, engagemang och ansvar för att kunna utföra ett bra arbete i 
förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2007; Blanchard et al., 1999; Randolph 1995; 
Spreitzer 1995a, 1995b). Bergman och Klefsjö (2007) menar också att en ledare ska bidra till 
att medarbetare får självkänsla och självförtroende det vill säga blir uppskattad för den 
individen är och få uppskattning för sin prestation. Det handlar om att skapa förutsättningar 
för empowerment i en organisation som går ut på att ge ansvar och handlingsutrymme till 
medarbetarna utifrån ett förhållningssätt och en människosyn där utgångspunkten är att alla 
människor har resurser och kapacitet till att definiera sina egna problem och att utveckla 
handlingsstrategier för att lösa dessa (Conger & Kanungo, 1988; Kanter, 1977; Menon, 2001; 
Spreitzer, 1995a, 1995b, 1997; Spreitzer, Kizilos, & Nason, 1997; Thomas & Velthouse, 
1990; Yukl, 2010). Blanchard et al. (1999, s. 13) säger att  

”Kärnan i empowerment handlar om att frigöra de kunskaper, erfarenheter 
och motivationskrafter som människor redan har”. 

Enligt Conger och Kanungo (1988) innebär empowerment på individnivå en stark inneboende 
motivation och en stark tro på sin egen förmåga att kunna möjliggöra sina mål eller det man 
förutsatt sig.  
 
Empowerment har en central roll i arbetet mot total kvalitetsstyrning och ständiga 
förbättringar där värden, förhoppningar och initiativ förknippas till maktdelning och 
delegering i organisationer, vilket innebär att låta de medarbetare som står problemen närmast 
lösa dem, att öka medarbetarnas känsla av delaktighet i sina arbeten eller att låta arbetslag 
styra sig själva. Målet med empowerment på lång sikt är att företagets totala 
produktionsprestation skall öka och det kortsiktiga målet är att nyttja medarbetarnas hela 
potentiella och aktuella kompetens och mentala kapacitet (Blanchard et al., 1999; Kinlaw 
1995). 
 
2.3.2 Arbetssätt och verktyg 
Många olika arbetssätt och verktyg erfordras för att stödja värderingarna i offensiv 
kvalitetsutvecklings ledningssystem. Självvärdering, benchmarking och processledning är 
exempel på arbetssätt medan släktskapsdiagram, processkartor och kriterierna i ”SIQs Modell 
för kundorienterad verksamhetsutveckling” är exempel på verktyg, se figur 1. De arbetssätt 
och verktyg som återspeglas i figur 1 är bara några exempel på vad som är användbart för att 
stötta värderingarna så att de på allvar blir en del av kulturen och som genomsyrar hela 
organisationen (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
Utmärkande för offensiv kvalitetsutveckling är kulturen och de värderingar den bygger på 
samt systemsynen, inte enskilda arbetssätt eller verktyg. Det kan behövas många olika 
arbetssätt och därmed verktyg för att stödja en speciell värdering och ett speciellt arbetssätt 
kan stödja flera värderingar. Många av verktygen hjälper till att systematisera och underlättar 
arbetet inom de olika arbetssätten. Som exempel utgör häften med modeller och kriterier som 
utvecklats till kvalitetsutmärkelser ett av flera verktyg till stöd för självvärdering till exempel 
SIQs Modell (Bergman & Klefsjö, 2007). 
 
2.3.3 SIQs Modell för kundorienterad verksamhetsutveckling 
Den modell som många organisationer använder är just SIQs Modell för kundorienterad 
verksamhetsutveckling som SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling utarbetat (Sörqvist, 2010). 
SIQs Modell etablerades 1992 och är ett verktyg som används för att skapa en helhetssyn, ge 
struktur, ett språk och värderingar som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete. 
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Lärdomarna från arbetet med SIQs Modell kan resumeras med att det ger ledning och 
medarbetare en helhetsbild av den egna verksamheten. Det skapar ett gemensamt språk och 
ett stort engagemang. Arbetet tydliggör vad som menas med kundorienterad 
verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar samt leder till förbättrat resultat (ibid). 
 
SIQs Modell inriktar sig på ledarskapets roll och alla medarbetares delaktighet och är en 
modell för ett dynamiskt ledningssystem som bygger på tre hörnpelare – Systematiken, 
Strukturen och Kulturen (SIQ, 2010c). 
 

Systematiken 
Systematiken i modellen baseras enligt Bergman och Klefsjö (2007) på de fyra 
huvuddimensionerna; angreppssätt, tillämpning, resultat och utvärdering och skapas utifrån 
fyra frågor:  
1) Hur gör vi för att…? 
2) I vilken omfattning tillämpas de valda arbetssätten? 
3) Vilket resultat leder det till? 
4) Hur gör vi för att utvärdera och förbättra det vi gör? (SIQ, 2010c, 2011a; Sörqvist, 2010). 
 
Dessa frågor används på ett enligt SIQs Modell systematiskt sätt i Demings PDSA-cykel, det 
vill säga förbättringshjulet (SIQ, 2010c, 2011a). 
 

Strukturen 
En organisationsmodell, se figur 4 utgör grunden för de olika frågeområdena som skall ställas 
och sätter medarbetare, kunder och processer i fokus. Strukturen bygger på sju olika kriterier 
vilka är 1) ledarskap, 2) information och analys, 3) verksamhetens planering, 4) 
medarbetarnas engagemang och utveckling, 5) verksamhetens processer, 6) verksamhetens 
resultat, 7) kundtillfredsställelse. Dessa kriterier är nedbrutna i 25 ytterligare delkriterier 
fördelade på totalt 1000 poäng (Bergman & Klefsjö, 2007; SIQ, 2010c, 2011a; Sörqvist, 
2010). 
 

 
Figur 4. Organisationsmodell. Fritt från SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling (2011a) 
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Kulturen 
I SIQs Modell bygger kulturen på tretton olika grundläggande värderingar. Dessa 
kännetecknar framgångsrika organisationers verksamhet och skall stödja de angreppssätt, 
metoder och arbetsformer som organisationen använder, liksom de beslut och vägval man gör 
(SIQ, 2011a). 
 

1. Den första värderingen handlar om ”kundorientering”. Hela organisationens fokus 
skall ligga på kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och 
förväntningar, både externa och interna eftersom en organisations långsiktiga 
framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för det vill 
säga kunderna (ibid). 

 
2. Ett ”engagerat ledarskap” anger riktningen för verksamheten, tar tillvara potentialen i 

individers erfarenheter och olikheter, skapar förutsättningar för medarbetarna samt i 
dialog med dem definierar och följer upp målen. För att skapa en kultur som sätter 
kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från 
varje ledare (ibid). 

 
3. Även ”allas delaktighet” är en förutsättning för en framgångsrik organisation. Att 

varje medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina 
arbetsuppgifter. Att se sin roll i helheten, ha klara mål och de resurser som krävs samt 
vetskap om de resultat som ska uppnås (ibid). 

 
4. ”Kompetensutvecklingen” bör inte bara ses ur ett individuellt perspektiv utan även 

organisatoriskt eftersom den samlade kompetensen är avgörande för organisationens 
framgång och konkurrenskraft (ibid). 

 
5. ”Långsiktighet” är viktigt i värdering av utveckling och konkurrenskraft då ett 

ihärdigt förbättringsarbete leder till ökande produktivitet och effektivitet, bättre miljö, 
nöjdare kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt (ibid). 

 
6. Det är viktigt att varje organisation har ett ”samhällsansvar” utöver lagar och 

förordningar. Organisationen och dess medarbetare måste se sin verksamhet som delar 
i en större helhet och aktivt medverka till förbättringar i både samhälle och miljö 
(ibid). 

 
7. ”Processorientering” stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden och 

arbetsorganisation samt lägger grunden för en kundorienterad verksamhetsutveckling. 
Verksamheten i organisationen skall ses som processer som skapar värde för kunderna 
(ibid). 

 
8. ”Förebyggande åtgärder” är lönsamt. Nyckelord som framsynthet, förutseende och 

planering där även kunder och leverantörer skall engageras i förbättringsarbetet (ibid). 
 

9. Konkurrensen från andra organisationer kräver förnyelse och ”ständiga förbättringar” 
i den egna verksamheten. Därför behövs ett systematiskt förbättringsarbete som 
genomtränger organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt lärande, 
kreativitet och nya idéer (ibid). 

 
10. Organisationen och medarbetare måste också arbeta med benchmarking, ”lära av 

andra”, för att skaffa sig nya kunskaper om vad som är möjligt att uppnå och hur detta 
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kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem som är bäst på en viss process, oavsett 
vilken bransch eller sektor de tillhör (ibid). 

 
11.  ”Snabba reaktioner” på kundernas behov av avgörande betydelse såväl för 

utveckling, produktion och leverans av varor och tjänster, som för administrativa 
processer (ibid). 

 
12. ”Faktabaserade beslut” som är dokumenterade och tillförlitliga är a och o i varje 

organisation. Medarbetarna måste få möjlighet att mäta och analysera fakta av 
betydelse för att kunna uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder (ibid). 

 
13. Organisationen måste genom ”samverkan” på flera plan och i olika avseenden ta till 

vara kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer, 
partners, ägare och huvudmän (ibid). 

 
2.3.4 TQM i skolan 
Lagrosen (1997) forskade redan på 1990-talet om TQM, total quality management var lämplig 
att använda för att förbättra kvaliteten på skolans verksamhet. Författaren undersökte under 
åren 1992-1994 i ett kvalitetsprojekt där fyra olika grundskolor i Sverige deltog. Syftet med 
Lagrosens undersökning var att studera vilka effekter TQM:s användande i grundskolan 
kunde tänkas få och för att därigenom göra en bedömning av om TQM:s teori och dess 
metoder lämpade sig för skolan. 
 
Resultatet av Lagrosens (1997) undersökning visade att TQM var tillämplig och lämpade sig 
mycket väl att användas i grundskolan. Kvalitetsprojektet mynnade ut i en helhetssyn på 
skolan på ett annat sett än tidigare. Medarbetarna blev mer mån om att ge en bra service i alla 
led och samarbetet mellan personalgrupper ökade. De fick en större medvetenhet om vilka de 
var till för och en bredare syn på eleverna. Projektet förde med sig en mer strukturerad syn på 
verksamheten och utvärderingarna blev mer systematiska. Medarbetarna fick en bättre 
förmåga att klara ekonomiska nedskärningar och större ekonomisk förståelse. 
Kommunikationen blev bättre, speciellt kommunikationen med föräldrarna. Delaktigheten i 
organisationen ökade, medarbetarna kände större arbetsglädje och ledarna blev stärkta i sin 
roll. Medarbetarna fick även ett rikare utbud av kompetensutveckling. Den enda negativa 
effekt som påvisades var att projektet var resurs- och arbetskrävande (Lagrosen, 1997; 
Lagrosen & Lagrosen, 2009). 
 
Scherp (2004) är dock mycket kritisk till TQM och SIQs Modell i skolan. Författaren menar 
att trots Lagrosens (1997) analys av värderingarna i SIQs Modell och tillämpningen av dessa 
visade på många negativa aspekter drog ändå Lagrosen slutsatsen att  

”… de värderingar som ligger bakom TQM i huvudsak harmonierar med skolan och 
dess verksamhet.” (Scherp 2004, s. 279). 

En rimligare slutsats torde enligt Scherp (2004) vara att detta perspektiv inte är tillämpbart 
inom skolområdet. Exempel på detta menar Scherp (2004): 

- kvalitetstänkandets själ inom TQM är kundorienteringen medan 
samhällsansvaret inte behandlas så ingående 

- rent pedagogiska frågor inte täcks in av modellen 
- den kunskapssyn som dominerar inom TQM, SIQ och USK (Utmärkelsen Svensk 

Skola) är svår att förena med den kunskapssyn som betonas i skolans läroplaner 
- arbetsbördan ökar på grund av mycket pappersarbete och mer tid till olika 

möten och sammanträden 
- många har inte förstått innebörden i projektet och dess syfte 
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- det språk som förekommer i modellen skiljer sig i hög grad från det som normalt 
används i skolans värld vilket skapat svårigheter att förstå vad olika begrepp 
egentligen innebär (Scherp, 2004 s. 9). 

 
2.4 Skolväsendet 
Utbildningsdepartementet har ansvaret för utbildningen i Sverige och enligt den svenska 
skollagen skall alla barn och ungdomar ha lika tillgång till en likvärdig utbildning oberoende 
av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. Skolplikten som är nioårig 
gäller från sex eller sju år och är avgiftsfri. Utöver kommunala skolor finns fristående skolor 
som enligt skollagen skall vara godkända av Statens skolverk (Utbildningsdepartementet, 
2011a). 
 
2.4.1 Skolans uppdrag 
Enligt skollag (1985:1100) skall grundskolan ge eleverna de färdigheter de behöver för att 
medverka i samhällslivet och vara grunden vid fortsatta studier i gymnasieskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2009). 
 
Skollag (1985:1100) 4 kap. Grundskolan 1 §: 

Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och 
färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i 
samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i 
gymnasieskolan. 

 
Skollag (1985:1100) 9 kap. Fristående skolor 2 §: 

En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till 
art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som 
grundskolan, särskolan respektive specialskolan skall förmedla, skall 
godkännas. 

 
Skolans uppdrag som beskrivs i Lpo 94, är omfattande och handlar inte enbart om att främja 
lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper och att förmedla bestående kunskaper 
som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Skolan skall dessutom 
överföra grundläggande värden och i samverkan med hemmen, främja elevernas utveckling 
till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar (Skolverket, 2009).   
 
I Lpo 94, Skolverket (2009) beskrivs att den enskilda skolan måste utvecklas för att kunna 
svara mot uppställda mål, vilket huvudmannen ansvarar över. Den dagliga pedagogiska 
ledningen och lärarnas professionella ansvar, är förutsättningar för att skolan ska utvecklas 
kvalitativt. Undervisningsmålen måste ständigt prövas, resultaten följas upp och utvärderas 
och nya metoder prövas och utvecklas. Arbetet måste ske i samspel mellan skolans personal 
och elever i nära kontakt med det omgivande samhället. Rektorn har det övergripande 
ansvaret för att verksamheten inriktas till att nå de nationella målen. Ansvaret innebär bland 
annat att upprätta en arbetsplan samt att skolans resultat följs upp och utvärderas (ibid). 
 
Den 1 juli 2011 trädde den nya skollagen (2010:800) i kraft. Samma regler gäller för både 
fristående och offentliga skolor, vilket innebär bland annat att friskolorna även ska följa kurs- 
och läroplaner och sätta betyg (Skolverket, 2011g). 
 
Skollag (2010:800) 1 kap 4§. Syftet med utbildningen inom skolväsendet: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
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förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.  
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare. 

 
2.4.2 Skolmyndigheter 
Statens skolverk är en förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet som inrättades 
1991 (Utbildningsdepartementet, 2011b). Skolverkets huvudsakliga uppgift är att styra, stödja 
och utveckla samt att svara för uppföljning och utvärdering av kommuners och skolors arbete 
med syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i verksamheterna (Dovelius, 1999; Skolverket, 
2011f). Skolverket sätter ramar och riktlinjer för hur utbildning ska bedrivas och stödjer 
förskolor och skolor i deras utveckling. De utvärderar verksamheterna genom fördjupade 
studier och analyser. Skolverket följer upp verksamheternas förutsättningar, hur 
verksamheterna genomförs och hur resultaten utvecklas genom att regelbundet samla in data 
ifrån kommunerna, vilket bidrar till att en jämförelse kan göras mellan olika huvudmän och 
verksamheter (Dovelius, 1999; Skolverket, 2011). 
 
Under åren 2003-2008 fanns även Myndigheten för skolutveckling som stödde kommuners 
och skolors arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Vid nedläggningen fördes en stor del 
av dess verksamhet över till Skolverket. Skolledare, lärare och skolchefer var myndighetens 
främsta målgrupper men den vände sig även till verksamma inom förskola och 
skolbarnomsorg. Myndigheten skulle bland annat svara för den statliga rektorsutbildningen, 
stödja användningen av informationsteknik och medverka i spridning av forskning 
(Utbildningsdepartementet, 2002b). 
 
Skolinspektionen inrättades under Utbildningsdepartementet i oktober 2008 och ålades 
uppdraget att granska, bedöma utvärdera och följa upp skolans verksamhet. Skolinspektionen 
tog över Skolverkets roll att bedriva tillsyn och kvalitetsgranska kommunal och fristående 
skolor. Skolverket ska enbart ägna sig åt nationell utvärdering som riktar sig till skolväsendet 
i sin helhet. Skolverkets utvärderingar syftar till att löpande leverera information om hur 
skolan som institution fullgör sina skyldigheter. Syftet för Skolinspektionen är att kontrollera 
att nationella krav i skolförfattningar följs (Berg, 2011). 
 
2.5 Kvalitetsarbetets utveckling inom skolväsendet 
Styrning och ledning innebär att utarbeta uppdrag och mål, att stödja arbetet med 
förverkligandet av målen och att följa upp verksamheten (Scherp, 2007). Skolans styrning och 
ledning kräver ett väl utvecklat kvalitetssystem. Kvalitetsarbetet i skolan har dock ändrats 
över tid, ifrån enbart kvalitetskontroll till kvalitetsredovisningar, kvalitetsmodeller och 
kvalitetsutmärkelser (Höög & Johansson, 2011). 
 
2.5.1 Kontroll 
Kontroll och utvärdering av undervisningsinsatser har pågått ända sedan 1600-talet då 
prästerna höll husförhör för att kontrollera läskunnigheten hos folk. Målet på den tiden var att 
folket skulle lära sig den Lutherska läran (Karlsson, Vestman & Andersson, 2007). Under 
1700-talet startades ett stort antal privatskolor bland annat flickskolor. I ett försök att 
modernisera skolan inrättades utifrån 1825 års uppfostringskommitté en försöksskola i 
Stockholm, Nya elementarskolan med profilerings på moderna språk (Richardsson, 2004). 
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Inte förrän 1842 inrättades den ”Allmänna folkskolan” och skolstadgan föreskrev en allmän 
undervisningsplikt där varje stadsförsamling och landsbygdsocken skulle inrätta och ansvara 
för en allmän folkundervisning som var organiserad som skola. Granskningen av skolan 
utfördes nu av Skolinspektörer. Folkskolan som först var fyraårig blev 1878 en sexårig 
skolform (Karlsson, Vestman & Andersson, 2007; Richardsson, 2004). Den frivilliga 
realskolan vilken var en påbyggnad på folkskolan etablerades först 1905. Flickorna fick dock 
vänta ända fram till 1928 innan denna skolform även gällde för dem. Folkskolan förlängdes 
efter ett beslut 1936 att utökas från sex till sju år (Richardsson, 2004). 
 
2.5.2 Utvärdering  
En nioårig enhetsskola infördes på försök år 1950 vilket 1962 blev grundskolan. Den 
obligatoriska grundskolan var helt utbyggd 1972 och ersatte då folkskolan, flickskolan och 
realskolan (Richardsson, 2004). Begreppet ”utvärdering” infördes i skolan under mitten av 
1900-talet och Skolöverstyrelsen fick som uppgift att genomföra utvärderingarna. 
Traditionella kunskapsprov användes vilket skedde på systemnivå (Hedenqvist, 1999; 
Karlsson, Vestman & Andersson, 2007). 
 
På 1970-talet inleddes SIA-utredningen om ”skolans inre arbete” efter en stark kritik riktad 
mot skolan. Den starkt centrala styrningen av skolan och undervisningen omprövades och en 
reformering av den statliga förvaltningen inleddes. Första steget blev implementeringen av 
Lgr80, ”Läroplan för grundskolan”, där ansvaret för den lokala skolans utveckling och 
lärarnas kompetensutveckling överfördes till kommunerna. Man övergick också från 
regelstyrning till målstyrning vilket innebar att de nationellt formade målen skulle 
konkretiseras lokalt för att bli utvärderingsbara. Detta innebar att det blev de lokala aktörerna 
själva som skulle tolka de nationella styrdokumenten, precisera målen och utarbeta konkreta 
skolplaner samt lokala arbetsplaner. Vilket därmed ökade kraven på skolans personal och på 
en medveten pedagogisk ledning, samt på en lokal utvärderingsverksamhet (Hedenqvist, 
1999; Karlsson, Vestman & Andersson, 2007; Richardsson, 2004). Det var för övrigt lag på 
att det skulle finnas en skolplan i varje kommun som var godkänd av kommunfullmäktige. 
Skolplanen skulle kontinuerligt följas upp och utvärderas (Hedenqvist, 1999). 
Skollag (1985:1100) 2 kap 8§ 

”I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan 
som visar hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av 
skolplanen skall särskilt framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för 
att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. Kommunen skall 
kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen”. 

 
2.5.3 Uppföljning, utvärdering och självvärdering  
I det andra steget i förvaltningsreformeringen inrättades Skolverket 1991 som ett nytt statligt 
ämbetsverk för skolväsendet som ersatte Skolöverstyrelsen, Statens institut för 
läromedelsgranskning, Länsskolnämnderna och Fortbildningsnämnderna. Skolverkets 
utvärderingsprogram skapade ett intresse för kunskapsbyggande där ledningen skulle ”lära av 
organisationen” istället för att ”lära organisationen”. Detta förutsatte information grundlagd 
på självvärderingar (Karlsson, Vestman & Andersson, 2007). Självvärdering innebär en 
kritisk granskning av det egna arbetsutförandet och ger ett bra bedömningsunderlag till att 
kunna överväga åtgärder och beslut utifrån fakta och insamlad information. Under en 
självgranskning lär organisationen av arbetet och utvecklar en ökad förståelse för sin skolas 
villkor och möjligheter och blir bättre på att lösa sina problem (Eriksson, 2007 & Widell, 
1999). Fortlöpande utvärderingar och brukarnas inflytande skulle avse hela 
utvärderingssystemet. Utvärdering för skolutveckling fick nu också uppmärksamhet bland 
pedagogiska forskare. Förvaltningsreformen innebar en genomgripande förändring av lärarnas 
och skolledningens arbetsvillkor där skolverksamheten skulle utformas lokalt i dialog mellan 
olika intressen och den hieratiska toppstyrningen skulle ersättas med en organisation i form av 
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nätverk. Reformen innebar ett kommunalt huvudmannaskap och ett nationellt uppdrag som 
krävde egna initiativ och ansvarstaganden (Eriksson, 2007; Karlsson, Vestman & Andersson, 
2007). Sedan början av 1990-talet har huvudmän och skolor arbetat intensivt med att hitta 
former för målformulering, uppföljning och utvärdering där skolplaner samt lokala 
arbetsplaner utvecklades till verksamma styrinstrument för kvalitetsutvecklingen (Hedenqvist, 
1999; Myndigheten för skolutveckling 2003). 
 
När de nya läroplanerna Lpo94, ”Läroplan för det obligatoriska skolväsendet” och Lpf94, 
”Läroplan för de frivilliga skolformerna” antogs av riksdagen med ett nytt kursrelaterat 
betygssystem, fanns det uppenbara brister i kunskapsbasen för implementeringen av dessa. 
Även det system för styrning och utvärdering som kommunerna skulle utveckla var ofta 
bristfälliga och en återgång till kraftfullare styrning blev påtaglig där målstyrningen 
utvidgades till mål- och resultatstyrning. Utvärdering i detta sammanhang blev mer inriktad 
på att bedöma om skolan nådde uppställda mål och förväntade resultat och mindre inriktad på 
att förstå och förklara utfallet av genomförda insatser (Eriksson, 1998; Eriksson, 2007; 
Karlsson, Vestman & Andersson, 2007). Det fanns en allmän övertro på att utvärdering av 
måluppfyllelse fungerade som en självuppfyllande profetia (Eriksson, 1998). 
 
Utvärderingarna var menar Höög och Johansson (2011) för rektorer och lärare detsamma som 
skolans självärdering, där underlaget var egna upplevelser och åsikter istället för systematiskt 
insamlad fakta. Aktiviteter och processer beskrevs istället för att framställa olika perspektiv 
som analyserats i relation till mål och resultat. Skolverket startade enligt Dovelius (1999) och 
Hedenqvist (1999) därför i början av 1997 ett genomgripande nationellt program för att stödja 
kommunerna och skolornas styrning och egenkontroll. Programmet bestod av möten med 
kommunala politiker, kontakter med kommunala företrädare, riksomfattande seminarier om 
utvärdering och lokalt kvalitetsarbete, tidskriftserien ”Verktyg för utvärdering” och en 
gemensam databas för utvärderingsfrågor. Skolverket utarbetade i detta sammanhang en egen 
definition av utvärdering som skulle vara användbar i skolors och kommuners arbete med 
utvärderingar. 

”Att utvärdera skolverksamheten innebär att granska och värdera särskilt 
utvalda delar gentemot överenskomna kriterier”. 
(Dovelius, 1999, s. 10; Hedenqvist, 1999, s. 34). 

 
Skolverkets förslag på en struktur för utvärdering var ”Trappan” som beskrev olika steg i 
utvärderingsarbetet. Genom att successivt gå uppför de olika trappstegen och systematiskt 
besvara frågorna, varför? vad? vilka? hur? och resultat, skulle de val man ställdes inför i 
utvärderingsarbetet komma i rätt ordning (Dovelius, 1999). 
 
2.5.4 Kvalitetsredovisning  
Regeringen krävde en skärpning av skolans uppdrag och 1997 infördes en förordning, 
SFS1997:702, som ålade skolorna och kommunerna att årligen upprätta 
kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen. 
Kvalitet blev ett centralt styrningsbegrepp där utvärdering och uppdrag som begrepp kom att 
ersättas av kvalitetsgranskning (Eriksson, 1998; Hedenqvist, 1999; Höög & Johansson, 2011; 
Karlsson, Vestman & Andersson, 2007; Myndigheten för skolutveckling, 2003, 2007; 
Utbildningsdepartementet 2008). Redan 2001 ändrades förordningen om kvalitetsredovisning 
för att markera att utvärderingen skulle ske i förhållande till de nationella målen och inte som 
tidigare att de lokala målen i skolplanen och arbetsplanen låg som utgångspunkter för 
självbedömningen. Enligt denna förordning var varje skola tvungen att bedöma hur pass väl 
man arbetat i riktning mot och förverkligat utbildningarnas nationella mål och vilka åtgärder 
man avsåg att vidta för en ökad måluppfyllelse (Eriksson, 2007; Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). 
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I kvalitetsredovisningen föreskrevs att verksamheterna skulle redovisa sin måluppfyllelse i 
förhållande till de nationella målen, så som de uttrycktes i skollagen, läroplaner och 
kursplaner. De nationella målen skulle vara utgångspunkten för allt bedömningsarbete i 
grundskolan vare sig det gällde utvärdering av verksamheten i stort, av den individuelle 
lärarens arbete eller av elevens arbete (Eriksson, 2007; Myndigheten för skolutveckling, 2003, 
2007; Skolverket 2006). Eriksson (2007) diskuterar också rektorns ansvar för att styrningen 
genom intern utvärdering fungerar.  Författaren påtalar att många av kvalitetsredovisningarna 
intygar om stora brister i styrningen, med ett magert bedömningsunderlag och sällan tecken 
på kritiska bedömningar av det egna handlandet. Analyser saknades ofta och det redovisade 
resultatet sattes inte alltid i relation till de nationella målen. Oftast var det görande resultat 
som beskrevs, istället för lärande resultat det vill säga bevis för ökad förståelse och nya 
insikter. 
 
Kravet på kvalitetsredovisning och en kommunal skolplan upphävdes dock den 1 juli 2011 i 
och med den nya skollagen (2010:800) där kravet på det systematiska kvalitetsarbetet istället 
förstärkts och fått ett eget kapitel. Varje huvudman, rektor och förskolechef får nu ett ansvar 
att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i förhållande till nationella mål, 
krav och riktlinjer, som underlag för insatser, så att verksamheten kan utvecklas och nå 
uppsatta mål och resultat. En betydelsefull aspekt av kvalitetsarbetet är att det ska bedrivas 
tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. Därför måste det 
möjliggöras en organisation och resurser som underlättar det utvecklingsarbetet både på 
huvudmannanivå och på enhetsnivå (Höög & Johansson, 2011; Utbildningsdepartementet, 
2011). 
 
2.5.5 Systematiskt kvalitetsarbete 
Att ett systematiskt kvalitetsarbete var av största vikt och ett stöd för verksamhetsutveckling 
deklarerade regeringen i skrivelsen 2001/02:188 om ”Utbildning för kunskap och jämlikhet – 
regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning”. Där 
förklaras att för att fler barn, ungdomar och vuxna skall nå målen för utbildningen måste 
kvaliteten i utbildningen öka och att ett systematiskt kvalitetsarbete syftar till att åstadkomma 
en sådan förbättring. Detta genom att på alla nivåer utvärdera resultat och måluppfyllelse, 
identifiera brister, analysera orsaker till dessa och vidta de åtgärder som behövs 
(Utbildningsdepartementet, 2002a). Myndigheten för skolutveckling (2003) beskriver i sin 
bok Att granska och förbättra kvalitet att TQM är en modell för kvalitetsarbete som innebär 
att istället för att styra med regler, mål och resultat, styra med kvalitet. TQM arbetar utifrån 
aspekterna processledning, ledarskap, produktutveckling och tillförlitlighet. 
 
I ”Allmänna råd och kommentarer – Kvalitetsredovisning” som 2006 ersatte ”Skolverkets 
allmänna råd 1999:1” betonades att kvalitetsarbetet skulle bedrivas både på huvudmanna- 
och på verksamhetsnivå. Det beskrivs att det var en plikt för huvudmannen och ledningen att 
se till att det fanns fungerande system för verksamheterna att kunna styra mot de uppsatta 
målen. Huvudmannen hade även det övergripande ansvaret för att verksamheterna verkligen 
bedrev utbildningen i enlighet med författningarna inom området. Huvudmannen skulle också 
skapa förutsättningar för verksamheterna att kunna nå de nationella målen. Kvalitetsarbetet 
avsåg enligt Skolverket syfta till en fortgående identifiering av vilka förutsättningar som var 
nödvändiga för arbetet mot de uppsatta målen. Det skulle även syfta till att utveckla 
arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och vidta lämpliga åtgärder. För 
bestående förbättringar och höjd kvalitet, behövdes att utvecklingen av kvalitetsarbetet följdes 
över tid. Den skriftliga kvalitetsredovisning var det verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet 
som användes för att regelbundet stämma av hur långt verksamheten kommit (Myndigheten 
för skolutveckling, 2003, 2007; Skolverket 2006). Förändringarna i de nya allmänna råden 
menar Scherp (2007) gick mot helheten i uppdraget. Det vill säga att inte bara använda 
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numeriska värden för kvalitetsbedömning, beskriva lärdomar om sambandet mellan hur man 
arbetar och de resultat man uppnår och att inte bara rikta in sig på resultaten. 
 
Kvalitetsarbetet bör enligt Berg och Scherp (2003); Scherp (2004) sättas in i en 
utvecklingsprocess i skolan för att kvalitetsarbetet ska leda till utveckling. Kunskapen av 
utvecklingsprocessen får i och med det en stor innebörd för utformningen av kvalitetsarbetet. 
Om kvalitetsarbetet ska åstadkomma en utveckling av verksamheten fordras en uppbyggnad 
av meningsskapande och förståelsefördjupande lärmiljöer, där man på varje nivå i 
organisationen lär om hur man kan bidra till en förhöjd kvalitet. Kvalitet menar Scherp (2004) 
är förhållandet mellan kundens upplevda kvalitet och den kvalitet som kunden förväntat sig. 
Kvalitet mäts genom att elever och/eller föräldrar får uttrycka hur nöjda de är med skolan. 
Författaren menar även att kvalitet kan ses som måluppfyllelse som då mäts genom att ta reda 
på i vilken utsträckning resultaten överensstämmer med uppdraget som helhet eller med olika 
mål och delmål som angivits i styrdokumenten. Kvalitet kan också ses som förverkligandet av 
de arbetsprocesser som bedöms leda fram till realiserandet av organisationens uppdrag. I det 
fallet mäts kvalitet genom att lärare och elever bedömer hur väl man lyckas förgöra de 
lärdomar som man funnit vara viktigast när det gäller att bidra till elevernas lärande och 
utveckling. 
 
2.6 Skolverkets kvalitetsverktyg 
På Skolverket hemsida finns idag olika publikationer, verktyg, information i syfte att stärka 
skolor och kommuner att utveckla sitt kvalitetsarbete (Skolverket, 2011). 
 
2.6.1 Kvalitetscirkeln 
Ett av verktygen är kvalitetscirkeln, se figur 5, en processmodell i fyra faser; 1) Var är vi? 2) 
Vart ska vi? 3) Hur gör vi? 4) Hur blev det? där var och en av de olika faserna rymmer flera 
moment. Skolverket beskriver att förbättringsarbetet behöver åskådliggöras i en 
lägesbeskrivning, vilken ger ett viktigt utgångsläge i planeringen av vad som ska göras och 
vad som ska uppnås. Skolverket ger också förslag på moment som är värdefulla för att få fram 
ett underlag till en lägesbeskrivning. Dessa är 1) begrepp, 2) måluppfyllelse, 3) 
förutsättningar, 4) reflektion/analys och 5) lägesbedömning.  För varje moment finns tips om 
verktyg och länkar att använda i detta arbete (Skolverket, 2011d,f). 

 
Figur 5. Kvalitetscirkel. Fritt från Skolverket (2011d). 
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2.6.2 BRUK 
BRUK (Bedömning - Reflektion – Utveckling – Kvalitet) används för självvärdering av 
kvaliteten i verksamheter som är läroplansstyrda. Självvärderingen görs med hjälp av 
indikatorer som är framtagna av Skolverket med utgångspunkt från nationella styrdokument. 
BRUK används för att starta utvecklingsprocesser, som del i det systematiska kvalitetsarbetet 
eller för framtagandet av underlag inför den årliga kvalitetsredovisningen (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003; Skolverket, 2011e,f). BRUK är indelat i tre huvudområden; process, 
måluppfyllelse och bakgrundsfaktorer och varje huvudområde är indelat i flera delområden. 
Verktyget kan användas parallellt med andra kvalitetssystem (Myndigheten för 
skolutveckling, 2003). Materialet i BRUK är mycket omfångsrik därför rekommenderas att 
enbart använda ett stycke i sänder och ta hänsyn till de mål och utvärderingar som är aktuella 
för verksamheten (Myndigheten för skolutveckling, 2007). 
 
2.6.3 Skolverkets databaser  
För bedömning av den egna verksamheten krävs uppföljning och utvärdering, att se sina 
styrkor och svagheter samt att vidta åtgärder och genomföra förbättringar. Att jämföra sig 
med tidigare år och med kommuner med liknande förutsättningar kan bidra till förståelse. 
Skolverket har utvecklat databaser för att lättare komma åt den informationen (Myndigheten 
för skolutveckling, 2003). 
 
I SIRIS (Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformation) finns statistik om 
elever, lärare, resultat och kostnader i grund- och gymnasieskolan. Databasen innehåller olika 
dokument som beskriver kvalitetsutvecklingen i kommuner och skolor samt analyser och 
utvärderingar. Informationen finns på nationell, kommunal och skolnivå (Skolverket, 2011c). 
 
Kommuners och skolors samlade betygsresultat bedöms i SALSA (Skolverkets arbetsverktyg 
för lokala sambandsanalyser) i ett riksperspektiv. Betygsresultaten presenteras för fristående 
och kommunala skolor för årskurs 9 (Skolverket, 2011b,c). 
 
2.7 Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 
Föregångaren till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola var Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 
som drevs av Svenska kommunförbundet och delades ut under åren 1995-2003. Utmärkelsen 
byggde på SIQs Modell och på tre hörnpelare: 1) ett sätt att ställa frågor som leder till insikt 
om hur den egna verksamheten fungerar, 2) en stomme av frågor som sätter kunder, 
medarbetare och processer i fokus 3) fokus på ett tiotal grundläggande värderingar inom 
områden som ledarskap, delaktighet, långsiktighet, process m.m. Den skola som ville delta 
skrev en rapport utifrån SIQs Modells sju huvudkriterier som sedan bedömdes av särskilda 
examinatorer utifrån angreppssätt, tillämpning, resultat samt utvärdering och förbättring. 
Examinatorernas återföringsrapport överlämnades till en domarkommitté, som utsåg 
mottagare av utmärkelsen (Myndigheten för skolutveckling, 2003). 
 
Utifrån ett Regeringsbeslut U2006/349/S 19 januari, 2006 har Skolverket tillsammans med 
SIQ instiftat Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Syftet är att stödja utvecklingen av det 
systematiska kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå samt förbättrade resultat för elevernas 
lärande, vilket sker genom att utmärkelsen lyfter fram goda förebilder när det gäller 
strukturerat kvalitetsutvecklingsarbete och ger de deltagande skolorna ett underlag för sitt 
kvalitetsutvecklingsarbete (Utbildningsdepartementet, 2010; SIQ, 2010c). 
 
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola delades för första gången ut 2006 till Bergstorpskolan, 
Täby och Tingsholmgymnasiet i Ulricehamn. År 2007 bestämde sig domarkommittén för att 
inte dela ut någon kvalitetsutmärkelse. Året därpå det vill säga 2008 tilldelades 
kvalitetsutmärkelsen till Nya Elementar i Bromma och Älta skola, Nacka. Glada 



 

 18

Hudikgymnasiet, Hudiksvall fick utmärkelsen 2009 och 2010 tilldelades utmärkelsen till 
förskolorna Optimus och Kristallen i Nacka (SIQ, 2011e). Av dessa skolor har endast 
Bergstorpskolan och Nya Elementar årskurs 9. 
 
2.7.1 Värderingar 
Värderingarna i kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola bygger på SIQs Modells, 
”kundorientering”, ”engagerat ledarskap”, ”allas delaktighet”, ”kompetensutveckling”, 
”långsiktighet”, ”samhällsansvar”, ”processorientering”, ”förebyggande åtgärder”, ”ständiga 
förbättringar”, ”lära av andra”, ”snabba reaktioner”, ”faktabaserade beslut” och ”samverkan”, 
se 2.3.3 SIQs Modell, vilka utgör grunden för kulturen i organisationen (SIQ, 2011a). 
 
2.7.2 Arbetssätt 
De skolor som vill delta i kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola anmäler sig till SIQ. Den 
deltagande skolan skall skicka in till SIQ ett underlag bestående av en översikt, Ledningens 
Analys och Resultat från en inSIQt®undersökning. En omfattande utvärdering utförs av ett 
examinationsteam bestående av fyra till sex examinatorer sammansatta ifrån både skola och 
näringsliv. Utvärderingen görs av de deltagande skolorna med en genomsnittlig tid på 400 
timmar där examinatorerna enas om organisationernas styrkor och förbättringsområden samt 
poängnivå. Därefter genomförs ett platsbesök med syfte att verifiera de starka sidorna och att 
reda ut oklarheter. Examinatorsteamen skickar in sina rapporter till SIQ som väljer ut de 
finalistskolor som går vidare för en slutlig granskning av domarkommittén vilka slutligen tar 
beslut om vilka skolor som är värdiga kvalitetsutmärkelsen. Varje deltagande skola erhåller en 
återföringsrapport där examinatorerna redogör för skolans starka sidor och 
förbättringsmöjligheter. Därefter anordnas en gemensam återföringsdag då samtliga 
deltagande skolor samlas för en individuell genomgång av det viktigaste i 
återföringsrapporten tillsammans med utvärderingsledaren. Återföringsdagen och 
mottagarceremonin för utdelandet av utmärkelsen genomförs i samband med en konferens. 
Vinnarna åtar sig att anordna ett Öppet Hus där SIQ medverkar (SIQ, 2010d, 2011d). 
 
2.7.3 Verktyg  
De skolor som deltar i kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola nyttjar tre olika verktyg som ingår i 
SIQs Modell, Översikt, Ledningens Analys - Skola och inSIQt®undersökning (SIQ, 2010d). 
 

Översikt 
En viktig startpunkt i en organisations verksamhetsutveckling är att det finns en gemensam 
bild av ambitionsnivåer och förutsättningar för skolan. SIQ:s Översikt är ett dokument som 
deltagande skola på högst sex sidor skall beskriva sin organisation och vad den skall 
åstadkomma. Den består av en allmän och en strategisk del där alla rubrikerna i Översikten 
måste beskrivas. Tanken är underlaget skall stödja arbetet med det systematiska 
kvalitetsarbetet i verksamheten (SIQ, 2010f). 
 
Allmän del 

1. Verksamhetsidé 
2. Verksamhetens uppdrag 
3. Elevers behov, krav, önskemål och förväntningar  
4. Föräldrar och andra gruppers behov, krav och förväntningar  
5. Övergripande förutsättningar av betydelse för skolan  
6. Översiktlig beskrivning av verksamhetens processer 
7. Verksamhetens organisations- och ledningsstruktur 
8. Medarbetare  
9. Lokalresurser 
10. Materiella resurser  
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11. Ekonomiska resurser 
12. Leverantörer och partners  

 
Strategisk del 

1. Vision 
2. Skolans värdegrund nedbruten från övergripande mål 
3. Styrkor, svagheter, hot och möjligheter 
4. Viktiga framgångsfaktorer 
5. Strategier och arbetsplan för måluppfyllelse på lång sikt definierade i 

kvalitetsredovisningen 
6. Mål och åtgärder för måluppfyllelse på kort sikt definierade i kvalitetsredovisningen. 

(SIQ, 2010f). 
 

Ledningens Analys - Skola 
Ledningens Analys - Skola, vilken utgår ifrån SIQs Modell för kundorienterad 
verksamhetsutveckling, se figur 4, är ett stöd för att kartlägga och sammanställa skolans 
verksamhet (SIQ, 2010e). Ledningens Analys – Skola består av en sida per delkriterium 
utifrån SIQs Modell. Där arbetssätt, mål, referenser, styrkor och svagheter skall beskrivas för 
varje delkriterium. Avsikten är att detta ska göras av skolans ledning för att skapa en 
gemensam syn på styrkor och förbättringsområden (SIQ, 2010e).  
 
Ledningens Analys – Skola:s delkriterier (SIQ, 2010d, 2010e). 

1. Ledarskap 
2.  Information och analys 
3.  Verksamhetens planering 
4. Medarbetarnas engagemang och utveckling 
5.  Verksamhetens processer 
6.  Verksamhetens resultat 
7.  Kundtillfredsställelse 
 
  inSIQt®undersökning 

Alla deltagande skolor är med i inSIQt®undersökning webbaserade självutvärdering där 
frågeställningarna innefattar hur verksamhetens medarbetare uppfattar att det finns medvetet 
valda och systematiska arbetssätt för att bedriva verksamheten inom de sju områden med 
sammanlagt 25 delområden som tas upp i Ledningens Analys (SIQ, 2010d, 2010g). 
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3 Metodbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssätt som undersökningen utgått ifrån 
och den metod som använts för att kunna genomföra undersökningen. Därefter följer en 
redogörelse för hur undersökningarna är genomförda. Till sist beskrivs validitet, reliabilitet 
och generaliserbarhet samt metodkritik. 
 
3.1 Vetenskapsideal 
En forskares arbete beskrivs alltid av ett speciellt vetenskapligt förbehållningssätt eller 
vetenskapsideal. Störst betydelse för kunskapsbildning och forskning är det 
naturvetenskapliga/positivistiska och det humanvetenskaplig/hermeneutiska vetenskapsidealet 
(Wedin & Sandell, 2004). 
 
Det naturvetenskapliga/positivistiska vetenskapsidealet kännetecknas av bestämda 
allmängiltiga principer som objektivitet, sökandet efter allmänna lagbundenheter, stränga krav 
på faktaunderlag, verifiering och reproducerbarhet. Med hjälp av empiriska observationer 
skall teoretiska teser kunna prövas, verifieras eller förkastas i annat fall anses det som 
ovetenskapligt. I logisk empirism syftar ”logisk” på processen som sammankopplar teori med 
empiri. Logiken bygger på induktiv och deduktiv slutledning (Patell & Tebelius, 1998; Wedin 
& Sandell, 2004). En induktiv slutledning kännetecknas av att dra allmänna generella 
slutsatser utifrån enstaka iakttagelser och den osäkerhet som följer med det. En induktion är 
enbart ett sannolikhetsuttalande och när resultatet av detta sannolikhetsuttalande sedan prövas 
används deduktion. Den deduktiva slutledningen bygger på slutsatser och generaliseringar 
utifrån empiriska studier. En deduktiv slutledning är en logisk och hundra procent sann 
konsekvens av teorin som man har provat. En jämförelse med andras tidigare forskning för att 
påvisa det egna resultatet och om slutledningen stämmer med verkligheten samt om den har 
fått stöd av teorin. Med en deduktiv slutledning drar man följaktligen slutsatser om enskilda 
företeelser ifrån slutledningen från allmänna principer (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Den humanvetenskapliga/hermeneutiska vetenskapsidealets målsättning är däremot förståelse 
av meningen, avsikten eller ändamålet där objekten för forskningen är varelser, ting eller 
händelser som uttrycker någon form av innebörd eller mening. Centralt för hermeneutiken är 
att tolka sin omgivning och öka förståelsen för en specifik situation, att utgå från sin 
förförståelse som i sin tur påverkats av tradition, kultur och tidigare erfarenheter. 
Undersökaren rör sig hela tiden i en så kallad hermeneutisk cirkel, mellan enskilda delar i 
texten och hela texten, och använder sin förståelse av helheten som referensram för att förstå 
delen och vice versa. Successivt uppstår en sammanhållen och total tolkning av materialet, en 
tolkning som uppfyller kravet på sammanhang (Patell & Tebelius, 1998; Wedin & Sandell, 
2004). 
 
Målet för en undersökning är antingen att förklara eller att förstå. I 
naturvetenskapliga/positivistiska studier eftersträvas att kunna förklara, att skapa 
allmängiltiga lagar som så exakt som möjligt anger orsaken till de händelser man studerar, 
Den humanvetenskapliga/hermeneutiska målsättningen är däremot att försöka förstå 
betydelsen i mänskligt agerande (Wedin & Sandell, 2004).  
 
En humanvetenskaplig/hermeneutisk ansats valdes eftersom syftet med denna studie är att 
undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har bättre 
elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att försöka förstå vad som 
lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor. Den humanvetenskaplig/hermeneutisk 
ansatsen av att få förståelse för vad som föranlett resultaten passar bättre in på studiens syfte 
än det naturvetenskapliga/positivistiska vetenskapsidealet teoretiska teser ska kunna prövas, 
verifieras eller förkastas där det i annat fall anses som ovetenskapligt. 
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3.2 Vetenskaplig metod 
Den vetenskapliga metod som naturvetenskapliga/positivismen förknippas med är den 
kvantitativa metoden. En naturvetenskaplig undersökning utgår ifrån att det finns 
allmängiltiga lagar att upptäcka och kartlägga där målet är en teknisk eller kausal förklaring. 
Man har på förhand lagt upp en hypotes som bygger på en teori. Kvantifiering av 
observationer förstås många gånger som kriteriet på vetenskaplighet. Exempel på kvantitativa 
metoder är enkätundersökningar och laboratorieundersökningar. En kvantitativ kunskap ska 
vara empirisk prövbar (Wedin & Sandell, 2004). Oftast går undersökningar ut på att 
åstadkomma kvantitativa uttryck för samband och relationer mellan variabler, så kallade 
korrelationsmått. Kvantitativa metoder utmynnar i numeriska observationer eller låter sig 
transformeras i sådana, hit hör till exempel test, prov, experiment, enkäter och frågeformulär 
(Backman, 2008). Fördelen med kvantitativa metoder är att resultaten är lättförståeliga och 
ofta kan generaliseras, dvs. tillämpas på ett större urval än det man använt i undersökningen 
som till exempel vid politiska opinionsundersökningar (Edvardsson, Andersson, Sandén & 
Waller, 1998; Holme & Solvang, 1997). 
 
Den vetenskapliga metod som humanvetenskapliga/hermeneutiska förknippas med är den 
kvalitativa metoden. Den kvalitativa metoden beskrivs som induktiv, holistisk, 
meningssökande och ideografisk och innebär att beskriva och förstå händelser och individer. 
Resultatet är inte förutbestämt. Exempel på kvalitativ metod är intervju, ostrukturerade 
observationer, skrivna berättelser, aktionsforskning och fallstudier. Kvalitativ metod 
kännetecknas av avsaknaden av siffror och tal, vilket innebär sammanfattning av ett 
datamaterial med hjälp av kodning så att dess innebörd framstår klarare (Wedin & Sandell, 
2004). Kvalitativ analys är en omfattande, långsam arbets- och tidskrävande process av 
bearbetning av materialet. Grunden i kvalitativ metod går ut på att läsa, tänka, vrida och 
vända på materialet, fundera, få och pröva idéer, använda sina erfarenheter och sitt logiska 
tänkande, ana, och upptäcka mönster ”under ytan”. För att slutligen förstå något som inte 
framträtt omedelbart ur datamaterialet (Edvardsson, Andersson, Sandén & Waller, 1998). 
Svaghet med metoden är att det kan vara svårt att jämföra informationen från de olika 
enheterna eftersom informationen kan ha framtagits genom olika problemupplevelser hos 
forskaren. Det kan även ha varit fråga om helt skilda förhållanden under insamlingen av 
materialet vilket innebär att det inte finns någon garanti för att informationen är relevant 
(Holme & Solvang, 1997). 
 
Wedin och Sandell (2004) anser att det ibland är svårt att särskilja skillnaden mellan 
kvantitativ och kvalitativ metod. Somliga forskare vill även påstå att den ena metoden är 
bättre än den andra. När man generaliserar beskrivs ofta kvantitativ metod som deduktiv, 
partikulär, kausal och nomoteisk samtidigt som kvalitativ metod beskrivs som induktiv, 
holistisk, meningssökande och ideografisk. Detta anser författarna är en förenklad 
kategorisering då de menar att gränsen mellan kvantitativ och kvalitativ inte är så bestämd 
eller fullständig. Därför bör valet av metoder och tekniker ha till följd av den specifika fråga 
som man vill att undersökningen skall besvara. Författarna menar även att om man bortser 
från den filosofiska överbyggnaden syftar kvalitativ metod på vissa speciella sätt att samla in 
material, göra data av materialet och analysera dessa data. Man kan även tänka sig 
kvantitativa analyser av ett kvalitativt material och vise versa, se tabell 1.  Holme och Solvang 
(1997) beskriver också att en kvalitativ undersökning kan användas som en fullföljning av en 
kvantitativ undersökning där den kvantitativa informationen fungerar initialt i 
undersökningen. Den kvalitativa informationen blir då ett supplement till den kvantitativa 
undersökningen och den kvantitativa datan ger en allmängiltig översikt för att viktiga faktorer 
som studien bör ha koncentrerats till. Då kan både en generell översikt och en speciell inblick 
i vissa väsentliga frågor säkerställas. 
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Tabell 1. Exempel på kvalitativa och kvantitativa datainsamlings och analysmetoder (Wedin & Sandell, 2004) 

 
Material eller data

Kvalitativ Kvantitativ

Analys
Kvalitativ

Hermeneutisk tolkning; fenomenologisk 

metod

Grafiska 

inspektionsmetoder

Kvantitativ
Skattningar av intervjuer eller 

observationer; kvantitativ innehållsanalys
Statistiska tekniker

 
 
I detta arbete vars avsikt är att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att 
försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor, valdes en 
kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Material- och datainsamlingen är både 
kvalitativ och kvantitativ. Analysen är emellertid enbart kvalitativ. Valet av metod utgick 
ifrån att brädda förståelsen av studiens resultat. 
 
3.3 Datainsamlingsmetod 
Utifrån en humanvetenskapliga/hermeneutiska ansatsen och en kombination av kvalitativ och 
kvantitativ ansats där material- och datainsamlingen både är kvalitativ och kvantitativ valdes 
dokumentanalys och intervjuer. 
 
3.3.1 Dokumentanalys 
Med dokument menas traditionell information som nedtecknats av någon kring ett visst ämne 
till skillnad från muntliga yttranden. Olika typer av dokument kan vara statistik, register, 
privata handlingar, litteratur eller bild- och ljuddokumentation. När forskaren gör sitt urval av 
dokument görs detta utifrån ett visst perspektiv och värderingar, där det är viktigt att forskaren 
utgår ifrån flera perspektiv för att bilden av situationen skall bli mer fullständig och för att 
undvika att en felaktig bild skapas. Även om fakta kan fastställas som tillförlitliga och 
sannolika kan det brista i forskarens tolkningar (Patell & Tebelius, 1998). 
 
Då denna studies syfte var att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att 
försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor, valdes att ta del av 
information från skolornas hemsidor, läsa skolinspektionsrapporter och analysera statistik 
utifrån skolverkets databaser SIRIS, SALSA och Jämförelsetal. 
 
3.3.2. Intervjuer 
Vid intervjuer kan forskaren ställa invecklade frågor, förklara missförstånd och följa upp svar. 
Intervjuaren påverkar emellertid, ingen anonymitet kan garanteras och intervjun tar tid 
(Edvardsson et al., 1998). Wedin och Sandell (2004) menar att en intervju inte är 
standardiserad därför att varken frågeformuleringar och svarsutvärderingar följer några 
uppgjorda mallar. Intervjuaren utformar sin intervju så att den passar varje individuell 
respondent (Edvardsson et al., 1998).  
 
För att intervjun skall ha ett värde som datainsamlingsmetod krävs att datainsamlingen kan 
granskas kritiskt i syftet att besvara frågorna: Har intervjuaren ställt de frågor som krävs? 
Speglar det som sagts under intervjun intervjupersonens uppfattning? Intervjuaren måste 
därför kunna redovisa sina metoder och visa hur slutsatserna dragits. En professionell intervju 
skall möjliggöra resultat som är tillräckliga och giltiga för att vara nyttiga och användbara för 
andra och kunna komma andra till del. Giltigheten i intervjun kan vara i vilken mån data och 
resultat speglar källan och samtidigt på ett mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som 
undersökts (Lantz, 1993). Vid intervjuer används med fördel en bandspelare anser Trost 
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(1997) för att kunna lyssna upprepade gånger till tonfall och ordval. Man kan skriva ut 
intervjun och sedan läsa vad som sagts ordagrant. Nackdelen är att det tar tid att lyssna på 
inspelningen.  
 
I kvalitativa intervjuer ställs enkla och raka frågor och på dessa enkla frågor får man 
komplexa och innehållsrika svar, vilket innebär ett rikt och omfattande material (Trost, 1997). 
Lantz (1993) redogör för att i den helt öppna intervjun, med en enda öppen fråga, beskriver 
respondenterna sin bild av verkligheten. Intervjuns data ger då forskaren en ökad förståelse 
för människors subjektiva erfarenheter och om möjligt fångas även respondentens uppfattning 
och upplevelse av för denne betydelsefulla faktorer. I de strukturerade intervjuerna däremot 
utgår intervjuaren från att dessa faktorer är kända och har formulerat frågorna för att fånga 
respondentens uppfattning av dessa . 
 
En helt öppen intervju valdes för att inte styra in respondenterna på något speciellt område 
utan om möjligt fånga respondenternas uppfattning och upplevelse av för dem betydelsefulla 
faktorer, för att försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom de skolor som 
fått kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. Avstånd och resurser avgjorde en telefonintervju via 
högtalartelefon vilka spelas in på en röstinspelare.  
 
3.4 Undersökningens genomförande 
Utifrån syftet i undersökningen inleddes arbetet med litteraturstudier av relevanta teorier kring 
kvalitetsutveckling och skolväsendets kvalitetsarbete. Databaser som Emerald, Libris och 
Psykinfo, Pubmed (medline) användes med sökorden processorientering, TQM, delaktighet 
och empowerment. I sökandet efter teorier kring skolväsendets kvalitetsarbete var det utifrån 
sökorden skola, TQM och kvalitetsutveckling svårt att hitta relevant litteratur. På 
undersökarens arbetsplats fanns befintlig litteratur som gav vidare vägledning till relevant 
litteratur på området. Det visade sig att inom skolväsendet används begreppen utvärdering och 
självvärdering för arbete med kvalitet och kvalitetsutveckling. Skolverkets hemsida har också 
bidragit till att finna relevanta teorier. För att få kunskap om kvalitetsutmärkelsen Bättre 
Skola togs kontakt via telefon med SIQs representant för Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. 
Kontakt etablerades och dokument gällande Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola erhölls via e-
post. Då studien avgränsar sig till att endast undersöka de skolor som fått utmärkelsen Bättre 
Skola och har årskurs 9 fanns det två skolor att undersöka det vill säga Bergstorpskolan AB 
och Nya Elementar. Båda skolorna har sitt säte i Stockholmstrakten. 
 
Både en kvantitativ och en kvalitativ metod valdes. Den kvantitativa studien bestod i att 
använda Skolverkets tre befintliga databaser, SIRIS, SALSA och Jämförelsetal för att ta fram 
statistik på resultat från nationella prov och betyg, faktiska och modellberäknade meritvärden, 
samt behörighet till gymnasiet och jämföra dessa resultat i ett riksperspektiv. I databasen 
SIRIS (Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformation) finns statistik om 
elever, lärare, resultat och kostnader i grund- och gymnasieskolan. Databasen innehåller olika 
dokument som beskriver kvalitetsutvecklingen i kommuner och skolor samt analyser och 
utvärderingar som till exempel utbildningsinspektioner. Informationen finns på nationell, 
kommunal och skolnivå (Skolverket, 2011c). I databasen SALSA (Skolverkets arbetsverktyg 
för lokala sambandsanalyser) kan kommuners och skolors samlade betygsresultat bedömas i 
ett riksperspektiv. Betygsresultaten presenteras för fristående och kommunala skolor för 
årskurs 9. Resultaten redovisas utifrån olika bakgrundsfaktorer, faktiska betygsvärden och 
statistiskt beräknade betygsvärden. Informationen finns på nationell, kommunal och skolnivå, 
se bilaga 1 (Skolverket, 2011b,c). Jämförelsetal är ett nationellt uppföljningssystem av 
förskola, skola och vuxenutbildning. Den officiella statistiken redovisar hur huvudmännen 
organiserar sin verksamhet, vilka resurser de använder och vilka resultat som uppnås på 
nationell nivå och jämförelsetalen visar samma uppgifter på kommunnivå. Huvuddelen av 
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måtten är detsamma år från år för att möjliggöra jämförelser över tid. Informationen finns inte 
på skolnivå (Skolverket, 2012). 
 
Den kvalitativa studien avsåg dokumentanalys av skolornas egna organisationsbeskrivningar 
som inhämtades ifrån skolornas hemsidor samt Skolverkets utbildningsinspektionsrapporter 
vilka inhämtades ifrån databasen SIRIS. I den kvalitativa studien ingick även intervjuer med 
de berörda skolornas rektorer vid utnämnandet av kvalitetsutmärkelsen, för att försöka förstå 
vad som lett fram till skolornas elevprestationer inom de skolor som fått utmärkelsen Bättre 
Skola. Ett intervjuformulär med två bakgrundsfrågor och en öppen fråga arbetades fram, se 
bilaga 2. Kontakt etablerades med rektorerna och tid bokades för en telefonintervju. I 
kontakten som skedde via e-post gavs en beskrivning om vem undersökaren är, vad 
undersökningen handlade om och om rektorerna ville bli intervjuade. Även en information om 
hur lång tid intervjun beräknades till, att samtalet spelas in med en röstinspelare samt att de 
skulle få läsa igenom materialet innan publicering av examensarbetet, ingick i e-posten, se 
bilaga 3. Telefonintervjun beräknades till ca 30 minuter. Intervjun spelades in och 
avlyssnades samt skrevs ordagrant av. 
 
3.5 Analysarbetet/tolkning av data 
Resultatet från databaserna SIRIS, SALSA och Jämförelsetal, dokumentanalysen och 
intervjuerna analyserades slutligen utifrån befintliga teorier i ämnet. 
 
Intervjuns frågeställning bestämdes utifrån den teoretiska förförståelsen, syfte och resultat, 
vilket innebar att rådata relateras till den kvalitativa databearbetningen. Ambitionen var att 
söka nyansera förståelsen av materialet genom att på teoretisk väg valda begrepp och 
applicera det på intervjumaterialet. Analysens giltighet vilar på intern subjektivitet och 
teoretisk/extern validitet. Att arbeta med rådata och presentera resultat i form av löpande text 
innebär stora nackdelar. Materialet blir omfattande och svårtolkat. Därför bör forskaren enligt 
Lantz (1993) koda materialet. Uppgiften är att sammanställa data på ett sätt som gör det 
möjligt att reflektera och tänka abstrakt kring dimensionerna för att söka mönster. De 
inspelade intervjuerna skrevs ut i sin helhet. Därefter kategoriserades innehållet utifrån 
befintliga teorier för att på så sätt försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom 
de skolor som deltagit i studien. 
 
3.5.1 Förförståelse 
Undersökaren arbetar som kvalitetsutvecklare/utredare på barn- och utbildningsförvaltningen 
i en kommun i Sverige. Då undersökaren arbetat med målarbete, kvalitetsutveckling och 
kvalitetsredovisningar finns en förförståelse för materialet som undersöks. Undersökaren har 
även en personalvetarexamen, en filosofie magister i psykologi med inriktning på 
empowerment och en kvalitets- och ledarskapsutbildning. Detta bör beaktas då det kan ha 
påverkat undersökningen i val av teori och tolkning av materialet.  
 
3.6 Validitet och reliabilitet 
Validiteten och reliabiliteten utgör de bedömningskriterier med vilkas hjälp en utomstående 
kan bedöma kvaliteten på en undersökning, eftersom mätningar och observationer aldrig är 
helt och hållet är tillförlitliga (Wedin & Sandell, 2004). 
 
Validitet talar om skickligheten i att mäta vad undersökningen avser att mäta och reliabilitet 
visar på förmågan att mäta på rätt sätt (Patell & Tebelius, 1998; Trost, 1997; Wedin & 
Sandell, 2004). Intern validitet är ett mått på hur rimliga de slutsatser är i den aktuella 
undersökningen och extern validitet handlar om i vilken mån resultaten av en studie kan 
generaliseras. I stort sett skapar alla undersökningar problem när det handlar om 
generaliserbarhet eller möjlighet att tillämpa resultatet utifrån situationen. Vid hermeneutisk 
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forskning finns fyra olika validitetsteorier: koherens, samstämmighet, grad av bekräftelse och 
prediktiv validitet. Koherens innebär att tolkningen ska ha sammanhang, helhet och mening, 
tolkningarna måste överensstämma med vad som kan sägas om det undersökta området i 
övrigt (Wedin & Sandell, 2004). 
 
För att undersökningen skall ha en hög reliabilitet eller tillförlitlighet är det viktigt att kunna 
minimera effekterna av både systematiska och slumpmässiga felkällor. En hög reliabilitet 
innebär att upprepade mätningar ger samma resultat, det vill säga att resultaten inte påverkas 
av slumpmässiga fel. Konsekvensen av slumpmässiga fel blir en osäkerhet när det handlar om 
resultatet och slutsatser och de systematiska felen leder i sin tur till rena felaktigheter (Patell 
& Tebelius, 1998; Trost, 1997; Wedin & Sandell, 2004). 
 
En humanvetenskaplig/hermeneutisk ansats som denna studie gör det svårt att bedöma 
validiteten i tolkningarna av resultatet (Wedin & Sandell, 2004). Validiteten i den genomförda 
undersökningen bedöms som god eftersom resultaten är giltiga för de skolor som har deltagit i 
studien. Däremot är den externa validiteten låg, då det är svårt att generalisera resultaten till 
andra skolor eftersom endast två skolor har undersöks. Studien anses dock ha en hög 
reliabilitet då upprepade mätningar skulle ge samma resultat.  
 
3.7 Generaliserbarhet 
Att generalisera är att kunna dra allmänna slutsatser. Generaliserbarhet innebär hur väl det går 
att dra dessa allmänna slutsatser utifrån den undersökning man har gjort. På grund av 
rimligheten i att kunna utföra en undersökning måste ett urval göras, vilket kan skapa problem 
med generaliseringen. Till exempel att generalisera utifrån de individer som har deltagit i en 
viss undersökning, vilka tillhör någon population men inte är representativa för den 
populationen. Ett annat exempel är hur vida själva undersökningssituationen går att 
generalisera till andra situationer där man vill tillämpa resultaten. Observationsförfaranden 
som använts är ett annat problem. Bara en enda liten förändring i sättet att ställa en fråga kan 
ge helt andra svar, vilket innebär en dålig generaliserbarhet i undersökningen (Wedin & 
Sandell, 2004). Vad gäller generaliserbarheten i denna studie har endast två skolor och två 
personer intervjuas vilket innebär att resultatet inte går att generalisera. Det ger endast en 
indikation på att skolor som mottagit kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har bättre 
elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att ett systematiskt 
kvalitetsarbete med sin verksamhetsutveckling lämpar sig alldeles utmärkt för skolor i Sverige 
för att höja elevernas resultat. 
 
3.8 Metodkritik 
Som kritik till de metoder som har används i studien kan anses vara att en personlig intervju 
borde ha valts istället för telefonintervju. Vid en personlig intervju kan kroppsspråket iakttas 
av både intervjuaren och respondenten och en tydligare förståelse kan skapas. Å andra sidan 
blir inte respondenterna påverkade av intervjuarens attityd och beteende vid en telefonintervju 
(Lantz, 1993). Telefonintervju valdes på grund av avstånd och resurser. 
 
En annan kritik som kan framkomma är huruvida intervjun skulle ha varit helt öppen eller mer 
strukturerad med givna frågor utifrån till exempel SIQs Modell. En helt öppen intervju valdes 
för att inte styra in respondenterna på något speciellt område utan det intressanta var att ta del 
av deras egna uppfattningar. Utifrån syftet med intervjuerna att försöka förstå vad som lett 
fram till elevprestationerna inom de undersökta skolorna och de svar som framkom anses 
valet som korrekt. I studien hade det även varit intressant att undersöka andra skolor som inte 
fått kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola men som också har bra elevprestationer, för att se vilka 
svar som skulle framkomma under intervjuerna med rektorer på dessa skolor. 
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4 Organisationsbeskrivning 
I detta kapitel följer en organisationsbeskrivning av undersökta skolor.  
 
4.1 Bergstorpskolan AB 
Bergtorpsskolan AB ligger i Viggbyholm, Täby och är en fristående grundskola. Skolan är en 
6-9 skola med profilklasser inom musik- och ensemblespel, musik, drama, dans, idrott och 
ledarskap, specialidrott samt kommunikation. Skolan rymmer ca 700 elever och 50 lärare 
(Bergstorpskolans hemsida, 2011). Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor samt 
skolans ledningsgrupp. I denna ingår skolledning, skolpsykolog och enhetsledarna för sex 
olika arbetsenheter som skolan är indelad i (Bergstorpskolans hemsida, 2011). 
 
Bergstorpsskolans verksamhetsidé: 

”Vi prioriterar kvalitetsutveckling, informationsteknik, idrott, musik, miljö 
och samverkan med omvärlden. 
Våra engagerade och kunniga medarbetare följer elevens utveckling mot 
större ansvarstagande, delaktighet och ökade kunskaper. 
Vår portfoliometod ger föräldrarna inblick i det dagliga arbetet. 
Vi utvecklar varierade metoder för lärande med hjälp av IT, individanpassad 
undervisning, Learner Autonomy och problembaserad inlärning. 
Vi skapar trygga arbetsenheter genom nära samband mellan elev - mentor 
och genom lärarnas arbetslag. 
Vi utvecklar färdigheter som ledarskap, problemlösning, beslutsfattande och 
konflikthantering, som ger eleverna ökad självinsikt och social kompetens. 
Vår utvärderingsplan ger oss underlag för ständiga förbättringar – därmed 
nöjdare elever och föräldrar” (Bergstorpskolans hemsida, 2011). 
 

Bergstorpskolans vision och mål: 
”Bergtorpsskolans vision visar en bild av en önskad framtid och skall 
inspirera till egna initiativ. Den ligger till grund för våra målformuleringar 
och prioriterade områden, samt för planering och beslutsfattande” 
(Bergstorpskolans hemsida, 2011). 

 
Övergripande mål för organisationen: 
Bergstorpskolan AB skapar en kvalitetskultur genom att: 

 de har ett gott ledarskap på alla nivåer 
 alla arbetar enligt Demingcirkeln 
 alla omfattas av de 13 grundläggande värderingarna 
 alla bidrar i kunskapslyftet inom deras skola och med omvärlden 
 alla arbetar med engagemang, kvalitet och förnyelse (Bergstorpskolans hemsida, 

2011). 
 
Övergripande mål för elever: 

 att utveckla elevens tänkande  
 att utveckla elevens förmåga att lära sig själv  
 att utveckla elevens kommunikationsförmåga  
 att utveckla elevens sociala kompetens  
 att utveckla elevens kreativitet och förmåga att lösa problem  
 att öka elevens ansvarstagande och inflytande  
 att öka elevens medvetenhet om sin hälsa och vikten av fysisk träning  
 att eleven förbättrar sina resultat (Bergstorpskolans hemsida, 2011). 
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Bergstorpskolan driver ett systematiskt arbete för att utveckla och förbättra verksamheten, 
vilket lett till ständigt förbättrade resultat. Bergstorpsskolan tilldelades Kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola 2006 med den motiveringen  

”att skolans framgångar utgår från ett engagerat, tydligt och synligt ledarskap samt 
delaktighet från elever, medarbetare och föräldrar. Metoderna för det systematiska 
förbättringsarbetet är väl kända och integrerade i verksamheten. Skolan arbetar 
förebyggande för att tillgodose elevernas krav, behov och förväntningar. 
Bergtorpsskolan är ett bra föredöme för verksamhetsutveckling i svenska skolor” 
(Bergstorpskolans hemsida, 2011a). 

 
Bergtorpsskolan tilldelades år 2001 Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola, blev certifierad enligt 
Qualis-modellen 2004, IIP-certifierad (Investor in people) 2002 och 2006 samt 
Hälsodiplomerad 2004 och 2007. Skolledaren Margareta Lindholm Larsson tilldelades också 
priset för ”Bästa Branding” av Investors in People Sverige 2007 (Bergstorpskolans hemsida, 
2011b,c,d,e). 
 
Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola, 2001 med motiveringen: 

"Bergtorpsskolan visar påtaglig kvalitetskultur och systematiskt 
utvecklingsarbete både i bredd och djup samt en medvetenhet om de 
grundläggande värderingarnas betydelse. Skolan är i hög grad en lärande 
organisation och arbetar med ständiga förbättringar genom konkreta 
angreppssätt på individ-, klassrums- och skolnivå. Elever och föräldrar 
involveras i det dagliga förändringsarbetet, bl. a. genom elevboken. Skolan 
utgör därför ett föredöme för svenska skolor" (Bergstorpskolans hemsida, 
2011b). 
 

Bergtorpsskolan certifierades enligt Qualis-modellen 2004.  
"Bergtorpsskolan har under många år arbetat systematiskt med att utveckla 
sin kvalitet. Skolan är framgångsrik när det gäller att skapa en god anda och 
trivsel i skolan samt ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Skolan 
har ett tydligt ledarskap och mycket genomarbetad organisation. Den 
använder kvalitetsverktyg i alla delar av skolans verksamhet och har också 
skapat systematiska förbättringar på alla nivåer. Bergtorpsskolan gratuleras 
till ett enastående resultat med den högsta poäng som hittills delats ut i 
Sverige". Sören Levén Examinator Q-steps Stocksund 20 oktober 2004 
(Bergstorpskolans hemsida, 2011c). 

 
Investors in People är en kvalitetscertifiering som fokuserar på att utveckla företaget genom 
personalen. Bergtorpsskolan AB är den första grundskolan i Sverige som certifierats. 
Motiveringen för IIP-certifieringen 2002 lyder:  

”Bergtorpsskolan AB är en exemplarisk organisation som kontinuerligt 
försöker använda externa kvalitetsstandarder för att utveckla sin verksamhet. 
Personalen har tillgång till ett brett utbud av information och möjligheter till 
kompetensutveckling”. Graham Hudson, Bergtorpsskolans assessor från 
Investors in People UK (Bergstorpskolans hemsida, 2011d). 

Vid IIP-certifieringen 2006 påvisades att Bergtorpsskolan har en mängd bra processer och 
strukturer som är väl förankrade och tillämpas konsekvent. Processerna och rutinerna finns 
väl beskrivna i Medarbetarpärmen, vilken skapar tydlighet och ger medarbetarna trygghet och 
stabilitet. Skolan har väl utvecklade informations- och mötesstrukturer med lednings-, 
arbetslags-, ämnes- och medarbetarmöten. Bergtorpsskolan har också ett starkt individfokus, 
både på den enskilda eleven och medarbetaren. Ledarskapet är tydligt med ett stort 



 

 28

engagemang. Hela verksamheten präglas av ett starkt utvecklings och förbättringsfokus där 
Demingcirkeln sätter sin prägel på allt (Bergstorpskolans hemsida, 2011d). 
 
Investor in People utdelade priset Bästa Branding 2007 till Bergstorpskolans skolledare. 

”Margareta Lindholm Larsson tilldelas priset för ”Bästa Branding” av 
Investors in People Sverige. Bergtorpsskolan var en av de första som 
certifierades enligt standarden i Sverige och har sedan dess verkat för att 
föra ut varumärket IiP i Sverige på ett föredömligt sätt. Genom ett konsekvent 
och tydligt sätt finns varumärket på hemsidan, i informationsmaterial, i 
platsannonser och i skrifter. Dessutom har Margareta tagit emot många 
studiebesök och informerat om Investors in People på konferenser och 
seminarier i många olika sammanhang. Genom att Bergtorpsskolan också 
arbetar med andra kvalitetsstandarder och utmärkelser kan man sätta in och 
föra ut standarden i relation till dessa på ett initierat”. Hans Dertell, Quality 
manager september 2007 (Bergstorpskolans hemsida, 2011d). 

 
Vid genomförd utbildningsinspektion i januari 2008 ansågs att Bergtorpsskolan bedrev en 
verksamhet som är väl fungerande. Eleverna upplever att de är trygga och trivs, vilket 
inspektionen härleder till ett gott värdegrundsarbete på skolan. Undervisningen genomsyras i 
olika omfattning av att eleverna ges möjligheter att lära sig lyssna, diskutera, argumentera och 
använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa 
problem, samt att reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och 
förhållanden. Eleverna uppvisar även nyfikenhet och en lust att lära (Skolverket, 2008). 
 
Utifrån intervjuer med elever och de tester som Bergstorpsskolan använder sig av bedömde 
inspektionen att elevernas kunskapsutveckling var relativt god men att andelen elever med 
fullständigt slutbetyg borde öka. Skolans kvalitetsarbete ansågs av god kvalitet då resultat 
utvärderas och analyseras samt ligger till grund för organisering och genomförande av 
undervisningen och det målinriktade utvecklingsarbete som bedrivs vid skolan. Rektorn 
ansågs väl förtrogen med verksamheterna och utövar ett systematiskt pedagogiskt ledarskap 
(Skolverket, 2008).  
 
De förbättringsområden som inspektionen pekade på var att ge eleverna ett ökat inflytande 
över undervisningen och ansvarstagande för det egna lärandet. Eleverna hade inte deltagit i 
arbetet med likabehandlingsplan och kvalitetsredovisning. De skriftliga omdömena bör även 
utformas så att de överensstämmer med författningarna (Skolverket, 2008). Vidare påtalar 
skolverket vilka brister som måste åtgärdas såsom: (Skolverket, 2008). 

- Skolans skriftliga omdömen överensstämmer inte med förordningens  
krav (1 kap. 7 § förordningen om fristående skolor).  

- Skolans likabehandlingsplan uppfyller inte de krav som ställs på en  
 sådan plan (6 § lagen om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av elever, 2 § förordningen om elevers 
deltagande i arbetet med likabehandlingsplan). 

- Skolans kvalitetsredovisning uppfyller inte förordningens krav 3 och 
 (4-5§§ förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.) 

 
Det finns enligt Skolverket bedömning behov av förbättringsinsatser inom följande områden: 
(Skolverket, 2008). 

- Andelen elever med fullständigt slutbetyg bör öka.  
- Skolan bör finna former för systematisk utvärdering av strävansmål för  

 att på detta sätt se huruvida skolan når en önskad kvalitetsutveckling 
av verksamheten. 
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4.2 Nya Elementar 
Nya Elementar är en kommunal grundskola som ligger i Bromma. Skolan har cirka 700-800 
elever från förskoleklass till klass 9. Skolan har även träningssärskola och grundsärskola 
klasserna 5-10. Skolans idé är att varje elev, utifrån sin potential, ska få möjlighet att utveckla 
sitt egenansvar, sin lust till lärande och nyfikenhet på omvärlden, sin självtillit samt kunskaper 
att erövra kunskaper (Akalla, Truedsson, Tostgård, Lundberg & Kling Olsson 2009). 
 
Nya Elementar har erhållit Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005 och 2007 och 
Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2008. SIQ (2011b) beskriver Nya Elementar: 

"Utifrån elevernas behov, med nytänkande, stor nyfikenhet och systematik, 
utvecklar ledare och medarbetare på Nya Elementar en skola som är mycket 
gott föredöme för andra skolor i Sverige. Inspirerande och engagerade ledare 
tar på ett medvetet sätt in samhället i skolan och utnyttjar sina resurser för 
att skapa aktiva världsmedborgare av sina elever. Såväl elever som föräldrar 
är mycket nöjda med skolans engagerade medarbetare som systematiskt 
utvärderar och förbättrar sin verksamhet mot allt högre höjder”.  
 

Vid utvärderingen av Nya Elementar inför Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola placerades 
skolan i nivå 6 av de sju kvalitetsnivåerna som definieras av SIQ. 

 Nivå 7 är i det närmaste ouppnåeligt. 
 Nivå 6 är extremt och sällsynt. 
 Nivå 5 är mycket bra och ovanligt. 
 Nivå 2 är ganska vanligt. 

Finns man på nivå 3 är det bra (SIQ, 2011c). 
 
SIQ:s inspektörer beskriver Nya Elementar som: 

”Organisationen har väl utvecklade, kundorienterade och systematiska 
angreppssätt, som är väl integrerade och tillämpas i alla viktiga processer. 
Samverkan är utmärkt mellan verksamhetens olika delar. Påtaglig 
kvalitetskultur i hela organisationen. Konkurrensförmågan stadd i ständig 
förbättring. Organisationen är bäst-i-klassen på många områden” (SIQ, 
2011c). 

 
SIQ:s inspektörer delger Nya Elementars kvalitetsarbete är mycket fungerande som bland 
annat visar sig i skolans strategiska plan. Ledningen fungerar mycket bra och rektorn tar 
ansvar för skolans pedagogiska utveckling. Medarbetarna känner stor delaktighet i skolans 
kvalitetsredovisning och framställer skolan som en medveten målstyrd organisation. Elever 
och föräldrar är mycket nöjda med skolans engagerade lärare vars förmåga är att i 
undervisningen ta tillvara varje elevs kunskaper och intressen. Arbetsklimatet bland elever 
och lärare är bra och eleverna uppger att de känner sig trygga. Elever, föräldrar och personal 
upplever också att hjälp och stöd utifrån det aktuella behovet alltid ges. Skolans 
sammanställningar av resultat på de nationella proven för årskurs 5 och 9 visar på ett mycket 
gott resultat (SIQ, 2011c). 
 
I den utbildningsinspektion som gjordes i februari 2007 på Nya Elementar bedömde 
inspektörerna att skolan inom flera områden erbjöd en undervisning av god kvalitet. Både 
elever som föräldrar var mycket nöjda med skolans många engagerade lärare med förmåga att 
i sin undervisning ta tillvara varje elevs kunskaper och intressen. Den verksamhet som 
bedrevs i förskoleklasserna gav barnen goda förutsättningar för fortsatt lärande. Föräldrar i 
den obligatoriska särskolan uttryckte att kommunikationen med skolan var mycket god. 
Inspektörerna bedömde arbetet med samverkan med elevernas vårdnadshavare i obligatoriska 
särskolan vara mycket bra (Skolverket 2007). Skolans sammanställningar av resultat på 
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nationella prov för årskurs 5 och 9 visade på ett mycket gott resultat. Ett gott arbetsklimat 
råder bland elever och lärare. Eleverna uppger att de känner sig trygga. Såväl elever, föräldrar 
som personal uttrycker att hjälp och stöd utifrån det aktuella behovet alltid ges. Ledningen av 
skolan fungerar mycket bra och rektor tar ansvar för skolans pedagogiska utveckling. Skolan 
ansågs också ha ett fungerande kvalitetsarbete som bland annat visar sig i skolans ”Strategiska 
plan”. Personal på skolan känner stor delaktighet i skolans kvalitetsredovisning och beskriver 
skolan som en medveten målstyrd organisation. Inspektörerna ansåg även att skolan har goda 
förutsättningar i det fortsatta utvecklandet av det systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket 
2007). 
 
Inspektörerna bedömde att det fanns behov av förbättringsinsatser inom följande områden: 
(Skolverket 2007). 

- Särskolans uppföljning och analys av arbetet med normer och värden 
bör förbättras. 

- Kvaliteten på de individuella utvecklingsplanerna bör utvecklas, så att 
kunskaper eleven skall sträva mot att utveckla tydligt framkommer i 
målbeskrivningen. 

- Utvärdering och måluppfyllelse för skolans samtliga skolformer bör 
tydliggöras i skolans kvalitetsredovisning. 

 
Det brister som måste åtgärdas var enligt inspektörerna: (Skolverket 2007). 

- Skolan uppfyller inte författningarnas krav på delaktighet vid 
upprättandet av likabehandlingsplanen (2 § förordningen om barns och 
elevers deltagande i arbetet med en likabehandlingsplan). 

- Beslut om placering i särskild undervisningsgrupp saknar 
fullföljdshänvisning (8 kap. 1 § grundskoleförordningen). 

- Skriftliga omdömen saknas för elever som i slutet av nionde skolåret 
inte nått upp till målen och därmed saknar betyg i ett ämne eller 
ämnesblock (7 kap. 9 § grundskoleförordningen). 

- Svenska som andraspråk anordnas inte i enlighet med författningarna  
(2 kap. 15-16§§ grundskoleförordningen). 
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5 Resultat 
I detta kapitel följer redovisning av resultat på syftets fyra frågeställningar vilket är bearbetat 
underlag från Skolverkets databaser SIRIS, SALSA och Jämförelsetal. Slutligen redovisas 
intervjuer med skolornas rektorer. 
 
5.1 Nationella prov 
Resultatet utifrån frågeställningen ”Har dessa skolor högre resultat på nationella prov i 
årskurs 9 jämfört med snittet för alla svenska skolor?” visar på att både Bergstorpskolan AB 
och Nya Elementar har högre resultat på nationella prov i årskurs 9 i svenska, matematik och 
engelska än vad genomsnittet för alla svenska skolor har, se diagram 1, 2 och 3. 
 
Vad gäller Bergstorpskolan AB var andel elever som klarade minst godkänt på nationella prov 
i svenska i årskurs 9 som lägst 2007 och 2008 med 98,8 procent och som högst åren 2005 och 
2010 med 100 procent. Nya Elementar hade som lägst andel år 2010 med 96,2 procent och 
högst andel åren 2005 och 2009 då alla elever klarade minst godkänt resultat. Andel elever 
som klarade minst godkänt på nationella proven i svenska var för genomsnittet för alla 
svenska skolor som lägst åren 2005 och 2010 med 94,9 procent och som högst 2008 med 96,7 
procent, se diagram 1. 
 
Andel elever som klarade minst godkänt på nationella prov i matematik i årskurs 9 var för 
Bergstorpskolan AB som lägst 2008 med 95,4 procent och som högst 2009 med 99,3 procent. 
Nya Elementar hade som lägst andel 2008 med 85,6 procent och högst år 2005 med 98,1 
procent. Andel elever som klarade minst godkänt var för genomsnittet för alla svenska skolor 
var som lägst 2010 med 82,5 procent och som högst 20005 med 87,7 procent, se diagram 2. 
 
Andel elever som klarade minst godkänt på nationella prov i engelska i årskurs 9 var för 
Bergstorpskolan AB som lägst 2005 med 98,8 procent och som högst 2010 med 100 procent. 
Nya Elementar hade som lägst andel 2006 med 96,5 procent och som högst åren 2005, 2008 
och 2009 med 100 procent. Andel elever som klarade minst godkänt var för genomsnittet för 
alla svenska skolor som lägst 2007 med 95 procent och som högst 2008 med 96,3 procent, se 
diagram 3. 
 

 
Diagram 1. Andel (%) elever med minst betyget godkänt på nationella prov i svenska i årskurs 9 jämfört över tid. 
Källa: SIRIS 
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Diagram 2. Andel (%) elever med minst betyget godkänt på nationella prov i matematik i årskurs 9 jämfört över 
tid. 
Källa: SIRIS 
 

 
Diagram 3. Andel (%) elever med minst betyget godkänt på nationella prov i engelska i årskurs 9 jämfört över 
tid. 
Källa: SIRIS 
 
5.2 Meritvärde 
Resultatet utifrån frågeställningen ”Har dessa skolor högre faktiskt meritvärde än sitt 
modellberäknade meritvärde och snittet för alla skolor i Sverige?” visar på att 
Bergstorpskolan AB inte har ett högre faktiskt meritvärde än sitt modellberäknade värde 
förutom år 2010 då värdet låg 21 poäng över sitt modellberäknade värde. Resultaten visar 
också att Nya Elementar har ett högre faktiskt meritvärde än sitt modellberäknade värde under 
alla de sex undersökta åren med mellan 1 och 21 poäng över sitt modellberäknade värde. 
Båda skolornas faktiska meritvärde låg klart över snittet för alla svenska skolor under alla de 
undersökta åren med mellan 22 och 45 poäng, se tabell 2 och diagram 4. 
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Tabell 2. Skolbeskrivning och skolresultat i faktiska och modellberäknade meritvärden i årskurs 9 för 
Bergstorpskolan, Nya Elementar och rikssnittet för alla grundskolor i Sverige jämfört över tid.  
Källa: SALSA 

 

Skola
Andel 
pojkar

Andel 
flickor

Andel elever 
med utländsk 

bakgrund 
födda 

utomlands

Andel elever 
med utländsk 

bakgrund 
födda i 
Sverige

Föräldrars 
sammanvägda 

utbildningsnivå

Faktiskt 
genom-
snittligt 

meritvärde

Modell-
beräknat 

värde
Avvikelse
/Residual

Bergtorpsskolan (2010) 48 52 2 3 2,53 256 235 21
Bergtorpsskolan (2009) 57 43 5 2 2,66 241 240 1
Bergtorpsskolan (2008) 56 44 3 3 2,59 233 237 -4
Bergtorpsskolan (2007) 55 45 1 2 2,53 233 232 1
Bergtorpsskolan (2006) 47 53 1 2 2,55 236 235 1
Bergtorpsskolan (2005) 53 47 3 3 2,52 228 232 -4

Nya Elementar (2010) 59 41 2 6 2,45 238 228 10
Nya Elementar (2009) 52 48 4 6 2,55 250 236 14
Nya Elementar (2008) 61 39 5 11 2,42 236 226 10
Nya Elementar (2007) 54 46 6 6 2,46 248 227 21
Nya Elementar (2006) 55 45 3 5 2,53 232 231 1
Nya Elementar (2005) 53 47 3 3 2,53 245 233 12

Rikssnitt (2010) 51 49 7 9 2,21 209
Rikssnitt (2009) 52 48 7 9 2,21 210
Rikssnitt (2008) 52 48 7 8 2,20 209
Rikssnitt (2007) 51 49 7 6 2,17 207
Rikssnitt (2006) 51 49 7 6 2,16 206
Rikssnitt (2005) 51 49 7 5 2,15 206

 
 

 
Diagram 4. Faktiska och modellberäknade meritvärden i årskurs 9 för Bergstorpskolan, Nya Elementar och 
rikssnittet för alla grundskolor i Sverige jämfört över tid. 
Källa: SALSA 
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5.3 Uppnådda mål i alla ämnen 
Resultatet utifrån frågeställningen ”Har dessa skolor en högre andel elever som uppnått 
målen i alla ämnen än sitt modellberäknade värde och snittet för alla skolor i Sverige” visar 
att på Bergstorpskolan AB så uppnådde inte eleverna det modellberäknade värdet under något 
av de undersökta åren. Resultaten på avvikelsen/residualen varierade mellan -2 och -15. På 
Nya Elementar så uppnåddes det modellberäknade värdet endast år 2006. Skillnaden i 
avvikelse/residual varierade mellan 0 och -4. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen är 
klart högre än snittet för alla skolor i Sverige på båda undersökningsskolorna, se tabell 3 och 
diagram 5. 
 
Tabell 3. Skolbeskrivning och skolresultat för andel elever som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 för 
Bergstorpskolan, Nya Elementar och rikssnittet för alla grundskolor i Sverige jämfört över tid.  
Källa: SALSA 

 

Skola
Andel 
pojkar

Andel 
flickor

Andel elever 
med utländsk 

bakgrund 
födda 

utomlands

Andel elever 
med utländsk 

bakgrund 
födda i 
Sverige

Föräldrars 
sammanvägda 

utbildningsnivå

Andel 
elever som 

uppnått 
målen

Modell-
beräknat 

värde
Avvikelse
/Residual

Bergtorpsskolan (2010) 48 52 0,02 3 2,53 89 91 -2
Bergtorpsskolan (2009) 57 43 0,05 2 2,66 87 93 -6
Bergtorpsskolan (2008) 56 44 0,03 3 2,59 82 91 -9
Bergtorpsskolan (2007) 55 45 0,01 2 2,53 76 89 -13
Bergtorpsskolan (2006) 47 53 0,01 2 2,55 83 90 -7
Bergtorpsskolan (2005) 53 47 0,03 3 2,52 73 88 -15

Nya Elementar (2010) 59 41 0,02 6 2,45 85 87 -2
Nya Elementar (2009) 52 48 0,04 6 2,55 89 90 -1
Nya Elementar (2008) 61 39 0,05 11 2,42 81 84 -3
Nya Elementar (2007) 54 46 0,06 6 2,46 89 85 -4
Nya Elementar (2006) 55 45 0,03 5 2,53 87 87 0
Nya Elementar (2005) 53 47 0,03 3 2,53 88 89 -1

Rikssnitt (2010) 51 49 0,07 9 2,21 76
Rikssnitt (2009) 52 48 0,07 9 2,21 77
Rikssnitt (2008) 52 48 0,07 8 2,2 77
Rikssnitt (2007) 51 49 0,07 6 2,17 76
Rikssnitt (2006) 51 49 0,07 6 2,16 76
Rikssnitt (2005) 51 49 0,07 5 2,15 76
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Diagram 5. Andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen i årskurs 9 för Bergstorpskolan, Nya Elementar 
och rikssnittet för alla grundskolor i Sverige jämfört över tid. 
Källa: SALSA 
 
5.4 Behörighet till gymnasiet 
Resultatet utifrån frågeställningen ”Har dessa skolor en högre andel elever som har 
behörighet till gymnasiet än snittet för alla skolor i Sverige?” visar att både Bergstorpskolan 
AB och Nya Elementar har en högre andel elever som blev behöriga till gymnasiet än snittet 
för alla skolor i Sverige under åren 2005-2010. Andel elever på Bergstorpskolan AB som varit 
behöriga till gymnasiet har varierat mellan som lägst 2005 med 95,6% och som högst 2006 
med 98,8%. På Nya Elementar varierade andelen elever mellan som lägst 91,7% 2010 och 
som högst 2005 med 98,3%. Andel behöriga till gymnasiet för rikssnittet varierade mellan 
som lägst 88,2% 2010 och som högst 89,5% 2006, se diagram 6. 
 

 
Diagram 6. Andel (%) elever behöriga till gymnasiet för Bergstorpskolan, Nya Elementar och rikssnittet för alla 
grundskolor i Sverige jämfört över tid. 
Källa: SIRIS och Jämförelsetal 
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5.5 Sammanställning av studiens fyra frågeställningar 
Sammanställning av resultaten på studiens fyra frågeställningar påvisar att de skolor som 
undersökts och fått kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har högre resultat än snittet av alla 
skolor i Sverige på alla fyra frågeställningarna. Frågorna 2 och 3 är uppdelade i delfrågor och 
på frågan 2a vad gäller högre faktiskt meritvärde än det modellberäknade värdet visar 
resultatet på att Nya Elementar uppnått ett sådant resultat men Bergstorpskolan AB har endast 
uppnått ett sådant resultat under året 2010. På frågan 3a visar det sig att varken 
Bergstorpskolan AB eller Nya Elementar har högre resultat än sina modellberäknade värden 
vad gäller måluppfyllelse i alla ämnen, se tabell 4. 
 
Tabell 4: Sammanställning resultat av studiens fyra frågeställningar 
Har dessa skolor: Bergstorpskolan AB Nya Elementar 
1. högre resultat på nationella prov i årskurs 9 
jämfört med snittet för alla svenska skolor? 

Ja Ja 

2a. högre faktiskt meritvärde än sitt 
modellberäknade meritvärde? 

endast år 2010 Ja 

2b. högre faktiskt meritvärde än snittet för alla 
skolor i Sverige? 

Ja Ja 

3a. en högre andel elever som uppnått målen i 
alla ämnen än sitt modellberäknade värde? 

Nej Nej 

3b. en högre andel elever som uppnått målen i 
alla ämnen än snittet för alla skolor i Sverige? 

Ja Ja 

4. en högre andel elever som har behörighet till 
gymnasiet än snittet för alla skolor i Sverige? 

Ja Ja 

 

5.6 Intervjuer - försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna 
Syftet med denna studie är att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att 
försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor. Nedan följer 
resultatet från intervjuer med Margareta Lindholm Larsson, Bergstorpskolan AB 27 januari 
2012 och Lars Gustafsson, Nya Elementar 14 februari 2012. 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat på X-skolan? 
Svar: Margareta Lindholm Larsson, Bergstorpskolan AB: 23 år 
 Lars Gustafsson, Nya Elementar: 8,5 år 
 

2. Har du arbetat som rektor hela tiden du arbetat på X-skolan? 
Svar: Margareta Lindholm Larsson, Bergstorpskolan AB: ”Ja men jag slutade 2010 då 
 jag sålde företaget till Futura.” 
 Lars Gustafsson, Nya Elementar: ”Ja, 50 % lärare och 50 % biträdande rektor 
 med ansvar för ett arbetslag.” Lars slutade sin anställning på Nya Elementar 
 julen 2008. 
 
Öppen fråga: 

3. Vad anser du är anledningen till vad som lett fram till er skolas elevprestationer? 
Svar:  De faktorer som rektorerna ansåg är vad som lett fram till deras skolas 
elevprestationer har i analysarbetet kategoriserats utifrån SIQs Modells tre hörnpelare 
– Systematiken, Strukturen och Kulturen. Intervjusvaren finns att läsa i bilaga 4.  
En översikt av de faktorer vad rektorerna ansåg är det som lett fram till deras skolas 
elevprestationer presenteras i tabell 5. De faktorer som båda rektorerna ansåg vara av 
betydelse är; strukturen, ledarskap, information och analys, verksamhetens planering, 
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kulturen, kompetensutveckling, benchmarking och samverkan. Båda rektorerna har 
kommenterat och själva analyserat verksamhetens resultat. 
 
M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) har även ansett att 
systematiken, medarbetarnas engagemang och utveckling, kundorientering, 
långsiktighet, ständiga förbättringar och faktabaserande beslut har betydelse för 
skolans elevprestationer. L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) 
ansåg att verksamhetens processer, engagerat ledarskap, allas delaktighet hade 
betydelse för skolans elevresultat. De kategorier som inte tydligt framkom i 
intervjuerna var samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder och 
snabba reaktioner. 
 

Tabell 5. Sammanställning av de faktorer som rektorerna i studien anser påverkar elevprestationer utifrån 
  SIQs Modells tre hörnpelare – Systematiken, Strukturen och Kulturen 

SIQs Modell Bergstorpskolan AB Nya Elementar 

Systematiken X  

   

Strukturen X X 

    Ledarskap X X 

    Information och analys X X 

    Verksamhetens planering X X 

    Medarbetarens engagemang och utveckling X  

    Verksamhetens processer  X 

    Verksamhetens resultat X X 

    Kundtillfredsställelse   

   

Kulturen – grundläggande värderingar X X 

    Kundorientering X  

    Engagerat ledarskap  X 

    Allas delaktighet  X 

    Kompetensutveckling X X 

    Långsiktighet X  

    Samhällsansvar   

    Processorientering   

    Förebyggande åtgärder   

    Ständiga förbättringar X  

    Lära av andra - Benchmarking X X 

    Snabba rektioner   

    Faktabaserande beslut X  

    Samverkan X X 
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6 Analys  
I analysavsnittet behandlas de kategorier i SIQs Modell som gick att urskilja ur intervjuerna 
med rektorerna. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att 
försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor. Utifrån syftet 
ställdes fyra frågor. Analysen av resultaten på dessa fyra frågor påvisar att de skolor som 
undersökts och fått kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har högre resultat än snittet av alla 
skolor i Sverige på alla fyra frågeställningarna vad gäller bättre resultat än snittet för alla 
skolor i Sverige, se tabell 4. Bergstorpskolan AB:s och Nya Elementars egna analyser på 
elevresultaten visar att lärarna på dessa skolor har satt trovärdiga betyg i jämförelse med 
resultaten på de nationella proven. Som M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 27 
januari 2012) uttrycker, ”vi har ju goda och framför allt så har vi resultat som är trovärdiga 
resultat. Det är väldigt tätt emellan nationella prov och meritvärde, mycket tätare än vad 
andra skolor har”. Även L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) 
instämmer i detta ”Vi fick mycket kritik från första året för att vi satte för låga betyg det vill 
säga dom klara sig väldigt bra på gymnasiet. Vi tyckte att det var väldigt orättvis kritik för att 
vi låg väldigt rätt i nivå med de nationella provresultaten och betygen i 9:an låg väldigt i nivå 
med dom första terminsbetygen i gymnasiet så vi tyckte att de var de andra som satte för höga 
betyg” … ”så att våra resultat kan säkerligen också diskuteras utifrån den faktorn”.  
 
Frågorna 2 och 3 är uppdelade i delfrågor och på frågan 2a vad gäller ”högre faktiskt 
meritvärde än sitt modellberäknade meritvärde” visar resultatet på att Nya Elementar uppnått 
ett sådant resultat medan Bergstorpskolan AB endast uppnått ett sådant resultat under år 2010. 
På frågan 3a om skolan ”har högre andel elever som uppnått målen i alla ämnen än sitt 
modellberäknade värde” visar det sig att varken Bergstorpskolan AB och Nya Elementar har 
uppnått ett sådant resultat, se tabell 4. M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 27 
januari 2012) kommenterar detta genom att ifrågasätta Skolverkets uträkning av SALSA-
värdet, se bilaga 1, och anser att ”Det kan inte vara i sakens ordning att … om vi hade skitit i 
hela det här med kvalitetsarbetet och hela den här skolutvecklingen som vi ägnat oss åt det 
senaste tjugo åren och allt kvalitetsarbete, att vi skulle ha samma resultat som nu, … så jag 
tvivlar lite på dom där SALSA-uträkningarna, jag vet inte vad dom övervärderar om det är 
elevunderlaget eller vad det är”. Hon tar i det sammanhanget upp att ”från början när vi 
började mäta och titta och jämföra oss då låg vi på meritvärde 215 i snitt och när jag 
lämnade så var vi uppe på 240, … från att ha legat liksom i stort sett på du vet G+ så 
hamnade vi på VG” M. Lindholm Larsson anser att det är allt kvalitetsarbete som lags ner på 
skolan som gett det goda resultat som eleverna på skolan har.  
 
Även L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) vill betona den strategi som 
skolan valde som han anser påverkat skolans meritpoäng ”Det som jag skulle vilja betona är 
den medvetna strategi som Nya Elementar har och alltid har arbetat utifrån, att vara en skola 
för varje elev. Denna självklara utgångspunkt har lett till att vi införlivat och byggt upp 
verksamheter för elever som behöver extra stöd och hjälp för att klara sin vardag och 
skolgång. En konsekvens av denna strategi är att vi genom åren fått allt fler elever som är i 
behov av särskilt stöd och som aktivt söker sig till skolan för att deras vårdnadshavare vet att 
det finns rätt kompetens och att stöd och hjälp utifrån varje barns behov ges.  Det som 
bekymrar mig är att allt fler skolor "väljer bort elever" och att ansvariga tjänstemän och 
politiker bedömer skolor utifrån meritpoäng och andelen behöriga till gymnasiet och inte 
utifrån hur skolorna lyckas förbättra varje elevs resultatutveckling utifrån elevens 
utgångsläge, förutsättningar och behov”. 
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Att kvalitetsarbete ger positiva effekter stöds av Sörqvist (2010) som anser att för att 
åstadkomma ett framgångsrikt verksamhetsutvecklingsarbete används styrande, säkrande, 
utvecklande och förbättrande aktiviteter. Författaren menar även att ett framgångsrikt 
verksamhetsutvecklingsarbete innefattar verkningsfulla strategier såsom ledarskap, 
utbildning, kund- och omvärldsorientering och verksamhetsförbättring. Bergman och Klefsjö 
(2007) menar att kvalitetsutveckling bygger på en helhetssyn, ett systemperspektiv och 
grundläggande värderingar, där ledningen, ledningsstrategier och ett tydligt fokus på 
förbättringsarbete är av största vikt. De flesta organisationer arbetar idag med någon form av 
systematisk förbättrings-/förändringsarbete, vilket omfattar allt och alla i verksamheten. 
Anledningen är bland annat de ökade kraven ifrån kunder, på lönsamhet och 
kostnadseffektivitet samt konkurrenssituationen (Flach, 2006; Ljungberg & Larsson, 2001; 
Rentzhog, 1998; Sörqvist, 2010; Vinberg, Sandberg, Hydén & Schönbäck, 2006). 
Organisationer som inte kan producera med lägre kostnader, bättre kvalitet och fortare än sina 
globala rivaler försvinner snabbt från marknaden (Blanchard, Carlos & Randolph 1999; 
Randolph, 1995). Bergman och Klefsjö (2007), Klefsjö et al. (1999), Lagrosen och Lagrosen 
(2009) och Rentzhog (1998) diskuterar alla offensiv kvalitetsutveckling (TQM), se figur 1, 
som utgår ifrån värderingar vilka stöds av arbetssätt och verktyg som bildar en helhet. Även 
Regeringen deklarerade 2002 att ett systematiskt kvalitetsarbete är av största vikt och ett stöd 
för verksamhetsutveckling. För att fler skall nå målen för utbildningen måste kvaliteten i 
utbildningen öka och ett systematiskt kvalitetsarbete syftar till att åstadkomma en sådan 
förbättring. Genom att på alla nivåer utvärdera resultat och måluppfyllelse, identifiera brister, 
analysera orsaker till dessa och vidta de åtgärder som behövs (Utbildningsdepartementet, 
2002a). Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att TQM är en modell för 
kvalitetsarbete som innebär att istället för att styra med regler, mål och resultat, styra med 
kvalitet. 
 
Bergstorpskolan AB började redan 1995 med sitt systematiska kvalitetsarbete genom SIQs 
Modell efter en studieresa till USA. M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation 27 
januari 2012) berättar ”vi tog med oss PDSA-cirkeln till Sverige och den lanserade vi och 
pratade mycket om och den låg som en slags grund sen för hela vårt sätt att tänka”. Nya 
Elementar däremot har utvecklat sitt eget kvalitetsarbete och det var inte förrän de anmälde 
sitt intresse för kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola som de började använda SIQs Modell. L. 
Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) beskriver ”Vi har ju gjort vårt eget 
kvalitetsarbete och utvecklat det själva och så la vi in det under deras strukturer och modell 
sen gick det ju väldigt bra och vi fick hög bedömningsnivå och så”. Arbetet med SIQs Modell 
innebär en kundorienterad verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar som leder till 
förbättrat resultat. SIQs Modell är ett verktyg som används för att skapa en helhetssyn, ge 
struktur, ett språk och värderingar som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete 
(Sörqvist, 2010). SIQs Modell inriktar sig på ledarskapets roll och alla medarbetares 
delaktighet och är en modell för ett dynamiskt ledningssystem som bygger på tre hörnpelare – 
Systematiken, Strukturen och Kulturen (SIQ, 2010c). Analysen av resultaten från 
telefonintervjuerna med Bergstorpskolan AB och Nya Elementar visar också att de faktorer 
som rektorerna anser är anledningen till vad som lett fram till deras skolas elevprestationer 
stämmer mycket väl med SIQs Modells tre hörnpelare – Systematiken, Strukturen och 
Kulturen. 

 
Systematiken 

Systematiken i SIQs Modell baseras enligt Bergman och Klefsjö (2007) på de fyra 
huvuddimensionerna; angreppssätt, tillämpning, resultat och utvärdering och skapas på ett 
enligt SIQs Modell systematiskt sätt vilken utgår från Demings PDSA-cykel (SIQ, 2010c, 
2011a). M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation 27 januari 2012) beskriver vikten av 
PDSA-cykeln som en slags grund för hela deras sätt att tänka. I motiveringen för 
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kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola beskrevs att ”metoderna för det systematiska 
förbättringsarbetet är väl kända och integrerade i verksamheten (Bergstorpskolans hemsida, 
2011a). L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) lyfter inte systematiken i 
intervjun trots att SIQs inspektörer beskriver Nya Elementar som att ”organisationen har väl 
utvecklade, kundorienterade och systematiska angreppssätt, som är väl integrerade och 
tillämpas i alla viktiga processer (SIQ, 2011c). 

 
Strukturen 

Strukturen i SIQs Modell bygger på sju olika kriterier vilka är ledarskap, information och 
analys, verksamhetens planering, medarbetarnas engagemang och utveckling, verksamhetens 
processer, verksamhetens resultat, kundtillfredsställelsen (Bergman & Klefsjö, 2007; SIQ, 
2010c, 2011a; Sörqvist, 2010). Båda rektorerna redogör för vikten av strukturen i 
organisationen. M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation 27 januari 2012) beskriver 
att kvalitetsmodeller ger en grundstruktur för arbetet som är bra, som de fick hjälp utav. L. 
Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) redogör för att de var skeptiska ifrån 
början eftersom de har en mer holistisk syn på kvalitetsarbetet än vad som finns i SIQs 
Modells struktur men fortsätter ”efteråt kan jag inse att det var ju väldigt nyttigt för oss för att 
på så sätt titta på varje del och värdera varje del och även om jag ser att summan av delarna 
blev större mer än delarna”.  
 
Ledarskapet beskrivs av båda rektorerna. M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 
27 januari 2012) berättar om att de skapade en organisation som blev ryggraden för allting 
och som allting utgick ifrån. Även L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) 
redogör för hur de från början byggde upp en organisation som utgår ifrån ett ledarskap ute 
nära eleverna och ute väldigt nära föräldrarna. De arbetade fram ett nära ledarskap för att på 
så sätt kunna jobba fullt ut i teamet med gemensamma mål, gemensamma resurser och 
gemensamma arbetssätt. Detta stöder också Bergman och Klefsjö (2007) som menar att ett 
ledarskap bör vara understödjande, deltagande och utvecklande där medarbetarna känner sig 
trygga i sitt arbete och stolta över vad samtliga i organisationen skapar. Empowerment har en 
central roll i arbetet mot total kvalitetsstyrning och ständiga förbättringar där värden, 
förhoppningar och initiativ förknippas till maktdelning och delegering i organisationer. 
Ledare ska se till att de medarbetare som står närmast problemen löser dem. Ledaren ska öka 
medarbetarnas känsla av delaktighet i sina arbeten och låta arbetslag styra sig själva 
(Blanchard et al., 1999; Kinlaw 1995).  Bergman och Klefsjö (2007) menar också att en 
ledare ska bidra till att medarbetare får självkänsla och självförtroende. Enligt Conger och 
Kanungo (1988) innebär empowerment på individnivå en stark inneboende motivation och en 
stark tro på sin egen förmåga att kunna möjliggöra sina mål eller det man förutsatt sig. Målet 
med empowerment på lång sikt är att företagets totala produktionsprestation skall öka och det 
kortsiktiga målet är att nyttja medarbetarnas hela potentiella och aktuella kompetens och 
mentala kapacitet (Blanchard et al., 1999; Kinlaw 1995).  
 
Även information och analys skildras av både M. Lindholm Larsson (personlig 
kommunikation, 27 januari 2012) och L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 
2012). M. Lindholm Larsson beskriver hur de byggde upp ett väl strukturerat 
konferenssystem där medarbetarna lämnade över och samlade på sig information. I detta 
konferenssystem nåddes alla på skolan inom en vecka. På det viset behövde ingenting bli 
liggande utan allt material och alla frågor kunde besvaras. Informationen spreds även skriftligt 
som då skedde via ett blad som gick ut varje vecka som kunde delge eleverna 
elevförändringar, utflykter m.m. L. Gustafsson redogör för att allt sparades gemensamt på 
gemensamma mappar för att kunna komma åt allas arbete och allas arbetsplaner. Nya 
Elementar har sedan 1998 jobbat aktivt med individuell utvecklingsplan, coachingtips, 
formativ bedömning och åtgärdsprogram. Sedan 2001 är detta upplagt i en webbaserad digital 
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plattform. Bergman och Klefsjö (2007), Blanchard et al. (1999) och Randolph (1995) stöder 
detta och anser att information, delegation, kommunikation och personlig utveckling är 
framgångsfaktorer för konkurrenskraftiga organisationer. Spreitzer (1995a, 1995b) menar att 
den anställdes stöd ifrån organisationen, tillträde till strategisk information och 
organisationens resurser samt en god organisationskultur resulterar i medarbetare som har en 
stark känsla av empowerment, vilket innebär medarbetare som är mer innovativa och 
effektiva.  
 
Likaså verksamhetens planering beskrivs av båda rektorerna. L. Gustafsson (personlig 
kommunikation 14 februari 2012) berättar ingående om hur de organiserade sina arbetslag 
och undervisningsgrupper. Han menar att det handlar om att ha en skola med någorlunda 
elevantal som gör att man kan ha lite att laborera med när det gäller resurser och kompetens. 
Nya Elementar har, menar han, en optimal storlek på skolan med 700-800 elever och en 
personalgrupp på 120 anställda och med spridda verksamheter som träningssärskola, 
resursskola till F-9skola. M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) 
pratar om ämnesgrupper som har väldigt mycket ansvar för att utveckla metoder inom sitt 
ämne för att bli effektiv, för att se till att eleverna lär sig m.m. Hon säger att ämnesgrupperna 
har ett tungt ansvar då det är de som ansvarar för elevresultaten. Hon berättar även om deras 
utvärderingsplan som är mycket central, eftersom det i kvalitetsarbetet ingår utvärdering för 
att se om man har lyckats med det man har arbetat med. Varje år frågar de eleverna, 
föräldrarna och medarbetarna och ledningen utvärderas. Resultaten följs upp oerhört noggrant 
och utifrån utvärderingarna arbetas en plan fram av arbetslagen och ämnesgrupperna.  
 
Endast M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) har beskrivit sådant 
som kan härledas till medarbetarnas engagemang och utveckling. Hon beskriver att resultatet 
av kvalitetsarbetet gav en väldigt hög trivsel i kollegiet med mycket få konflikter. Det var en 
öppenhet och ett stort tillåtande och öppna regler för hur man skulle uppföra sig. Alla var 
tvungna att säga till varandra om det var så att det inte fungerade som det skulle. 
Medarbetarna tyckte det var roligt att jobba på Bergstorpskolan AB. M. Lindholm Larsson 
menar att det var för att hon inte var kontrollerande. Bergman och Klefsjö (2007) stöder även 
detta och menar att ledningen måste skapa förutsättningar för medarbetarna att vara delaktiga 
och aktivt få påverka beslut och delta i förbättringsarbetet. För att kunna utföra ett bra arbete i 
förbättringsarbetet måste medarbetaren känna delaktighet, meningsfullhet, engagemang och 
ansvar (Bergman & Klefsjö, 2007; Blanchard et al., 1999; Randolph 1995; Spreitzer 1995a, 
1995b). Bergman och Klefsjö (2007) anser att ledaren ska medverka till att medarbetare får 
självkänsla och självförtroende. 
 
L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) beskrev sådant som kan återföras 
till verksamhetens processer. Han redogör för delprocessen – Lärarnas kompetens ”vi var 
väldigt noggranna i vår rekrytering att vi hela tiden hade tydliga kravprofiler på 
uppdragsbeskrivningar och på så sett hade en noggrann urvalsprocess när vi rekryterade”. 
Han pratar även om tjänstefördelning och kompetensutveckling i detta sammanhang. Som 
stödprocess beskrivs elevstödet med hela deras elevvårdsarbete. En process är ett nätverk av 
sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden (Bergman & Klefsjö, 2007; Eriksson, 1998; 
Lagrosen & Lagrosen, 2009; Ljungberg & Larsson 2001; Rentzhog, 1998; Sörqvist, 2010). 
Att arbeta med processer innebär att definiera och fokusera på huvudprocesser, stödprocesser 
och ledningsprocesser (ibid). L. Gustafsson beskriver inte direkt att de arbetar med processer 
men SIQs inspektörer beskriver Nya Elementar som att organisationen har väl utvecklade, 
kundorienterade och systematiska angreppssätt, som är väl integrerade och tillämpas i alla 
viktiga processer (SIQ, 2011c). 
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Kulturen 
I intervjuerna framkom att kulturen och de grundläggande värderingarna är avgörande för en 
framgångsrik verksamhetsutveckling. M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation 27 
januari 2012) framhåller att om Bergstorpskolan AB inte haft de grundläggande värderingarna 
hade de kanske inte förstått hur de skulle driva en verksamhetsutveckling som leder framåt. 
Hon beskriver också hur värderingarna gav en riktning, en idé om vad som var värdefullt. 
Värderingarna var avgörande för arbetet, vilka de alltid återkom till. Detta stöder Bergman 
och Klefsjö (2007) som anser att grunden till ett framgångsrikt kvalitetsarbete är ledningens 
engagemang vilket måste utgå ifrån en kultur med värderingar som samverkar och skapar en 
helhetsbild. I SIQs Modell bygger kulturen på tretton grundläggande värderingar vilka 
kännetecknar framgångsrika organisationers verksamhet (SIQ, 2011a) Även L. Gustafsson 
(personlig kommunikation 14 februari 2012) beskriver värdet av att arbeta med kulturen och 
värderingar samt beskriver hur han har arbetat mer och mer med systematiskt kvalitetsarbete 
med fokus på att grundlägga kulturen. Han säger ”för det är det jag tycker man missar, man 
tror att med hjälp av nya verktyg och system ska bygga, nå bättre kvalitetsskola, det går inte, 
kulturen och värderingarna som man måste jobba med”. M. Lindholm Larsson anser å andra 
sidan att det är arbetssätten och de olika modellerna som hjälpt dem att skapa en bra 
kvalitetskultur. 
 
En av de grundläggande värderingarna är ”kundorientering” vilket bygger på att hela 
organisationens fokus ska ligga på kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, 
önskemål och förväntningar, både externa och interna eftersom en organisations långsiktiga 
framgång beror på dess förmåga att skapa värde för dem som den finns till för det vill säga 
kunderna (SIQ, 2011a). Bergstorpskolan AB har använt sig av årliga föräldra- och elevenkäter 
där resultatet används i skolans kompetensutvecklingsplan. Lärarna har även 
utvecklingssamtal där mentorerna får mycket återkoppling (M. Lindholm Larsson, personlig 
kommunikation 27 januari 2012). Detta stöds av Söderlund (1997), Lagrosen och Lagrosen 
(2009) och Bergman och Klefsjö (2007) som anser att kunskap om kundernas krav 
tillförskaffas genom kundundersökningar. Författarna menar även att för en djupare förståelse 
för kundernas situation och att skapa kundtillfredsställelse bör interna rutiner och processer 
utgå ifrån kundens krav.  
 
En annan värdering är ett ”engagerat ledarskap” som anger riktningen för verksamheten, tar 
tillvara potentialen i individers erfarenheter och olikheter, skapar förutsättningar för 
medarbetarna samt i dialog med dem definierar och följer upp målen. För att skapa en kultur 
som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från 
varje ledare (SIQ, 2011a). Endast L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) 
av rektorerna ger en beskrivning som kan härledas till ett engagerat ledarskap. Han skildrar 
Nya Elementars organisation som ett väldigt nära ledarskap och att på så sätt arbeta fullt ut i 
teamet med gemensamma mål, resurser och arbetssätt. En bärande tanke var att inte enbart 
arbeta i en ledarroll utan att hela tiden ha en fot direkt i arbetet med eleverna så även 
rektorerna bedrev undervisning. Detta stöds av Bergman och Klefsjö (2007) som anser att ett 
ledarskap bör vara understödjande, deltagande och utvecklande där medarbetarna känner sig 
trygga i sitt arbete och stolta över vad samtliga i organisationen skapar. L. Gustafssons 
(personlig kommunikation 14 februari 2012) engagerade ledarskap beskrivs även när han 
berättar om att de gick med i olika utmärkelser för att visa att eleverna gör ett gott arbete. I 
utmärkelsen Stockholms stad fanns det pengar att vinna, där eleverna hyrde Gröna Lund för 
en av vinsterna. Han beskriver ”så det var faktiskt en fantastisk upplevelse när vi gick runt 
där allihop tillsammans och njöt av alltihop att de hade en bra skola och vunnit en utmärkelse 
och så dom fick bestämma själva över prispengarna”. Hans ledarskap stöds av Bergman och 
Klefsjö (2007), Blanchard et al. (1999), Lagrosen och Lagrosen (2009), Sörqvist (2010), 
Vinberg et al. (2006) som anser att ledare som är trovärdiga, tydliga och skickliga i sin 
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kommunikation fungerar som föredömen för att medarbetare skall känna sig motiverade och 
delaktiga. Att medarbetarna känner arbetstillfredsställelse är både ett viktigt mål och ett 
viktigt medel för att uppnå hög kvalitet. 
 
”Allas delaktighet” beskrivs som en förutsättning för en framgångsrik organisation. Att varje 
medarbetare känner sig ha förtroende att utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Att se sin 
roll i helheten, ha klara mål och de resurser som krävs samt vetskap om de resultat som ska 
uppnås (SIQ, 2011a). Även denna värdering beskrivs endast av L. Gustafsson (personlig 
kommunikation 14 februari 2012) utav de två rektorerna. Han berättar att på Nya Elementar 
bedrivs ett nära ledarskap i en organisation där allas delaktighet hela tiden ska vara i fokus där 
alla skall vara med och fatta beslut. Besluten fattas i olika gruppkonstellationer där 
representanter väljs ifrån alla arbetslag. L. Gustafsson beskriver ”sen har vi haft våra 
hörnstenar och våra arbetssätt som blev väldigt tydliga. Dom äventyrar vi inte utan när vi gör 
en förändring så ska vi verkligen ha utvärderat och stämt av”. Även detta stöds av Bergman 
och Klefsjö (2007) som menar att skapa förutsättningar för delaktighet är en viktig värdering 
för att kvalitetsarbetet skall bli framgångsrikt. Ledningen måste skapa förutsättningar och 
underlätta för medarbetarna att vara delaktiga och aktivt få påverka beslut och delta i 
förbättringsarbetet. Den anställde måste känna delaktighet, meningsfullhet, engagemang och 
ansvar det vill säga känna en stark empowerment för att kunna utföra ett bra arbete i 
förbättringsarbetet (Bergman & Klefsjö, 2007; Blanchard et al., 1999; Randolph 1995; 
Spreitzer 1995a, 1995b).  
 
”Kompetensutveckling” bör även ses ur ett organisatoriskt synsätt eftersom den samlade 
kompetensen är avgörande för organisationens framgång och konkurrenskraft (SIQ, 2011a). 
Båda skolorna redogör i intervjuerna för sitt arbete med kompetensutveckling. M. Lindholm 
Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) berättar att kompetensutvecklingsplanen 
blev deras arbetsplan. Hon såg till att det fanns pengar, tid och att pedagogerna fick åka på 
kurser i Sverige och utomlands. På utvärderingarna visade det sig att detta gav resultat, att det 
gav eleverna väldigt mycket. L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) 
beskriver hur de byggde upp Nya Elementars Inspirations Utbildningscenter där 
utvecklingsmöjligheter skapades för pedagoger som kände att de ville arbeta mot andra 
professionella. Pedagoger som ville arbeta med att ta emot studiebesök, göra utbildningar 
eller göra läromedel. Även detta stöder Blanchard et al., (1999), Conger och Kanungo (1988), 
Kanter (1977), Kinlaw (1995), Menon (2001), Randolph (1995), Spreitzer (1995a, 1997), 
Spreitzer et al. (1997), Thomas och Velthouse (1990), Warren och Nanus (1985) som menar 
att empowerment i dessa sammanhang handlar om att ta fram de mänskliga resurserna där 
medarbetare får möjlighet att utvecklas och utnyttja de befintliga kunskaper de har för att 
skapa en arbetssituation där organisationen ökar sin produktivitet. Blanchard et al. (1999, s. 
13) säger att ”Kärnan i empowerment handlar om att frigöra de kunskaper, erfarenheter och 
motivationskrafter som människor redan har”. 
 
”Långsiktighet” är viktigt i bedömning av utveckling och konkurrenskraft eftersom ett 
uthålligt förbättringsarbete leder till ökad produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare 
kunder och varaktig lönsamhet på lång sikt (SIQ, 2011a). Endast M. Lindholm Larsson 
(personlig kommunikation, 27 januari 2012) talar om långsiktighet i deras kvalitetsarbete. 
”Det tog lång tid för medarbetare att förstå varför det här vad bra. Att inte det här var något 
onödigt arbete som låg vid sidan utav, utan att det blev så att säga en del av vårt arbete. Det 
tog jättelång tid”(ibid). 
 
Konkurrens från andra organisationer kräver ”ständiga förbättringar”. Ett systematiskt 
förbättringsarbete som genomtränger organisationen och en kultur som stimulerar till ständigt 
lärande, kreativitet och nya idéer är av största vikt (SIQ, 2011a). M. Lindholm Larsson 
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(personlig kommunikation, 27 januari 2012) är den enda av rektorerna som tydligt redogör för 
ett arbete med ständiga förbättringar. Hon beskriver hur de tog med sig PDSA-cykeln till 
Sverige och lanserade den på Bergstorpskolan AB. PDSA-cykeln låg som en grund för hela 
deras sätt att tänka. Även eleverna lärde sig den, att göra upp en bra planering och genomföra 
och se hur man kan förbättra sig till nästa gång (ibid). SIQs inspektörer anser också att 
Bergstorpskolan AB arbetar förebyggande för att tillgodose elevernas krav, behov och 
förväntningar och att Bergtorpsskolan AB är ett bra föredöme för verksamhetsutveckling i 
Svenska skolor (Bergstorpskolans hemsida, 2011a). Att använda sig utav PDSA-cykeln, se 
figur 3, stöder Bergman och Klefsjö (2007), Ljungberg och Larsson (2001), Klefsjö et al. 
(1999), Rentzhog (1998), Sörqvist (2010) eftersom kvalitetsbristkostnader kan bli höga. 
Grundtanken är att förbättra kvaliteten utan ökade resurser. Eriksson (1998) beskriver arbetet 
med ständiga förbättringar utifrån lusten och viljan att alltid göra saker ändå bättre det vill 
säga att höja kvaliteten på allt vi gör.  
 
För att skaffa sig nya kunskaper om vad som är möjligt att uppnå och hur detta kan uppnås 
måste organisationer arbeta med benchmarking, att ”lära av andra”. Detta kräver jämförelser 
med dem som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch eller sektor de tillhör (SIQ, 
2011a). Båda skolorna beskriver i intervjuerna sitt arbete med benchmarking. M. Lindholm 
Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) berättar att de ägnat sig mycket åt 
benchmarking under alla år. De har kontrollerat och gått igenom resultat och jämfört sig med 
olika skolor. De har rest både till USA och till Kina för att lära sig om kvalitetsarbete. På Nya 
Elementar jämförde de sig med andra verksamheter än skolan. ”Vi tyckte det var roligare att 
titta på när vi skulle göra en reklamfolder så titta vi på en reklambyrå och hur dom gör”. 
”Alltid jämfört oss med andra företag och verksamheter när det gäller olika delar. Det är 
också ett sätt som gör SIQ intressant då kan man jämföra sig med olika branscher och 
verksamheter och lära ut av det” (L. Gustafsson, personlig kommunikation 14 februari 2012). 
 
I varje organisation är ”faktabaserade beslut” som är dokumenterade och tillförlitliga a och o. 
Medarbetarna måste få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse för att kunna 
uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina kunder (SIQ, 2011a). Bergman och Klefsjö 
(2007) poängterar betydelsen av att fakta ska vara väl underbyggd. Enbart M. Lindholm 
Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) beskriver ett arbete med faktabaserade 
beslut. Bergstorpskolan AB använder bland annat fiskbensdiagram till deras 
kompetensutvecklingsplan, utvärderingsplan och informationsplan. Hon menar att med 
kvalitetsverktygen tydliggörs vad kvalitetsarbete är och det påverkar arbetssätten. 
 
En organisation måste genom ”samverkan” på flera plan och i olika avseenden ta till vara 
kompetenser och erfarenheter hos såväl medarbetare som kunder, leverantörer, partners, ägare 
och huvudmän (SIQ, 2011a). Detta ägde rum på bägge skolorna på mer eller mindre sätt. Det 
M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) beskriver att 
Bergtorpskolan AB samverkade med Carlssons skola och gjorde mycket utvecklingsarbete 
ihop med dem under flera år. Hon menar att det handlar om att rektorer skall lära känna 
varandra och att få ut någonting av varandra, av ett samspel, vilket hon anser var ömsesidigt. 
L. Gustafsson (personlig kommunikation 14 februari 2012) skildrar hur de på Nya Elementar 
byggde upp Brommaresursen där socialtjänstens kompetens BUP, polisen och fritiden 
införlivades för att få in all den kompetensen i skolan. Nya Elementar beskrivs också utav 
inspektörerna från SIQ att samverkan är utmärkt mellan verksamhetens olika delar (SIQ, 
2011c).  
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7 Slutsats 
Syftet med denna studie var att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige och att 
försöka förstå vad som lett fram till elevprestationerna inom dessa skolor. Analysen av 
resultaten visar på att de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har bättre 
elevprestationer i årskurs 9 än snittet för alla skolor i Sverige på nationella prov och det 
faktiska meritvärdet. Skolorna har också en högre andel elever som uppnått målen i alla 
ämnen och en högre andel elever som har behörighet till gymnasiet än snittet för alla skolor i 
Sverige. Vad gäller högre faktiskt meritvärde än sitt modellberäknade värde visar resultatet att 
Nya Elementar uppnått ett sådant resultat men inte Bergstorpskolan AB. Varken 
Bergstorpskolan AB och Nya Elementar har högre resultat än sina modellberäknade värden 
vad gäller måluppfyllelse i alla ämnen, se tabell 4. Med tanke på att de båda skolornas 
modellberäknade meritvärden och modellberäknade värde för andel elever som uppnått målen 
i alla ämnen ligger klart högre än snittet för Sveriges skolor, verkar det helt normalt att de fått 
ett ja-svar på alla frågor som jämförts med rikssnittet. Modellberäknade betygsvärden, se 
bilaga 1 har tagits fram i en regressionsmodell där hänsyn tagits till föräldrarnas 
sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel elever 
födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands. Sveriges skolor bör ligga i nivå eller 
över de modellberäknade värdena. Det var endast Nya Elementar som hade ett högre 
genomsnittligt meritvärde. Skolornas egna analyser på elevresultaten visar på att lärarna i 
dessa skolor har satt trovärdiga betyg i jämförelse med resultaten på de nationella proven och 
att allt kvalitetsarbete som lags ner på skolan gett de goda resultat som eleverna på skolan har.  
 
Att kvalitetsarbete ger positiva effekter stöds av Sörqvist (2010). Idag arbetar de flesta 
organisationer med någon form av systematiskt förbättringsarbete, mycket på grund av de 
ökade kraven ifrån kunder, på lönsamhet, och kostnadseffektivitet samt konkurrenssituationen 
(Flach, 2006; Ljungberg & Larsson, 2001; Rentzhog, 1998; Sörqvist, 2010; Vinberg, 
Sandberg, Hydén & Schönbäck, 2006). Bergman och Klefsjö (2007), Klefsjö et al. (1999), 
Lagrosen och Lagrosen (2009) och Rentzhog (1998) diskuterar alla offensiv 
kvalitetsutveckling (TQM), se figur 1. Även Regeringen deklarerade 2002 att ett systematiskt 
kvalitetsarbete är av största vikt och ett stöd för verksamhetsutveckling. Myndigheten för 
skolutveckling (2003) menar att TQM är en modell för kvalitetsarbete som innebär att istället 
för att styra med regler, mål och resultat, styra med kvalitet. 
 
Båda skolorna har arbetat med systematiskt kvalitetsarbete under många år. Bergstorpskolan 
AB har använt sig utav SIQs Modell sedan 1995 medan Nya Elementar startade med 
modellen först 2007. SIQs Modell är ett verktyg som används för att skapa en helhetssyn, ge 
struktur, ett språk och värderingar som stimulerar till ett systematiskt förbättringsarbete. SIQs 
Modell inriktar sig på ledarskapets roll och alla medarbetares delaktighet och är en modell för 
ett dynamiskt ledningssystem som bygger på tre hörnpelare – Systematiken, Strukturen och 
Kulturen (SIQ, 2010c). Slutsatsen som kan dras av denna studie är att de skolor som har 
mottagit kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har bättre elevprestationer i årskurs 9 än snittet för 
alla skolor i Sverige och att det systematiska kvalitetsarbete med sin verksamhetsutveckling 
som lags ner på skolorna gett de goda resultat som eleverna på skolan har. Framgångsfaktorer 
som rektorerna på skolorna anser är anledningen till vad som lett fram till deras skolas 
elevprestationer stämmer mycket väl med SIQs Modells tre hörnpelare – Systematiken, 
Strukturen och Kulturen även om inte alla delar i SIQs Modell framkom i intervjuerna. 
Studien visar att ett systematiskt kvalitetsarbete med sin verksamhetsutveckling lämpar sig 
alldeles utmärkt för skolor i Sverige för att höja elevernas resultat. 
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8 Diskussion 
Då jag i mitt yrkesliv dagligen konfronteras med begreppet kvalitet och kvalitetsutveckling 
uppstår gång på gång kommunikationssvårigheter som jag ofta förvånats över. Under denna 
studie, framförallt under teoriinläsningsfasen uppstod många tänkvärda tankar. Min skolning i 
kvalitetsbegreppet tillhör näringslivet och definitionen av kvalitet skiljer sig ganska markant 
mellan näringslivets internationella standard och Skolverkets, vilket bekräftas av 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (2009) som menar att hur vi tolkar begreppet 
kvalitet beror på vilka värderingar man har och utifrån den verksamhet som man arbetar i. 
Hur påverkar definitionen av kvalitet tillvägagångssättet att arbeta med kvalitet egentligen? 
Det är en väsentlig skillnad att som i ISO 9000:2000 arbeta med att uppfylla krav, behov och 
förväntningar hos kunder, än som för skolor, att arbeta med att uppfylla statliga och 
kommunala mål samt att svara mot krav och riktlinjer. Vilka är egentligen skolans kunder? 
Skolverket, kommunen, föräldrarna, eleverna eller är det framtida arbetsgivare. Om kunderna 
är föräldrar och elever borde då inte kvalitetsdefinitionen även följa ISO 9000:2000? 
 
Bergman och Klefsjö (2007) beskriver att kvalitetsarbetet dominerades till en början av 
kvalitetskontroll efter produktionen, för att övergå till kvalitetsstyrning under produktionen, 
till att kvalitetssäkra före produktionen, för att idag kvalitetsutveckla vilket omfattar alla de 
tidigare synsätten och som även innebär ständiga förbättringar innan, under och efter 
produktionen. Att det är stor skillnad mellan näringslivets offensiva kvalitetsutveckling, 
TQM, och skolväsendets kvalitetsarbete bekräftas i denna studies teoretiska del 
”Kvalitetsarbetets utveckling inom skolväsendet” som beskriver hur kvalitetsarbetet i skolan 
ändrats över tid, ifrån enbart kvalitetskontroll till kvalitetsredovisningar, kvalitetsmodeller och 
kvalitetsutmärkelser (Höög & Johansson, 2011). Kvalitetsmodeller och kvalitetsutmärkelser 
består i och för sig av ett systematiskt förbättringsarbete och TQM, men fokus på 
kvalitetsarbete i skolväsendet har trots allt legat på uppföljning, utvärdering, självvärdering 
och kvalitetsredovisning. Det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på många skolor idag 
utgår inte från TQM utan är riktad mot elevresultaten och kan mer jämföras med 
kvalitetskontroll och/eller möjligtvis kvalitetssäkring än kvalitetsutveckling.  
 
Lagrosen (1997) forskade redan på 1990-talet om offensiv kvalitetsutveckling, TQM i skolan. 
Syftet var att studera vilka effekter TQM:s användande i grundskolan kunde tänkas få och för 
att därigenom göra en bedömning av om TQM:s teori och om dess metoder lämpade sig för 
skolan. Resultatet av Lagrosens (1997) undersökning visade att TQM var tillämplig och 
lämpade sig mycket väl att användas i grundskolan. Kvalitetsprojektet mynnade ut i en 
helhetssyn på skolan på ett annat sett än tidigare. Scherp (2004) är mycket kritisk till TQM 
och SIQ i skolan och menar att trots Lagrosens (1997) analys av värderingarna i SIQs Modell 
och att tillämpningen av dessa visade på många negativa aspekter drog ändå Lagrosen 
slutsatsen att TQM:s värderingar överensstämmer med skolan och dess verksamhet (Scherp 
2004). En rimligare slutsats torde enligt Scherp (2004) vara att detta perspektiv inte är 
tillämpbart inom skolområdet. Intressant i detta sammanhang är det som M. Lindholm 
Larsson (personlig kommunikation 27 januari 2012) berättar, att Scherp var en stor 
motståndare mot allt som kom från den kommersiella världen eller från näringslivet. Han 
ogillade kvalitetsmodellerna och ville absolut inte ta dessa till sig. M. Lindholm Larsson 
fortsätter,  

”och han var ju inte den enda, vi hade en enormt lång uppförsbacke. Vi 
gjorde ju ett kolossalt arbete. Jag vet inte hur många konferenser som vi var 
och besökte och hur mycket studiedagar som vi tog på oss att ha på olika 
skolor och vi skrev den här boken1 och vi föreläste om den här boken och vi 

                                            
1 Kocken, U. & Lindholm Larsson, M. (1997). Kvalitet [vad är det?] inspirationskälla för kvalitetsutveckling i 
skolan. Borås: Johansson & Skyttmo Förlag AB. 
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hade månghundrade studiebesök på vår skola för att prata om vikten av 
kvalitetsarbete. Men som sagt motståndet var jättestort framförallt från 
massa s-märkta forskare som tyckte det var skit därför att det kom från 
näringslivet. Det luktade pengar och det luktade kommers och det var bara 
sånt som man inte kunde ta i, det passade aldrig skolan. Det var väldigt 
tydligt och det här kundbegreppet var så väldigt infekterat så det var bara 
galet. Ja menar de är, ja nu är det historia”.  

 
Utifrån de teorier som jag tog del av verkar det som att TQM och SIQs Modell inte fick 
speciellt stor genomslagskraft under 1990-talet och början av 2000-talet. M. Lindholm 
Larsson (personlig kommunikation 27 januari 2012) skrev 1997 boken ”Kvalitet [vad är det?] 
inspirationskälla för kvalitetsutveckling i skolan” tillsammans med Ulrika Kocken. Boken 
bygger på SIQs Modell och är en praktisk handbok i kvalitetsarbete där författarna bland 
annat beskriver olika effektfulla verktyg. Boken är skriven utifrån Lpo 94 och finns inte att 
köpa idag, men jag anser att trots att det idag införts en ny skollag och nya läroplaner så skulle 
boken vara fullt användbar. Tyvärr möttes Margareta och Bergstorpskolans kvalitetsarbete av 
ett stort motstånd, de var så långt före sin tid. Idag är intresset för SIQs Modell och 
kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola större. 
 
De skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola arbetar systematisk med 
verksamhetsutveckling och påvisar resultat av det arbetet. Resultaten handlar om ledarskap, 
information och analys, verksamhetens planering, medarbetarens engagemang och utveckling, 
verksamhetens processer och verksamhetens resultat (SIQ, 2010e). Bergstorpskolan AB har 
arbetat med SIQs Modell sedan 1995 och byggt sitt kvalitetsarbete utifrån SIQ:s arbetssätt och 
verktyg. De har även fått andra kvalitetsutmärkelser och blivit certifierade under åren som 
gått, kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola år 2001, certifierad enligt Qualis-modellen 2004, IiP-
certifierad (Investor in People) 2002 och 2006 samt Hälsodiplomerad 2004 och 2007. 
Skolledaren Margareta Lindholm Larsson tilldelades också priset för ”Bästa Branding” av 
Investors in People Sverige 2007 (Bergstorpskolans hemsida, 2011b,c,d,e). Nya Elementar 
arbetade fram sitt eget arbetssätt inom kvalitet och fick kvalitetsutmärkelsen Stockholm stad 
2005 och 2007 för att sedan gå in i SIQs Modell och vann kvalitetsutmärkelsen Bättre skola 
2008 (L. Gustafsson, personlig kommunikation 14 februari 2012). Nya Elementar har även en 
lång tradition som en föredömlig skola. Richardsson (2004) skildrar, att i ett försök att 
modernisera skolan inrättades utifrån 1825 års uppfostringskommitté en försöksskola i 
Stockholm, Nya elementarskolan med profilering på moderna språk. De två skolornas 
redogörelser säger mer om vikten av att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete än om 
vilken kvalitetsmodell som används. 
 
För att medverka i kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola bör verksamheterna under en tid arbetat 
systematiskt med verksamhetsutveckling och kunna påvisa resultat av det arbetet (SIQ, 
2010b). Frågor som skall besvaras handlar om motivation, delaktighet och engagemang vilket 
är sammankopplade med kvalitet och tillfredsställelse såväl hos kund som hos medarbetare 
(Bergman & Klefsjö, 2007). Frågorna sammankopplas också med empowerment, vilket 
handlar om medarbetarnas motivation och möjligheter att ständigt bli mer kompetenta och 
utöva ett större inflytande på verksamheten med förbättrad produktivitet som mål (Kinlaw, 
1995; Warren & Nanus, 1985). Kvalitetsarbete handlar inte bara om att utveckla processer 
och sin produktivitet utan om att skapa möjligheter för de människor som är inblandade att 
utvecklas i samspel med organisationens utveckling (Bergman & Klefsjö, 2007). Blanchard et 
al. (1999, s. 13) säger att ”Kärnan i empowerment handlar om att frigöra de kunskaper, 
erfarenheter och motivationskrafter som människor redan har”.  
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I den nya skollagen (2010:800) har kravet på kvalitetsredovisning och en kommunal skolplan 
upphävds. Istället har kravet på det systematiska kvalitetsarbetet förstärkts. Varje huvudman 
och rektor har nu ett ansvar att systematiskt planera, följa upp och analysera resultaten i 
förhållande till nationella mål, krav och riktlinjer, som underlag för insatser, så att 
verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål och resultat. En betydelsefull synpunkt är att 
kvalitetsarbetet ska bedrivas tillsammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare. 
Detta innebär att det måste möjliggöras en organisation och resurser som underlättar 
kvalitetsutvecklingsarbetet både på huvudmannanivå och på enhetsnivå (Höög & Johansson, 
2011; Utbildningsdepartementet, 2011). Detta visar tydligt på att offensiv kvalitetsutveckling 
och ett empowerment-ledarskap är vad som måste till för att följa skollagen avseende det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
I skollagen står också att skolans uppdrag är att ge eleverna de kunskaper och färdigheter som 
skall ligga till grund för fortsatta studier i gymnasieskolan (Utbildningsdepartementet, 2009; 
Skolverket, 2009). Trots detta har sedan 2000 endast åttionio procent av alla elever som gått 
ut nionde klass behörighet till gymnasiet (Skolverket jämförelsetal, 2012). Utifrån denna 
studie framkommer att systematiskt arbete med verksamhetsutveckling ger en högre andel 
elever som har behörighet till gymnasiet än snittet för alla skolor i Sverige. Eftersom TQM 
och SIQs Modell ger effektfulla resultat för de undersökta skolorna i denna studie borde det 
också kunna ge bättre resultat för elever på alla skolor i Sverige. Om hundra procent istället 
för åttionio procent av eleverna får behörighet till gymnasiet skulle det kraftigt bidra till 
minskade samhällskostnader. Fler ungdomar skulle ges möjlighet till både utbildning och 
arbete. Många elever hänvisas idag till individuella program och de ungdomar som inte har 
gymnasieutbildning gallras idag bort från arbetsmarknaden. Hela Sveriges framtid skulle 
kunna förändras om alla skolor arbetade med offensiv kvalitetsutveckling som SIQs Modell 
och ett empowerment-ledarskap. 
 
Utifrån M. Lindholm Larsson (personlig kommunikation, 27 januari 2012) och L. Gustafsson 
(personlig kommunikation 14 februari 2012) framkom även funderingar kring tillförlitligheten 
i SALSA-värdet. Mitt förslag till Skolverket är att ändra bakgrundsfaktorerna för SALSA-
värdet så att förutom de faktorer som används idag även tillföra faktorn ”andel elever med 
särskild problematik”. Detta skulle ge en rättvisare bild av skolornas modellberäknade 
meritvärden och andel elever som förväntas uppnå målen i alla ämnen. 
 
8.1 Förslag till vidare forskning 
Förslag på fortsatt forskning är att undersöka skolor som inte fått kvalitetsutmärkelsen Bättre 
Skola men har höga elevprestationer i årskurs 9, genom att intervjua skolornas rektorer och 
försöka utröna vilka faktorer som dessa skolor saknar? Intressant är också att undersöka om 
lärare på skolor som fått kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola har bättre hälsa än lärare på övriga 
skolor i Sverige. Forskning påvisar att medarbetare som känner en hög empowerment dvs. 
hög känsla av meningsfullhet, kompetens, inflytande och egna valmöjligheter har positiv 
inverkan på fysisk och psykisk hälsa. 
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SALSA        Bilaga 1 
 
Bakgrundsfaktorer: 

 Andel elever med utländsk bakgrund, födda utomlands = Andel av avgångseleverna 
som är födda utomlands. 
 

 Andel elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige = Andel av avgångseleverna 
vars båda föräldrar är födda utomlands, men eleven är född i Sverige. 

 
 Andel pojkar = Andel pojkar av avgångseleverna 

 
 Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå = Medelvärdet av avgångselevernas 

biologiska föräldrars utbildningsnivå där adoptivföräldrar med adoptivbarn jämställs 
med biologiska föräldrar. Utbildningsvärde 1 innebär genomgången 
folkskola/grundskola, utbildningsvärde 2 innebär genomgången gymnasial utbildning i 
högst tre år och utbildningsvärde 3 innebär att personen genomgått fjärde året på 
gymnasieskolans tekniska linje eller erhållit minst 20 högskolepoäng. Föräldrarnas 
genomsnittliga utbildningsnivå beräknats per elev och ett medelvärde per skola 
respektive kommun beräknats. I de fall där uppgift om den ena föräldern saknas har 
sammanvägd utbildningsnivå satts lika med den andra förälderns utbildningsnivå. 
(Skolverket, 2011b). 

 
Faktiska betygsvärden 

 Andel elever som uppnått målen = Andel av avgångseleverna som uppnått målen, 
betyget godkänd eller högre, i samtliga ämnen. Den enskilde eleven ska ha nått målen 
i alla ämnen han/hon läst för att räknas till dem som nått alla målen. 
 

 Meritvärde = Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen 
i elevens slutbetyg. Godkänd motsvarar värde 10, Väl godkänd värde 15 och Mycket 
väl godkänd värde 20. Maximalt kan eleven få 320 poäng i meritvärde. I analysen 
ingår endast elever som fått betyg i ett eller flera ämnen. 

 
 Skolans faktiska genomsnittliga meritvärde = Summering av varje avgångselevs 

meritvärde dividerat med antal avgångselever på skolan. Meritvärde har beräknats för 
avgångselever som har fått betyg i ett eller flera ämnen. Resultat på skolnivå avser 
både kommunala och fristående skolor (Skolverket, 2011b). 

 
Statistiskt beräknade betygsvärden 

 Modellberäknade betygsvärden = Statistiskt beräknade betygsvärden på skolnivå, för 
andel elever som uppnått målen samt för genomsnittligt meritvärde. Modellberäknade 
betygsvärden har tagits fram i en regressionsmodell där hänsyn tagits till föräldrarnas 
sammanvägda utbildningsnivå, andel pojkar, andel elever födda utomlands, samt andel 
elever födda i Sverige med båda föräldrar födda utomlands.  
 

 Residual = Skillnad/avvikelse mellan faktiskt betygsresultat och modellberäknat 
betygsvärde avseende skolans genomsnittliga meritvärde respektive andel elever som 
uppnått samtliga mål (Skolverket; 2011b). 
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Rapportbeskrivning och definitioner etc. 
 

 Antal elever 
Antal elever som fått betyg i ämnet eller ej nått målen enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet. Elever som saknar betyg i alla ämnen ingår. 

 
 Utländsk bakgrund 

Antal elever födda utomlands samt elever födda i Sverige med båda föräldrarna födda 
utomlands. 

 
 Andel (%) elever som nått målen i resp. ämne 

Andel elever som erhållit betyget G, VG eller MVG i resp. ämne. Andelen beräknas 
av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade 
betygssystemet. Elever som saknar betyg i alla ämnen ingår inte. 

 
 Genomsnittligt meritvärde 

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens 
slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev 
är 320 poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i 
minst ett ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått 
betyg i minst ett ämne. 

 
 Andel (%) som nått målen i alla ämnen 

Andel elever med betyg i alla ämnen som ingått i elevens utbildning. Andelen 
beräknas av de elever som fått eller skulle ha fått betyg enligt det mål- och 
kunskapsrelaterade betygssystemet 

 
 Andel (%) behöriga till gymnasieskolan 

För att en elev ska vara behörig till gymnasieskolans nationella eller specialutformade 
program krävs lägst betyget Godkänd i ämnena svenska eller svenska som andraspråk, 
engelska och matematik. 
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Intervjufrågor     Bilaga 2 
 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
1. Hur länge har du arbetat på X-skolan? 
2. Har du arbetat som rektor hela tiden du arbetat på X-skolan? 
 
Öppen fråga: 
 
3. Vad anser du är anledningen till vad som lett fram till er skolas elevprestationer?
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Brev till rektorerna      Bilaga 3 
 
Hej! 
 
Jag heter Lena Stener Thörnlund och läser Magisterprogrammet för Kvalitets- och 
ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet i Östersund. I min profession arbetar jag som 
kvalitetsutvecklare/utredare på Barn- och utbildningsförvaltningen i Krokoms kommun. 
 
I mitt examensarbete ”Ger systematiskt kvalitetsarbete bättre resultat i årskurs 9?” har jag för 
avsikt att undersöka de skolor som mottagit kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola och har årskurs 
9. 
I undersökningen har jag använt mig utav databaserna SIRIS, SALSA och Jämförelsetal samt 
information från er skolas hemsida. Tanken är också att intervjua skolorna rektorer. 
 
Syftet med studien är att undersöka om de skolor som har mottagit kvalitetsutmärkelsen 
Bättre Skola har bättre elevprestationer än snittet för alla skolor i Sverige och att förstå vad 
som lett fram till dessa elevprestationer.  
Utifrån syftet har fyra frågor ställts: 
1. Har dessa skolor högre resultat på nationella prov i årskurs 9 jämfört med snittet 
för alla svenska skolor? 
2. Har dessa skolor högre faktiskt meritvärde än sitt modellberäknade meritvärde 
och snittet för alla skolor i Sverige? 
3. Har dessa skolor en högre andel elever som uppnått målen i alla ämnen än sitt 
modellberäknade värde och snittet för alla skolor i Sverige?  
4. Har dessa skolor en högre andel elever som har behörighet till gymnasiet än 
snittet för alla skolor i Sverige? 
 
Studien avgränsar sig till att endast undersöka de skolor som fått utmärkelsen Bättre Skola 
och har årskurs 9. Prov och betygsresultat på dessa skolor avgränsas till åren 2005-2010. 
Nationella prov avgränsas till svenska, matematik och engelska. 
 
Jag skulle vara mycket tacksam om DU skulle vilja medverka i en telefonintervju där jag 
kommer att ställa frågan vad DU anser är anledningen till vad som lett fram till er skolas 
elevprestationer.  
 
Intervjun kommer max att ta 30 min och jag kommer att skicka ut resultaten ifrån åren 2005-
2010 innan.  
 
Intervjun kommer att bandas för att korrekt återgivning av svaret skall kunna garanteras. 
 
Efter intervjun kommer du att få lösa igenom materialet innan publikation 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Lena Stener Thörnlund 
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Resultat från intervjuer     Bilaga 4 
 
Resultat från intervjuer med Margareta Lindholm Larsson, Bergstorpskolan AB 27 januari 
2012 och Lars Gustafsson, Nya Elementar 14 februari 2012. 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Hur länge har du arbetat på X-skolan? 
 Margareta Lindholm Larsson, Bergstorpskolan AB: 23 år  
 Lars Gustafsson, Nya Elementar: 8,5 år 
 

2. Har du arbetat som rektor hela tiden du arbetat på X-skolan? 
 Margareta Lindholm Larsson, Bergstorpskolan AB: ”Ja men jag slutade 2010 då jag 
 sålde företaget till Futura.” 
 Lars Gustafsson, Nya Elementar: ”Ja, 50 % lärare och 50 % biträdande rektor med 
 ansvar för ett arbetslag.” Lars slutade sin anställning på Nya Elementar julen 2008. 
 
Öppen fråga: 

3. Vad anser du är anledningen till vad som lett fram till er skolas elevprestationer? 
 
Margareta Lindholm Larsson, Bergstorpskolan AB 

” … på dina fyra frågor sen under syftet kan jag också bara svara ja. Alltså 
det är ju så att hade vi inte ägnat oss åt allt det här med kvalitetsarbetet så 
hade inte vi, så hade man inte fått det här. Så det klart att det har haft en stor 
betydelse och om jag då tittar lite grann på ur jag ska svara på dina frågor. 
Vi har arbetat med SIQs Modell. Vi har arbetat med IIP Investors in People 
som kommer ifrån England och som då är en modell som kommer underifrån 
och utifrån medarbetarnas upplevelse över hur det ser ut i verksamheten. 
Och för vi tyckte att SIQs Modell är topdown-styrt så att säga och den andra 
är har ett annat perspektiv. Och sen så valde vi också att utnyttja Qualis … 
det är mer en skolmodell och en klassrumsmodell att arbeta efter. Men alla 
dom här kompletterar varandra.” 

 
Systematiken 

”Vi åkte till USA … vi tog med oss PDSA-cirkeln till Sverige och den 
lanserade vi och pratade mycket om och den låg som en slags grund sen för 
hela vårt sätt att tänka. Vi lärde barnen om den, de fick en elevbok där hela 
det arbete det utgår ifrån hur man lär sig. Göra upp en bra planering och 
genomföra och se hur man ska kunna förbättra till nästa gång så man fick en 
sån där positiv spiral”. 
 
PDSA-cirkeln, kvalitetscirkeln som vi kallar det för den är också ett väldigt 
enkelt sätt att lära barn vad kvalitet är för någonting”. 
 

Strukturen 
”dom här kvalitetsmodellerna det är att dom ger en struktur för arbetet. 
Talar om att det finns olika sätt att arbeta på och det här är också bra därför 
att vi har ju i skolan en massa saker som vi ska göra och men då gäller det att 
göra det på ett sätt så att det blir tydligt och klart så att man kan liksom göra 
på liknande sätt nästa år, och nästa år och nästa år. Så att man inte behöver 
uppfinna modellen ja du vet hjulet varje år, utan bara lägga till vissa nya 
saker. Men ha en slags grundstruktur som är bra och det är den tycker jag att 
vi fick hjälp utav kvalitetsmodellen rätt tidigt”. 
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• Ledarskap 
”kvalitetsmodellen, vi började nosa på den redan 1993. Ja och då får man 
säga så här att vad vi gjorde då vad att vi skapade en organisation som är ju 
liksom ryggraden för allting och allting utgår ifrån den här organisationen 
och att det är där allting sker och då har man liksom sin ledning och jag var 
ju då ledare under alla dom här åren och jag hade tre olika studierektorer 
som jag hade under som biträdande rektorer så ja det var ju ganska stabilt på 
det sättet. Sen byggde vi upp sex arbetsenheter och det var åtta lärare i varje 
och då var dom mentorer för fyra klasser i dom där sex enheterna”.  
 
• Information och analys 
”…byggde vi upp ett konferenssystem och i det konferenssystemet så la man 
in då ett antal möten varje vecka. Så ledningsgruppen träffades sina AE-
ledare (arbetsenhetsledare) på måndagen och AE-ledarna hade möten med 
sina mentorer dagen efter och sen så hade mentorerna möten med sina 
klasser där man då lämnade över information och samlade på sig 
information”. 
 
”dessutom då ett system då speciallärare hade möten. Man säger så här att 
arbetslagets möte var då första veckan det pedagogiska arbetet och andra 
veckan var elevstöd och då var speciallärarna med och sen hade dom 
dessutom då ett möte tillsammans med övriga elevvårdspersonal och ledning. 
Så att på det här sättet nådde vi alla i huset inom en vecka så det var aldrig 
någonting som behövde ligga, allt material och alla frågor och allt kunde 
besvaras. För att vi då skulle så att dom skulle klara av en del arbetsledarna 
själva så träffades dom en halvtimme innan vi kom från ledningen och så 
drog vi våra frågor så då hade jag gjort upp en agenda. Så att så gick så att 
säga det dagliga eller det veckoarbetet till”. 
 
”… informationen spreds så var det dessutom naturligtvis skriftlig 
information och information som då skedde vid ett blad som gick ut varje 
vecka och så till personalen som då kunde delge eleverna du vet 
elevförändringar, utflykter alla friluftsdagar”.  
 
• Verksamhetens planering 
”ämnesgrupperna och för där om vi nu relaterar till resultat så är det dom 
som sitter så att säga på själva elevresultaten. De är dom på något sätt som 
har väldigt mycket ansvar då för att utveckla metoder inom sitt ämne för att 
se till att man blir effektiv, för att se till att eleverna lär sig m.m. Det ligger 
ett tungt ansvar som vilar på dom”.  
 
”Sen sa jag att jag hade att vi hade en sån där utvärderingsplan. Och den är 
ju central där för att i kvalitetsarbetet så ingår att man faktiskt utvärderar för 
att se om man har lyckats med det man har arbetat med och då frågar vi 
naturligtvis eleverna, vi frågar föräldrarna, medarbetarna och sen så 
utvärderas ledningen också och det görs varje år ordentligt. Och dom här 
resultaten följer man upp väldigt noggrant och när vi hade på våren gjort 
dom här utvärderingarna så gjorde arbetslagsledaren ihop med sitt lag upp 
en plan då för vad man skulle sätta tänderna i då i förhållande till de resultat 
som man hade fått inom sin enhet, då la dom upp en plan för det, och 
ämnesgrupperna gjorde likadant och sen så presenterade dom det för mej och 
så var det individuella önskemål också som kom in och så från det så gjorde 
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jag en kompetensutvecklingsplan för året som kom. Så det var en och så här 
höll vi på med år efter år efter år och då koncentrerade jag mig jättemycket 
på den här kompetensutvecklingsplanen”. 
 
• Medarbetarnas engagemang och utveckling 
”en viktig del som hela tiden gick parallellt med vårt arbete med 
ämnesgrupperna därför att där skedde det naturligtvis också väldigt mycket 
pedagogiskt utvecklingsarbete så för varje ämnesgrupp hade vi en som var 
ansvarig och jag skulle vilja säga nu innan jag glömmer bort det att både 
arbetslagsledarna och de här ämnesansvariga var antigen hade dom 
nedsättning i tjänsten och dom hade arvode för sitt arbete så att vi fick det 
och det här gick ju lättare för oss när vi blev friskola att själva styra över för 
vi tyckte att dom la ner ett sånt stort arbete och då skulle dom också 
premieras för det, och den möjligheten hade vi då. För då behövde dom inte 
sälja den typen av avtal du vet man fick ju bara ha full tjänst och sånt där 
utan dom kunde få pengar också”. 
 
”Jo ämneskonferenserna hade vi varje vecka eller varannan vecka beroende 
på då ämnesgrupperna och sen så träffades vi i ledningen med dom här som 
var specialfunktion för varje ämne två gånger per termin och vad dom gjorde 
dom här ämnesgrupperna var att dom följde upp resultaten, dom gick igenom 
prov, dom la upp sina prov, dom du vet tittade på varandras undervisning det 
var ju en sak som låg inom vår kompetensutvecklingsplan också att man 
skulle gå och titta på andras lektioner och ge varandra återkoppling och det 
här är ju ett program som man har använt i England i som heter ”Peer 
Review”. Och vi har nu utnyttjat det kolossalt lite i Sverige det är väldigt 
osvenskt och rätt svårt men vi började i vår lilla arbetsenhet hos där man 
kände varandra väl och började gå in till varandra. Och sen så utvidgade 
man sig till ämnesgrupperna osv.”. 
 
”följden av det här kvalitetsarbetet så att på det sättet tyckte jag att vi fick en 
väldigt hög trivsel i kollegiet. Få mycket få konflikter, därför att det var en 
öppenhet och det var väldigt vad ska vi säga väldigt både tillåtande och öppet 
regler för hur man skulle bete sig. Och man var tvungen att säga till varandra 
om det var så att det inte fungerade som det skulle. Man tränades i det så att 
säga, vilket jag tycker är bra”. 
 
”de tyckte att det var roligt att jobba hos oss. Därför att jag inte var 
kontrollerande på det där sättet. Om jag ser att det fungerar då har jag ingen 
anledning att kontrollera. Det är först när man känner att det inte är bra som 
man måste liksom gå in. Nä dom kände att dom hade stor frihet”.  
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• Verksamhetens resultat 
”vi har ju goda och framför allt så har vi resultat som är trovärdiga resultat. 
Det är väldigt tätt emellan NP och meritvärde. Mycket tätare än vad andra 
skolor har”. 
 
”Förutom då att vi har ett förväntat resultat eftersom vi har en hyfsad 
elevgrupp men om jag tittar på SALSA-värdena så är dom ju man kan tycka 
när jag ser dom att vi ligger på förväntat resultat, då kan jag ibland bli 
väldigt irriterad och jag har bråkat mycket med Skolverket och sagt att det 
här är ju inte. Det kan inte vara i sakens ordning att vi skulle om vi hade 
skitit i hela det här med kvalitetsarbetet och hela den här skolutvecklingen 
som vi ägnat oss åt det senaste tjugo åren och allt kvalitetsarbete, att vi skulle 
ha samma resultat som nu, …, så jag tvivlar lite på dom där SALSA 
uträkningarna, jag vet inte vad dom övervärderar om det är elevunderlaget 
eller vad det är jag vet inte”. 
 
”från början när vi började mäta och titta och jämföra oss då låg vi på 
meritvärde 215 i snitt och när jag lämnade så var vi uppe på 240 … då låg vi 
liksom på från att ha legat liksom i stort sett på du vet G+ så hamnade vi på 
VG. Så det liksom en präktig skjuts upp, men långsamt och segt och som sagt 
var lärarna var det var väldigt ofta så att under den här perioden när jag 
bråkade med om när dom satte för låga betyg”. 

 
Kulturen  

”Men om jag då går tillbaka till SIQs Modell som en grundmodell så kan jag 
väl säga att dom här grundläggande värderingarna som vi sedan byggde upp 
boken ifrån, dom är avgörande för hur man ser på en verksamhet och hade 
man inte haft dom så hade man inte kanske förstått hur man skulle driva en 
verksamhetsutveckling som leder fram. Dom gav så att säga en riktning och 
dom gav en idé om vad det är som är värdefullt. … så dom är, har varit 
avgörande för vårt arbete skulle jag vilja säga. Dom återkommer man 
ständigt till”. 
 
”Arbetssätten och de olika modellerna har hjälp oss att skapa en 
kvalitetskultur”.  
 
• Kundorientering 
Enkäter - Det var många frågor. Det finns öppna frågor på slutet så att man 
fick skriva vad man ville och hade kommentarer. Det tycker man. Det här 
frågebatteriet byggde vi upp när läroplanerna hade kommit och den har i 
stort sätt vart samma sedan dess. Sen har vi då när vi har fört in nya du vet 
tillval, vi har fört in nya företeelser i verksamheten då måste man ställa 
frågor på dom sakerna och då kan man säga utvecklades och utvidgades och 
så kanske man plockade bort några saker. Men i stort sätt var det samma typ 
utav frågebatteri för att dom skulle känna igen sig”. 
 
”vi gjorde dom så att vi skulle hinna behandla dom och utnyttja det så inför 
nästa termin, så att vi kunde arbeta med det i slutet utav året. Men vi la inte 
upp kompetensutvecklingsplanen förrän i augusti, så att vi gjorde dom här i 
april-maj, skulle jag vilja säga”. 
”Det här är ett sätt att ställa frågor och man får in ett visst material sen hade 
vi ju då också ordentliga utvecklingssamtal som mentorerna hade med 
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föräldrarna och barnen och då fick man ju mycket återkoppling. Då kunde 
det vara känsliga saker och det kunde röra kollegor och så vidare då fick vi 
också lära oss så här att våra några kollegor ifrågasätts och då måste den 
läraren som har hört det här gå till den kollegan och tala om det, så att det 
inte florerar en massa konstigt löst och först om man inte sen om man ser om 
det här upprepas då fick dom gå till mig så att säga men inte förrän dom 
själva försökt och ta tag i det och göra någonting åt det. För att se om det 
kunde förbättras för att det är onödigt att dom ska behöva skämmas inför 
ledningen om det är någonting som dom lätt kan åtgärda själva. Mycket såna 
här vad ska vi säga etiska saker blev ju följden av det här kvalitetsarbetet så 
att på det sättet tyckte jag att vi fick en väldigt hög trivsel i kollegiet”.  
 
• Kompetensutveckling 
”Jag gjorde inte en massa arbetsplaner och såna saker utan jag gjorde den 
här kompetensutvecklingsplanen det blev vår arbetsplan och då såg jag till 
att det fanns pengar att det fanns tid jag ordnade jag såg till att folk fick du 
vet åka på kurser åka utomlands och titta på saker och lära sig helt enkelt. 
Ge förutsättningarna för det här och sen så fick man se om utvärderingen gav 
i handen att man hade fått ett bättre resultat utav av det här. Det märkte man 
ofta det var väldigt stimulerande och medarbetarna tyckte att det var 
värdefullt och få göra saker tillsammans ja och de tyckte att de både lärde sig 
mycket att de hade roligt ihop och att det gav eleverna väldigt mycket dom 
ser ju när lärarna har det bra.” 
 
• Långsiktighet 
”Det tog lång tid för medarbetare att förstå varför det här vad bra. Att inte 
det här var något onödigt arbete som låg vid sidan utav, utan att det blev så 
att säga en del av vårt arbete. Det tog jättelång tid”. 
 
• Ständiga förbättringar 
”… vi tog med oss PDSA-cirkeln till Sverige och den lanserade vi och 
pratade mycket om och den låg som en slags grund sen för hela vårt sätt att 
tänka. Vi lärde barnen om den, de fick en elevbok där hela det arbete det 
utgår ifrån hur man lär sig. Göra upp en bra planering och genomföra och se 
hur man ska kunna förbättra till nästa gång så man fick en sån där positiv 
spiral”. 
 
• Benchmarking 
”vi har ägnat oss åt mycket benchmarking som du förstår. Och då har vi 
kontrollerat och gått igenom resultat och såg precis du vet att … och kunde 
man precis se liksom hur man gav sina resultat i förhållande till vad barnen 
egentligen hade presterat. Så att vi var väldigt noga med det”. 
 
”Vi åkte till USA 1995 och den nya läroplanen kom 1994 det första som 
visade att nu ska ni arbeta efter mål. Vi hade inga metoder, inga verktyg, det 
fanns inte särskilt mycket då inom svenska skolan och så plötsligt så gick vi in 
i de amerikanska klassrummen och där hade de PDSA-cirkeln på väggarna. 
Barnen fyllde på och lärde sig hur man skulle ta sig runt den och komma 
fram till ett resultat. Det var det som var hela grejen”. 
 
”ja det är precis samma sak och jag när jag var i Kina och tittade på skolor 
där så såg jag att de hade gjort det ihop med Universitetet ett sånt program 
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som var fantastiskt väl utvecklat och där man fick se då hade de kopplat det 
till den nya tekniken också så det blev väldigt tydligt att det var 
matematikläraren som visade upp vad de hade haft för lektion hade haft 
lektion med eleverna och så satt det en massa människor runt om och tittade 
och så såg man hur det gick till och så hade man en diskussion efteråt och 
hur upplägget var och vad det hade gett för resultat och hur 
elevengagemanget hade varit.  Och det här är ju en dröm det borde användas 
mycket mer för oj vad man lär sig och så stimulerande det är för lärarna. 
Först skräckslaget, man tycker att det är obehagligt men sen när man 
kommer över det så är det guld värt”.  
 
• Faktabaserande beslut 
”vi använder fiskbensdiagram till hela vår kompetensutvecklingsplan varje 
år, till varje utvärderingsplan, till informationsplan, till allting. Man skall se 
och man ser väldigt väl när du har en sådan där framför dig. Du går in på 
varje detalj och så har varje detalj sig historia sen. Men man för en 
överblick, istället för att skriva 38 sidor i en plan som ingen människa orkar 
ta sig igenom så har vi ett blad”. 
 
”Lika så att jobba med dom här kvalitetsverktygen som tydliggör, möjliggör 
man vad kvalitetsarbete är och det påverkar liksom det arbetssätt man har”. 
 
• Samverkan 
”…då kunde se vilka skolor vi kunde jämföra oss med i dom olika förorterna 
runt Stockholm t.ex. så valde vi ut ett antal skolor att arbeta med. Vi 
samverkade med Carlssons skola i flera år. Dom hade ett ännu bättre så att 
säga elevunderlag än vad vi hade, men dom gav högre betyg i förhållande till 
nationella proven. Men vi hade roligt ihop med dom och gjorde mycket 
utvecklingsarbete ihop med dom. Det är också ett sätt men det handlar om att 
rektorer skall lära känna varandra och du vet, tycka att man får ut någonting 
ifrån varandra utav ett samspel och det var ömsesidigt”. 
 
• Övrigt 
I: Är det någonting mer du har och tillägga eller vill berätta 
 
R: Jag kan ju berätta hur mycket som helst. Men det här är liksom de svar 
som jag har på dom frågor som du ställer. Alltså jag kan bara säga det att. Jo 
det finns några saker som jag tänkt på när jag läst din uppsats. Jag tycker 
förresten att den är väldigt bra och väldigt tydlig och det var jätteroligt för 
mig att läsa. Jag tänker så här att den här Scherp, han var ju en 
jättemotståndare mot allt som kom från den kommersiella världen eller från 
näringslivet. Så han avskydde dom här kvalitetsmodellerna och ville absolut 
inte ta dom till sig och han var ju inte den enda vi hade en enormt lång 
uppförsbacke. Vi gjorde ju ett kolossalt arbete. Jag vet inte hur många 
konferenser som vi var och besökte och hur mycket studiedagar som vi tog på 
oss att ha på olika skolor och vi skrev den här boken2 och vi föreläste om den 
här boken och vi hade månghundrade studiebesök på vår skola för att prata 
om vikten av kvalitetsarbete. Men som sagt motståndet var jättestort 
framförallt från massa s-märkta forskare som tyckte det är var skit därför att 
det kom från näringslivet. Det luktade pengar och det luktade kommers och 

                                            
2 Kocken, U. & Lindholm Larsson, M. (1997). Kvalitet [vad är det?] inspirationskälla för kvalitetsutveckling i 
skolan. Borås: Johansson & Skyttmo Förlag AB. 
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det var bara sånt som man inte kunde ta i, det passade aldrig skolan. Det var 
väldigt tydligt och det här kundbegreppet var så väldigt infekterat så det var 
bara galet. Ja menar de e, ja nu är det historia 
 
I: Ni var kanske långt före er tid 
 
R: Ja men så var det ju, men eftersom jag är seg så höll jag ju fast.  
 
I: När jag ser boken så tänker jag – varför tog ingen tag i det här? 
 
R: men du vet det var så här också att när Skolverket då dom jag försökte 
arbeta mot dom hela tiden men dom kunde aldrig ta till sig någon annan så 
framför allt inte då när det var en näringslivsmodell. Så att när dom då såg ju 
också att den här PDSA-cirkeln är ju helt fantastisk men då ritade de en 
avlång istället och kallade det för lite andra saker, ja så var det hela tiden. Så 
det var skrattretande kan jag tala om för dig. 
 
 

Lars Gustafsson, Nya Elementar 
 
Strukturen 

”då var vi lite skeptiska för när vi titta på SIQs Modell så tycker jag att det 
var jobbigt vi har en mer holistisk syn på det här med kvalitetsarbete än vad 
jag tycker finns i den strukturen och tvingades vi och dela upp allting och 
lägga in i SIQs Modell och nu efteråt kan jag inse att det var ju väldigt nyttigt 
för oss för att på så sätt titta på varje del och värdera varje del och även om 
jag ser att summan av delarna blev större mer än delarna men så vi gick in 
det väldigt sent men dom sa till oss då på SIQ att ja det här kanske man 
jobbar med i två – tre år innan man går mot utmärkelsen men vi gick in i det 
fick ihop det där i april och i maj bestämde vi oss och så gick det ju väldigt 
fort. Vi har ju gjort vårt eget kvalitetsarbete och utvecklat det själva och så la 
vi in det under deras strukturer och modell sen gick det ju väldigt bra och vi 
fick hög bedömningsnivå och så”.  
 
• Ledarskap 
”Vi byggde organisationen från början med att ha ett ledarskap ute nära 
eleverna och ute väldigt nära föräldrarna. Dom här biträdande 
rektorsrollerna med femtio procent skolledare med ansvar för personal för 
elever för pedagogik för ekonomi och resultat i sitt arbetslag. Så vi hade 
ledarskapet utlagt i undervisningen fullt ut så här kan man prata om 
pedagogiskt ledarskap. Så jag hade rollen själv först och då hade jag i mitt 
ansvar för mina 120 elever och dom tio medarbetare som jobbade runt om 
eleverna“. 
 
”ett väldigt nära ledarskap på så sätt kunna, att jobba i teamtanken fullt ut 
med gemensamma mål, gemensamma resurser och gemensamma arbetssätt”  
 
”En väldigt viktig bärande tanke har varit att inte bara jobba i en 
specialistroll eller en i ledarroll utan man ska också hela tiden ha en fot 
direkt i arbetet med eleverna så även specialpedagogerna så även dom här 
biträdande rektorerna även jag som rektor hade så att jag gick in i viss 
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undervisning att också elevarbete som var lite mer praktiskt inriktat inte bara 
jobbade in min rektorsroll mot personal”.  
 
• Information och analys 
”spara vi allt gemensamt det var ju ingen som spara bara på sin egen mapp 
utan allting sparas gemensamt. Man kommer åt allas arbete och allas 
arbetsplaner. Vi har jobbat jättemycket med det här med från individuell 
utvecklingsplan till coachingtips till hur vi följer det här med formativ 
bedömning i vardagen hela tiden för elevernas utifrån var och ens situation 
åtgärdsprogram som formuleras med väldig framåtriktning vad ska göras 
vad ska skolan göra vad ska göras hemma vad ska elever göra. Det var vi ju 
tidiga när vi började med det här norska Bjussia 98-99 sen övergick vi till 
InfoMentor systemval där vi faktiskt var vi hade gjort hela det upplägget men 
i pappersform så att säga, så det var naturligt att få det digitalt för att få det 
mer med systematik och översikt … 2001 så där tror jag vi gick in i det då 
men då hade vi gjort ett arbete 2002 kanske det var … vi hade gjort ett arbete 
i två tre år och vi tyckte att det här var ju jättebra men det blev en sån 
pappersexercis man skulle ju liksom göra en plan för varje och skicka hem 
det först och sen sitta ner i samtalen”. 
 
• Verksamhetens planering 
”det är väldigt duktiga pedagoger i ett väl fungerande system och stark 
elevvårdskompetens kopplat till det så att har både och många som väljer 
små undervisningsgrupper har gjort det på bekostnad av elevvårdshälsoteam. 
Vi gjorde inte det utan både och. Sen handlar det om att ha en skola med 
någorlunda elevantal som gör att man kan ha lite att laborera med när det 
gäller resurser och kompetens så det var också en optimal storlek på skolan 
tycker jag att ha 700-800 elever och en personalgrupp på 120 med så spridda 
verksamheter som träningssärskola, resursskola till F-9skola… så att …det 
är många delar i det att det…”. 
 
”sen är också en viktig faktor att vi i arbetslaget hade tänkt till på 6-9 skulle 
vi organisera lagen och då hade vi två lag med årskurs 6 och 8 och två lag 
med årskurs 7 och 9. Att vi på så sätt, att vi skulle kunna hålla en hög nivå, 
en hög kompetens i dom arbetsområdena vi jobba med, så man inte skulle ha 
arbetsområden i fyra årskurser samtidigt som lärare utan vi ägnade mycket 
tid till att ta emot 6-orna”. 
 
”vi var ju indelade i klasser om 20-22 elever vi hade också haft tankar om att 
det är bra att vi inte hade för stora grupper och samtidigt så missade vi lite 
grann där tyckte vi i de sociala interaktionerna och i alla ämnen inte optimalt 
heller ha runt 20 elever det kanske kan ha varit fördelaktigt med fler i vissa 
situationer och moment och sånt så för att bli mer professionell och mer 
kunna göra individuella grupperingar så tog vi bort klassbegreppet så 
prövade vi det i ett arbetslag under en termin och mätte och utvärderade och 
när vi då såg att det gav så goda resultat då spred vi det i hela 6-9 
verksamheten och därefter har det diskuterats mycket och dom har gått 
samman och jobbat mycket mer i de yngre årskurserna så att med små bra 
undervisningsgrupper som vart som hörnstenar när vi gick in och ändrade 
där och gick in under flexibla undervisningsgrupperna så gjorde vi inte det 
utan att vi verkligen hade gjort noggranna analyser och testat i ett lag innan 
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vi så jag tror att vi har mätt hela tiden och utvärderat vad vi gör och test vi 
ser ger resultat och sprider sig så att vi gör på helheten”. 
 
”Det som jag skulle vilja betona är den medvetna strategi som Nya 
Elementar har och alltid har arbetat utifrån, att vara en skola för varje elev. 
Denna självklara utgångspunkt har lett till att vi införlivat och byggt upp 
verksamheter för elever som behöver extra stöd och hjälp för att klara sin 
vardag och skolgång. En konsekvens av denna strategi är att vi genom åren 
fått allt fler tar elever som är i behov av särskilt stöd och som aktivt söker sig 
till skolan för att deras vårdnadshavare vet att det finns rätt kompetens och 
att stöd och hjälp utifrån varje barns behov ges.  Det som bekymrar mig är 
att allt fler skolor "väljer bort elever" och att ansvariga tjänstemän och 
politiker bedömer skolor utifrån meritpoäng och andelen behöriga till 
gymnasiet och inte utifrån hur skolorna lyckas förbättra varje elevs 
resultatutveckling utifrån elevens utgångsläge, förutsättningar och behov”. 
 
• Verksamhetens processer 
Delprocess – Lärarnas kompetens 
”vi var väldigt noggranna i vår rekrytering att vi hela tiden hade tydliga 
kravprofiler på uppdragsbeskrivningar och på så sett hade en noggrann 
urvalsprocess när vi rekryterade”. 
 
”också kompetensutvecklade dom medarbetare vi hade får att komma till de 
nivåer vi tyckte att vi måste ligga på för att kunna göra det arbete vi skulle 
göra”. 
 
”också hela tiden säkerställer att man jobbar med dom ämnen som man var 
behörig i, hade fördjupade kunskaper i, inget att föröka få ihop 
tjänstefördelningarna för att få ut tjänsterna så att på så sätt ta ämnen som 
man inte är behörig i utan man jobbar bara i de ämnen man är behörig i”. 
 
Stödprocess - elevstöd 
”väldigt tydliga att vi måste hitta för varje elev det den behöver och vissa 
elever behöver kanske komma iväg och få stöd och hjälp i allt mindre 
sammanhang i vissa ämnen i vissa perioder andra kanske behöver mer stöd 
och hjälp på det sättet i längre perioder så där var också väldigt viktigt att 
hela tiden ha en klar för att eleven skall komma ut i sammanhang och nå 
målen i sina ämnen med att vi ändå hade specialpedagoger som både 
jobbade med en handledande funktion och men också operativt”. 
 
”sen så jobbade vi jätte mycket med att ha dom bästa lärare som jobbade 
med dom eleverna som hade störst behov utav hjälp och stöd och det växte 
fram allt eftersom att vi fick jätteduktiga matte/NO-lärare, fick duktiga språk- 
och SO-lärare till att också vilja jobba då i de mindre 
undervisningsgrupperna då blev det hög status helt plötsligt att få stöd och 
hjälp också”. 
 
”vi har ju hela tiden införlivat nya verksamheter för barn i behov av särskilt 
stöd under resans gång”. 
 
”vi var resursskola för Sveriges mest utsatta killar och fick då helt plötsligt 
arton killar som kanske mer eller mindre ja inte hade någon skolgång 
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överhuvudtaget utan det handlade om att försöka få in dom och få igång dom 
och så det har ju påverkat våra resultat eftersom vi som helhet har jobbat för 
att fånga upp elever med behov av särskilt stöd och den andelen av eleverna 
ökade ganska markant dom senaste åren”. 
 
”vi har varit väldigt engagerad i de här eleverna som behöver stöd och hjälp, 
men hela tiden en riktning för dom som vill nå högre kunskapsmål och hela 
tiden och det visar sig i den forskning som finns att det är inte så att lika barn 
leka bäst utan det är mycket bättre att det finns en mix utav elever för att de 
får draghjälp av varandra nu även för de högpresterande eleverna behöver 
möta de mindre högpresterande eleverna de är gruppkonstellation har det 
visat sig för det tror jag är en viktig faktor att vi haft elever som har haft 
nästan MVG i alla ämnen tillsammans med de som kanske inte haft ett enda 
betyg vi har liksom fått ihop en kultur kring det som gör att det är okej för 
alla”. 
 
”Men jag tror det här väldiga tydliga fokuset på att dom elever som behöver 
stöd och hjälp det är allas elever det är inte att dom ska iväg någonstans så 
att det är någon annan som ska ta hand om dom utan det jobbar alla med“. 
 
• Verksamhetens resultat 
”mycket jobb med 9:orna så att dom kom ut och liksom landade rätt på sina 
gymnasieval sen så utvärderade vi ju alltid dom här eleverna som lämnade 
skolan efter det att de varit på gymnasiet i drygt ett halvår så bjöd vi tillbaka 
och på så sätt fick vi feedback ifrån dom vad dom tyckte att vi kunde förbättra 
och så jämförde vi deras resultat från gymnasiet med slutbetygen på att på så 
sätt kunna veta om vi låg rätt då fick vi mycket kritik från första året för att vi 
satte för låga betyg d.v.s. dom klara sig väldigt bra på gymnasiet. Vi tyckte 
att det var väldigt orättvis kritik för att vi låg väldigt rätt i nivå med de 
nationella provresultaten och betygen i 9:an låg väldigt i nivå med dom 
första terminsbetygen i gymnasiet så vi tyckte att de var de andra som satte 
för höga betyg”… ”så att våra resultat kan säkerligen också diskuteras 
utifrån den faktorn”.  
 

Kulturen - värderingar 
”har jag jobbat mer och mer med systematiskt kvalitetsarbete med fokus på 
att sätta kulturen för det är det jag tycker man missar, man tror att med hjälp 
av nya verktyg och system ska bygga, nå bättre kvalitetsskola, det går inte, 
kulturen och värderingarna som man måste jobba med”.  
 
• Engagerat ledarskap 
”ett väldigt nära ledarskap på så sätt kunna att jobba i teamtanken fullt ut 
med gemensamma mål, gemensamma resurser och gemensamma arbetssätt”. 
 
”En väldigt viktig bärande tanke har varit att inte bara jobba i en 
specialistroll eller en i ledarroll utan man ska också hela tiden ha en fot 
direkt i arbetet med eleverna så även specialpedagogerna så även dom här 
biträdande rektorerna även jag som rektor hade så att jag gick in i viss 
undervisning att också elevarbete som var lite mer praktiskt inriktat inte bara 
jobbade in min rektorsroll mot personal”. 
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”men jag har ändå tyckt att det är klart att vi ska visa för våra elever att vi är 
duktiga och att eleverna gör ett gått arbete som jobbar så det har vart min 
ingång i att gå med i sådana här utmärkelser som Stockholms stad där fanns 
det pengar också som eleverna kunde få så eleverna hyrde Gröna Lund för en 
av dom här vinsterna så det var faktiskt en fantastisk upplevelse när vi gick 
runt där allihop tillsammans och njöt av alltihop att de hade en bra skola och 
vunnit en utmärkelse och så dom fick bestämma själva över prispengarna. 
Det var en sådan där jättekick där gick dom här väldiga strulpellarna 
tillsammans med dom som var riktigt duktiga som springer och åkte Berg- 
och dalbanan tillsammans. Osså det var en otrolig upplevelse för dom som 
har barn på träningsskolan kunde springa runt där och njuta av att vara där 
med sina barn tillsammans som alla andra barn ja det var roligt på alla 
sätt”. 
 
• Allas delaktighet 
”men ett väldigt fokus på ett nära ledarskap i en organisation där allas 
delaktighet hela tiden skulle var i fokus så att den organisation som vi till slut 
byggde ja eller det hade min företrädare Mikael redan liksom lagt grunden 
för det var att alla skall vara med och fatta beslut och då hade jag en 
ledningsgrupp som består en biträdande rektor i varje arbetsenhet som hade 
alla dom benen som man måste ha i en skolledarroll det vill säga man har 
ansvar, befogenhet och resurser”. 
 
”men sen hade man också en vald representant i varje lag där även de 
fackliga förtroendevalda kunde va den representant vi hade en vald 
representant i varje sånt här team som jag träffade varje månad en halv dag 
eller två timmar för att där då besluta om sånt som påverkar hela skolans 
utveckling och inriktning så att väldig tydlighet är i att man hade mycket man 
får ut av sina team men också att vi är en skola i en verksamhet som håller 
ihop och vissa gemensamma arbetssätt och vissa gemensamma målbilder som 
alla känner till så man inte får en massa skolor i skolan vi måste ändå ha en 
verksamhet en organisation så den organisationslösningen som vi var väldigt 
tilltalad utav vi hade ingen vi har inte haft en enda MBL förhandling haft en 
enda konflikt utan allting löste vi i den det var ju inte ens en 
”samverkansgrupp” längre för den var ju det fanns ju även andra 
representanter än dom fackliga ombuden där fanns ju även en var från alla 
delar alla var ju representerade där så vi kallade det ”samarbetsgrupp” 
istället. Där löste vi ju alla våra skolövergripande frågor när det skulle fattas 
större förändringsbeslut”. 
 
”sen har vi haft våra hörnstenar och våra arbetssätt som blev väldigt tydliga. 
Dom äventyrar vi inte utan när vi gör en förändring så ska vi verkligen ha 
utvärderat och stämt av och en sån stor förändring vi gjorde det var ju kring 
det här att vi fick undervisningsgrupper att vi lämnade klassen och att vi gick 
in i och jobbade mer med undervisningsgrupper”. 
 
• Kompetensutvecklingen 
”vi byggde upp Nya Elementars Inspirations Utbildningscenter där vi på så 
sätt hittade utvecklingsmöjligheter för dom pedagogerna som kände att dom 
ville jobba mot andra professionell … .dom vill kanske jobba med att ta emot 
studiebesök eller göra utbildningar eller göra läromedel och så skapa vi det 
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som vi den upptäcksverksamhet som också gav en väldig inspiration till alla 
medarbetare”.  
 
• Lära av andra - benchmarking 
”Vi har hela tiden jämfört oss mycket mer med andra verksamheter än 
skolan. Vi tyckte det var roligare att titta på när vi skulle göra en 
reklamfolder så titta vi på en reklambyrå och hur dom gör, titta på andra 
skolor och sådär. Alltid jämfört oss med andra företag och verksamheter när 
det gäller olika delar. Det är också ett sätt som gör SIQ intressant då kan 
man jämföra sig med olika branscher och verksamheter och lära ut av det”. 
 
• Samverkan 
”som sagt vi gjorde väldigt medvetna val att öka andelen elever med behov 
av särskilt stöd eftersom vi tyckte att vi var duktiga på det att det fanns ett 
stort behov av att fånga upp dom eleverna och sen så tror jag också de sista 
åren vi byggde upp Brommaresursen där dom blev också införlivade 
socialtjänstens kompetens BUP, polisen och fritiden för att på så sätt få in all 
den kompetensen i skolan”. 
 
• Övrigt 
”vi gick med i det här med Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2005 så ville 
dom att vi skulle skicka in och det var ju bra och man kunde ju vinna 200 000 
så vi tänkte att det var dumt om vi inte var med, plus att man fick en gratis 
granskning av verksamheten och då fick vi den utmärkelsen 2005 och sen fick 
vi inte vara med 2006 och så var vi med 2007 och då fick vi utmärkelsen och 
då sa dom att vi inte skulle få vara med året efter och då tycket dom att vi 
skulle ansöka om SIQ”.  
 
”men SIQ gick vi in i ganska sent och sen tyckte jag det var lärorikt när man 
tittade på vad vi fick noggrann bedömning och på så sätt kom jag i kontakt 
med Bengt Klefsjö efter det har jag jobbat mer och mer med systematiskt 
kvalitetsarbete med fokus på att sätta kulturen för det är det jag tycker man 
missar man tror att med hjälp av nya verktyg och system ska bygga nå bättre 
kvalitetsskola det går inte, kulturen och värderingarna som man måste jobba 
med, så SIQ det var mer så att testa det en nivå till”. 


