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Abstract 

In this study, FRAM- cooperation was in focus. FRAM is an inter-municipal school 

development cooperation that has been going on in a few communities in the metropolitan 

regions. The aim has been to highlight how FRAM by using interview surveys contributed to 

quality improvement and school improvement in the evaluated schools. The starting point of 
this study was to examine the degree to which two actors in management, namely managing 

directors and principals, have perceived FRAM´s contributions and how they feel it has led to 

quality improvement. 

 

The study is a qualitative research study in which management directors and principals have 
been interviewed on the basis of one Frame factor theoretical perspective. There, participants 

and their flexibility have taken into account the institutional framework and the conditions in 

which they are involved. This is a dialectical interplay between the individual and the 

institutional norms and practices in which the actions of individuals are shaped. The study is 
abductive in the sense that it looks for patterns and traits, the empirically, that is, the processes 

going on in the evaluations, intended to with the support of the theory increase understanding 

and knowledge of FRAM evaluation contribution to quality improvement of the school and 
the local school organization. 

The study changes perspective from the impact of school's internal participants (principals, 
teachers, students) to that of the external ones i. e. the municipal administration and the state 

institution on how the practical quality issues are formed in school. In order to understand 

different actors ´actions in the school externally, two key concepts were quality highlighted, 

improvement and evaluation, which have characterized the school system in the past 20 years 
in Sweden. It is also reported how changes in governance mechanisms have lead to intrusion 

of these concepts into the school system.  

Quality reports and quality control of various kinds have been gradually converted into 

dominant control mechanism in school. With quality management follows the other control 

mechanisms such as monitoring and evaluation of the school's vocabulary.  In this way, 
evaluation has become a natural feature in school and society too, for that matter. But what 

these evaluations lead to and what function they have, is less talked about. Furthermore it is 

shown how austerity at government framework level concerning quality reports led to 

numerous activities and actions around the country in the early and mid 2000's. FRAM is one 
of them. 

 
The results of this research study confirm previous research that external and centralized 

function evaluations often are of an administrative character and they mostly serve central 

organizations more than the local ones. The survey also confirms that external actors are 
relevant in order to lead and support the development of the school and how it can be formed 

and operated. The study shows that school development and quality improvement, in the sense 

of greater achievement, is a local matter and they develop by the analysis of local needs and 

long-term change. Research also shows that the local school alone is not capable of keeping a 
steady pace of change if it is not supported by management with tools of analysis, leadership, 

and other resources. 

 

Keywords: School evaluation, quality improvement, school improvement, quality reporting, 

School Inspection, Frame Factor theory, internal and external borders 
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Sammanfattning 
 

I denna studie har FRAM-samarbetet stått i fokus. FRAM är ett interkommunalt 
skolutvecklingssamarbete som har pågått i några kommuner i en av storstadsregionerna . 

Syftet har varit att genom intervjuundersökningar belysa hur FRAM bidragit till 

kvalitetsförbättring och skolutveckling i de utvärderade skolorna. Utgångspunkten för denna 
studie har varit att undersöka i vilken grad två aktörer i ledningsnivå, nämligen 

förvaltningschefer och rektorer, har uppfattat FRAM’s bidrag och på vilket sätt de anser att 

den lett till kvalitetsförbättring. 
  

Studien är en kvalitativ forskningsstudie där förvaltningschefer och rektorer har blivit 

intervjuade med utgångspunkt från ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Där har aktörerna och 

deras handlingsutrymme beaktats i samband med de institutionella ramar och förutsättningar i 
vilka de befinner sig. Ett dialektiskt samspel mellan individen och de institutionella normer 

och rutiner i vilken individernas handlingar formas av och i. Studien har en abduktiv ansats i 

betydelsen att den söker efter mönster och drag, i empirin, det vill säga de processer som 
pågått i samband med utvärderingarna, tillsyfte att med stöd av teorin för att öka förståelsen 

och kunskapen om FRAM-utvärderingens bidrag till kvalitetsförbättring i den enskilda skolan 

och den kommunala skolorganisationen. 

 
Studien lyfter upp blicken från de skolinterna aktörerna (rektorer, lärare, elever) till de 

externa det vill säga den kommunala förvaltningens och de statliga institutionellas betydelse 

för hur de praktiska kvalitetsfrågorna formas och sker i skolan. För att förstå olika aktörers 
handlingar i det skolexterna, belystes två centrala begrepp, kvalitetsförbättring och 

utvärdering, vilket har präglat skolan i de senaste 20 åren. Vidare redovisades hur förändringar 

i styrningsmekanismer lett till dessa begrepps intrång i skolväsendet. Kvalitetsredovisningar 
och kvalitetskontroll av olika slag har så småningom omvandlats till härskande styrmekanism i 

skolan. Med kvalitetsstyrning följer andra kontrollmekanismer såsom uppföljning och 

utvärdering i skolans vokabulär. På så sätt har utvärdering omvandlas till en självklar melodi i 

skolan och övriga samhället för den delen. Men vad dessa utvärderingar leder till och vilken 
funktion de har pratas mindre om. Vidare redovisas hur åtstramning i den statliga 

ramfaktornivån gällande kvalitetsredovisningar ledde till åtskilliga aktiviteter och åtgärder 

runt om i landet i början och mitten av 2000-talet.  FRAM är en av dem.  
 

Resultatet i den här forskningsstudien bekräftar tidigare forskning att externa och 

centralstyrda utvärderingars funktion ofta är av en administrativ karaktär och tjänar de centrala 

organisationerna mer än den lokala. Undersökningen bekräftar även att de yttre aktörernas 
handlingar har betydelse för att leda och stödja utvecklingsarbetet i den enskilda skolan och 

hur den kan formas och drivas. Av studien framgår att skolutveckling och kvalitetsförbättring, 

i betydelsen högre måluppfyllelse, är en lokal angelägenhet och de växer utifrån analys av 
lokala behov och långsiktigt förändringsarbete. Forskning visar även att den lokala skolan inte 

mäktar ensam att hålla en stadig förändringstakt om den inte får stöd från förvaltningen med 

analysverktyg, ledarskap och andra resurser. 
 

 

   

Nyckelord: Skolutvärdering, kvalitetsförbättring, skolutveckling, uppföljning, 
kvalitetsredovisning, Skolinspektion, Handlingsutrymme, ramfaktorteorin, inre och yttre 

gränser 
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Förord  
 

Ifrån min skoltid kommer jag ihåg att då och då dök en gubbe upp (eftersom det bara 

var gubbar då) som gjorde vår lärare lite nervös. Vi förstod ingenting, han kom in i 
klassen och ställde några frågor och sedan försvann han. Det enda vi förstod var att 

han var en viktig person eftersom vår lärare var lite reserverad och vägde sina ord, 

när han pratade med honom. Vad som hände utifrån det besöket och varför han 
besökte vår lektion visste jag ingenting om då, men efter besöket var det ”business as 

usuell”. Vi fortsatte precis som förr, utan att uppleva att vår lärare blir nervös. Nu 

ungefär 40 år efter förstår jag att vi hade fått besök av skolinspektörer.  

 
Att kontrollera skolans kvalitet har varit en ständigt aktuell fråga då som nu. 

Frågan är egentligen vad är kvalitet? Hur mäter man den i skolan? vad är det som 

ska mätas? Och vilka åtgärder leder till kvalitetsförbättringar? Den här studien har 
varit ett tillfälle för mig att besvara på dessa frågor. Studieperioden har varit givande 

och lärorik resa, då jag fick fördjupa mig i forskning om utvärdering, kvalitet och 

skolutveckling. En ansträngande, dock rolig resa full med överraskningar och många 

nya och spännande möten. 
 

Den här studien skulle inte ha blivit till utan många medresenärer och de 

värdefulla mötena med dem. Därför vill jag rikta ett stort tack till alla de berörda 
kommunernas förvaltningschefer, som genom sin vilja att utveckla och förbättra 

skoloverksamheten har möjliggjort den här undersökningen, särskild till Annika 

Ramsell, som har med sina insiktsfulla frågor och samtal stött mig under hela resan. 
Jag vill även rikta stort tack till alla de rektorer och skolledare som medverkade i 

intervjuerna och delade öppenhjärtligt sina erfarenheter och tankar om FRAM och 

skolutveckling. 

 
Två personer har en särställning i den här studien. Min handledare, Anna Lundin, 

som med sina värdefulla och djupgående kommentarer gav mig nya infallsvinklar 

och berikande insikter i tillvägagångssätt och analysen av undersökningen. Tusen 
tack Anna, utan dina insiktsfulla tips, noggranna genomgångar, och redigeringar i 

texten skulle aldrig den här studien komma i närheten av den som är idag. 

 

Att skriva en uppsats på mastersnivå på ett andra språk som jag lärt sig i vuxen 
ålder innebär alltid komplikationer med propositionerna, ordföljden och dylikt. Det 

som låter naturligt för många är det inte helt självklart, särskilt när jag har fokus på 

innehållet och pennan glöder. Detta medför emellertid språkliga tillkortakommanden 
i texten, vilket de som har läst manuskriptet fått uppleva. En person som har 

minisiöst läst och rättat till propositionerna och inte minst ordföljden och föreslagit 

nya synonymer i texten är Inger Lindholm, pensionerad lärarinna och till lika mina 
barns underbara ”farmor”. Tusen tack Inger, utan din hjälp som språkligt granskade 

stora delar av texten skulle den inte haft den renhet, läsbarhet som den har idag. Men 

trots den språkliga granskningen dyker språkliga felaktigheter här och var. Detta 

beror på att jag har ändrat i texten även efter granskningen. Min förhoppning är att 
de inte stör läsningen allt för mycket. 

 

Till sist, men inte mint stort tack till min underbara familj som stött mig i den här 
resan. En resa som nog inneburit en del frånvarande också, särskild i slutet. 

Förhoppningsvis minns vi den med gott minne i framtiden.   

 
Bro, maj 2012 
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1. Inledning 
 

Skolan och skolkvalitet har alltid varit en angelägen och aktuell fråga i 

samhällsdebatten, och den har på sistone blivit mer aktuell och omdiskuterad än 

någonsin tidigare. I olika rapporter, tidningar och debatter målas bilden av en skola i 

djup kris. Elevernas sjunkande kunskapsnivå i de internationella mätningarna som 

PISA, TIMSS och dylikt i jämförelse med t ex. grannländer strör ännu mer salt i det 

öppna ”såret” skolan. Kravet på kvalitetshöjning, kvalitetssäkring och hårdare 

kontroll ekar i ”allas” öron, särskilt hos de medelålders föräldrar som känner igen sig 

i en skola med hård kontroll. Till och med har det gått så långt att till exempel den 

hatade kvarsittningen är dagens melodi. Många betraktar den som accepterad särskilt 

för de elever som inte är ”lämpade” för skolan. 

 

Frågan är hur man ökar kvalitén i skolan. Vad gör man när man höjer kvalitén 

och vad är kvalitet egentligen? Vilka kriterier gäller och hur jämför man olika 

kvalitéer skolorna emellan? Att svara på dessa frågor utifrån ett pedagogiskt 

perspektiv sysselsätter många pedagoger och skolledare på alla nivåer i kommunerna 

runt om i landet. Hos mig väcktes frågan om kvalitetsredovisning och utvärdering av 

skolverksamhet i samband med deltagande i en intern utbildning på min arbetsplats 

då jag kom i kontakt med FRAM, ett interkommunalt skolutvecklingssamarbete som 

har pågått i några kommuner i en av storstadsregionerna.
1
 

 

Under utbildningsdagarna uppfattade jag att en utvärdering av hela projektet var 

en önskan från FRAM’s utvärderingsledare. I och med att mitt examensarbete var 

förestående föreslog jag vidare förvaltningschefen i min arbetskommun en 

forskningsstudie i form av utvärdering av hela projektets sexåriga verksamhet. 

Förslaget välkomnades också av styrgruppen.  

 

 

1.1 Bakgrund 
 

Den svenska skolan har sedan 1990-talet genomgått stora förändringar. Dessa 

förändringar gäller inte bara betygssystem och kursplaner som är direkt kännbara för 

lärare och elever. De gäller en genomgripande förändring, ett systemskifte från en 

strikt centraliserad institution/organisation till en decentraliserad och mål- och 

resultatstyrd och nuförtiden strikt kvalitetsstyrd organisation med kontroll som nav
2
. 

Detta har emellertid gett upphov till olika kontrollmekanismer från de styrande 

organen, staten och även de kommunala huvudmännen.  

 

Sjunkande kunskapsnivå hos svenska elever, i jämförelse med andra länder i de 

internationella mätningarna,
3
 bekymrar både politiker och pedagoger. Hur man mäter 

                   
 

1 Förkortningen FRAM är fingerat och ersätter det egentliga förkortningen till samarbetet.  
2 Nytell, H. (2006), s. 161 
3 Skolverket. (2009). TIMSS Advanced 2008 
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elevernas kunskapsutveckling, vilken kvalitet skolorna har och hur man upprätthåller 

en hög kvalitet, är en ständigt aktuell fråga i debatten i och om skolan. Sedan i slutet 

av 1990-talet har staten ställt hårdare krav på kommunerna med årliga 

kvalitetsredovisningar även på skolnivå. Lika så tätare och skarpare kontroll av 

skolornas kvalitetsarbete och måluppfyllelse via Skolinspektionen med syfte att höja 

och säkra kvaliteten.  

 

Statens krav på hårdare kvalitetshöjande åtgärder har inte gått kommunerna förbi 

utan i många kommuner har man diskuterat och genomfört olika aktiviteter med 

syfte att just höja kvaliteten och öka kontrollen i skolan. Följaktligen har förbättring 

och kvalitetssäkring av skolresultaten varit föremål för många projekt och aktiviteter 

på alla nivåer.
4
 I linje med det ökade kravet på kvalitetsutveckling har FRAM sedan 

några år tillbaka pågått som ett skolutvecklingssamarbete i ett antal kommuner.  

 

 

1.2 Vad är FRAM? 
 

FRAM började som ett samarbetsprojekt mellan ett antal kommuner under hösten 

2006 vilket tre år senare (2008) övergick till en permanent verksamhet. Syftet med 

FRAM är att genom interkommunalt samarbete ”stimulera en aktiv dialog om och 

mellan alla nivåer” i skolan i enlighet med gällande styrdokument i den kommunala 

skolorganisationen.
5
 På det sättet hoppas man att ”förbättra resultaten och öka 

måluppfyllelsen”. Ledorden i FRAM-utvärderingarna är dialog och 

kvalitetsutveckling.  

 

FRAM’s övergripande mål är ”att kvaliteten inom förskola och skola förbättras i 

samarbetskommunerna samt att medverkande i FRAM ska bidra till 

kompetensutveckling hos utvärderarna.” 

 

Dessa övergripande mål ska uppnås genom att:  

 

1. Enheterna får ett bättre underlag för sitt eget utvecklingsarbete och 
kvalitetsredovisningen 

2. De pedagogiska processerna stimuleras 

3. Kommunerna får ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte och 
gemensamt lärande 

4. Förtroendevalda och förvaltningsledning får ökad kunskap om hur 

verksamheten fungerar vad gäller kvalitet och likvärdighet
6
. 

 
FRAM samarbetet har ett mångsidigt syfte, däribland olika aktörers intresse i den 

kommunala skolorganisationens berörs. Utifrån FRAM formulerade syfte kan man 

                   
 

4 Se bland annat Statskontoret, 2001:3, bilaga 3 där olika skolutvecklingsprojekt och åtgärder ute i 

kommunerna runt om i landet redovisas. 
5 FRAM-samarbetes arbetsplan  
6 Ibid., 
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skilja mellan två huvudspår i samarbetet. Det första spåret är skolbesöken där 

skolenheter utvärderas utifrån ”normer och värden, kunskapsutveckling och lärande, 

barn- och elevinflytande, samverkan, bedömning och betyg samt styrning, ledning. 

Kvalitetsgranskningen sker i den besökta skolan genom ”studier av relevant 

dokumentation, systematiska iakttagelser, intryck och samtal med olika nivåer inom 

verksamheten”. Med denna process hoppas man att den besökta enhetens 

kvalitetsarbete ökar genom att organisationen blir medveten om sina styrkor och 

svagheter.  

 

FRAM-samarbetes andra spår är dess kompetenshöjande insats. Då hoppas man 

att skolbesöken leder till dialog och erfarenhetsutbyte skolpersonalen emellan i och 

med att FRAM utvärderarna är skolpersonal från andra skolenheter, bestående av 

skolledare, lärare eller/och övrig personal. Följaktligen förväntas man att systematisk 

kvalitetssäkring, metodutveckling och erfarenhetsutbyte personalen emellan blir en 

viktig del av FRAM.  

 

Val av skolenhet och den organisatoriska planeringen av FRAM besöken görs av 

Logistikgruppen som väljer både tidpunkten och vilka enheter i respektive kommun 

som ska få skolbesöken. Däremot utifrån vilka kriterier dessa val görs finns det inte 

någon enhetlig plan kommunerna emellan, utan respektive kommun väljer själv vilka 

skolformer/skolenheter som ska utvärderas under året. Någon kommun planerar 

FRAM besöken områdesvis, någon annan kommun väljer utifrån skolform, till 

exempel alla grundskolor eller förskolor. Någon kommun valde något år att endast 

satsa på förskolor, eftersom skolinspektionen skulle granska alla grundskolorna, 

därför ansågs dubbla utvärderingar skulle vara överflödig. 

 

Utvärderingsgruppen består av en utvärderingsledare från den egna kommunen 

och mellan 2-5 utvärderare från de andra FRAM- kommunernas förskolor och 

skolor. Man strävar efter att utvärderingsgruppen ska bestå av skolledare och lärare 

från samma skolform som ska utvärderas, då man anser att det bringar både 

legitimitet till gruppen samt underlättar förståelsen av olika processer i den besökta 

enheten/skolan. 

 

I sin utvärdering använder sig utvärderingsgruppen av en struktur där 

observationer och samtal både med personal, elever och med föräldrar, samt 

dokumentstudie ingår. Den arbetsform och de processer som FRAM utgår ifrån är 

fasta i den bemärkelsen att utvärderingsgruppen följer vissa väl detaljerade och 

dokumenterade rutiner.
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1.3 Varför en studie om FRAM? 
 

FRAM är en av de många olika åtgärder som många kommuner vidtar för att 

utveckla skolverksamheten och säkerställa att skolan håller god kvalitet. I den här 

studien är det FRAM-samarbetes bidrag till kvalitetsförbättring som är av särskilt 

intresse. Då är frågan: På vilket sätt har FRAM bidragit till skolutveckling och 

kvalitetsförbättring i respektive utvärderade skola? 

 

FRAM har pågått i ett antal år och under de senaste åren har några andra 

kommuner anslutit sig till samarbetet. Men under den här tiden har man inte gjort 

någon omfattande utvärdering eller uppföljning om i vilken grad samarbetet har lett 

till de önskade eller förväntade resultaten gällande kvalitetsförbättring och 

skolutveckling. Därför är denna forskningsstudie motiverad, då de involverade 

kommunerna söker svar på hur och på vilka sätt FRAM har påverkat de utvärderade 

skolornas arbete med kvalitetsförbättring. Detta ligger även i linje med de 

kommunala skolförvaltningarnas intresse att följa upp och kvalitetssäkra de olika 

kommunala verksamheterna i enlighet med de angivna kraven på uppföljning och 

kvalitetsredovisning från staten.
7
  På så sätt kan man betrakta studien som ett 

uppdrag från styrgruppen (samarbetskommunernas förvaltningschefer).
8
 

 

Studien kan även motiveras utifrån andra intressenter så som föräldrar och elever 

som söker sig till någon av dessa skolor i respektive kommun. Då vill man veta att 

kommunerna upprätthåller god verksamhetskvalitet. Den här studien har även ett 

allmänt intresse i debatten i och om skolan när det gäller förhållningssätt till olika 

åtgärder för utveckling av skolverksamheter runt om i landet. Uppfyller dessa 

aktiviteter och arbeten sitt syfte? Resultatet i denna studie kan vara intressant för de 

som är involverade i liknande skolutvecklingsarbeten. 

 

 

  

                   
 

7  4kap. 1§ skollagen, 2 kap 6§ grundskoleförordningen, 1kap. 6§ gymnasieförordningen och avsnitt 2.8 

läroplanen 
8 Att studera FRAM, med avseende förvaltningens vilja att utvärdera samarbetes fler åriga verksamhet 

innebär emellertid inte att förvaltningen har på något sätt haft inflytande över forskningsprocessen och 

dess resultat, utan studien har följt all forskningsetiska regler gällande vetenskaplig integritet. För 

detaljerad information om forskningsprocessen se avsnitt forskningsetiska överväganden. 
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2. Litteraturöversikt 
 

2.1 Teoretisk referensram 
 

I den här studien ska FRAM ses i den sociala kontext och de förutsättningar som den 

har. För förståelse och analys av FRAM krävs ett verktyg. Detta ställer krav på att 

man redovisar en teoretisk referensram på vilken studien vilar. 

Ramfaktorteorin/modellen har visat sig vara en användbar modell för utvärdering av 

just pedagogisk verksamhet, då utvärderingar sätts i ett sammanhang och blir 

meningsfull del av utbildningsplanering.
9
 

 

Nedan redovisas mina teoretiska referensramar med vilka jag ser på omvärlden 

och studieobjektet. 

 

 

2.2 Ramfaktormodellen 
 

Historiskt sett har ramfaktormodellen visat hur statliga beslut och förordningar 

utformat utbildningens inriktning och hur dessa dimensioner begränsar och reglerar 

utbildningens faktiska gestaltning
10

. Ett av de statliga rambesluten som påverkat 

skolans inre arbete är kommunaliseringen av skolväsendet. En konsekvens sedan 90-

talet har varit förskjutningen av ansvar, beslutsprocess och kontrollsystem i 

skolorganisationen från staten till kommunerna. Denna strukturförändring har lett till 

stora förändringar gällande organisationsform och ansvarsfördelning, och därav 

behov av olika kontrollmekanismer för att se om skolan har uppnått de uppsatta 

målen, vilket i sin tur påverkat skolans inre arbete. 

 

Decentraliseringen av skolan synliggör de deterministiska roller som yttre 

strukturer har i utformningen av skolans inre arbete och de förhållanden som råder 

mellan de inre aktörerna (elever, lärare och rektorer) i skolan.
11

 En annan följd av 

kommunalisering och avreglering av skolan är att det uppstår en mellannivå i den 

strukturella sfären, där kommunerna spelar både som en yttre determinant gentemot 

de enskilda (lokala) skolorna samtidigt som en utförare-aktör när det gäller 

ansvarsfrågan gentemot staten. Detta öppnar i sin tur möjligheten till stora 

variationer i utövning av de statliga intentionerna. Därav skillnader i olika styr- och 

kontrollmekanismer och olika utvärderingsförfaranden för ökad kvalité i 

skolverksamheter såsom FRAM.  Dessa skillnader visar emellertid på komplexiteten 

i förhållandet mellan de strukturella determinanternas roll (ramfaktorer) och aktörers 

praktiska arbete. Det komplexa förhållandet är naturligtvis inte en mekanisk orsak – 

verkan. Som Nytell (2006) skriver, dessa organisationer (enheter) är inte passiva 

                   
 

9 Gustavsson, C. 1994, s.29 
10 Lundgren, U. P. 1984, s. 71 
11 ibid. s. 70-71 
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mottagare av centrala krav utan agerar aktivt och hanterar kraven på ett sätt som 

passar institutionens handlingsmönster
12

. Förhållandet mellan ramfaktorer och 

aktörer kan beskrivas så, att de strukturella förhållandena påverkar eller ingår i 

aktörernas bedömning och handlingar, vilka i sin tur bidrar till att forma villkoren.  

 

Med andra ord, skolan som en mål- och resultatstyrd institution vilar på såväl 

yttre ramar som på de inre aktörernas (rektorer, lärare och elever) agerande
13

. Därför 

blir relationen mellan ramfaktorer, strukturer, och aktörernas handlingsutrymme 

viktigt i den här studien. Detta är viktigt för analysen av aktörernas handlande i det 

praktiska arbetet med studien av FRAM.  

 

Definitionsmässigt kan struktur i vårt fall, skolan, betraktas en institution. En 

institution utgörs av strukturer i vilka regler är skapade för att utföra ett visst 

uppdrag. ”Institutionen omfattar således både en idé – och ett beteendemönster.”
14

 

Detta innebär att strukturer, i detta fall en offentlig institution som skolan, med 

utgångspunkt från sin legitimitet, skapar sammanhang, stabilitet, ordning och 

kontinuitet och även sanktionerar beteende och påtvingad mening för sin överlevnad 

och för att utföra sitt uppdrag
15

. En institution som en social struktur innebär 

tankestilar och ramar genom vilka verkligheten uppfattas och individuella handlingar 

sker.  

 

Dessa handlingar sker naturligtvis inte i tomma intet utan de får uttryck genom 

individen i organisationen
16

. Detta medför skilda roller till olika individer och 

aktörer, vilka leder till skapandet av viss arbetskultur och rutiner aktörerna emellan. 

Roller som är legitima och existerar som ett socialt fenomen alienerade från den 

enskilde individen och aktörerna.
17

 Därav arbetsrutiner och strukturer som 

säkerställer en viss kvalitetsnivå i uppgiften/uppdraget. Samtidigt uppstår kraven på 

kontrollmekanismer och olika sanktioner om avvikelsen blir stor från de angivna 

ramarna, vilket medför mätning av avvikelser för att se hur organisationen förhåller 

sig gentemot de uppsatta målen. Därför är utvärderingar av olika slag ett måste i 

organisationen. Applicerad till den här studien innebär att FRAM skall ses i ljuset av 

de förutsättningar den har, för att påverka den besökta skolan, och de resultat som 

anses att skolorna får av utvärderingen.  

 

Ett dialektiskt förhållningssätt som innebär att se FRAM-utvärderingen som en 

process, där utvärderaren själv blir påverkad av sin handling i interaktion med andra 

på den besökta skolan. På så sätt får utvärderingsprocessen en dubbelriktad effekt. 

                   
 

12 Nytell, H. 2003, s.38 
13 jfr Lindblad m fl. s.95 
14 Lundquist, L. 1998, s 40 
15 Danell, M. 2006, s. 33-ff 
16 Nytell, H. 2003, s.35 
17 Berger & Luckmann (1979) betraktar fenomenet som en objektiveringsprocess, där tankar och 

handlingar blir möjliga som den samlade institutionella kunskapen och erfarenheten. Institutionalisering 

diskuteras även av Marx med termen alienation (se Marx Ekonomiska och filosofiska manuskriptet 

1845 – Avsnitt alienation – s.33-ff) 
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Detta synsätt skiljer emellertid den klassiska ramfaktormodellen, som lägger 

tonvikten på de strukturella ramarna, från den moderna synen på ramfaktormodellen, 

som anser sambandet struktur/aktörers handlingar och de strukturella ramfaktorerna 

är beroende av varandra. Som Lindblad och Sahlström skriver: 

 

”… en socialt konstruerad process (som) bygger på aktörernas 

förhandlingar och konstruktioner av verksamheten i fråga. Detta 

innebär att ramarna inte bara är en extern fråga. De är också, i 

högsta grad, en konstruktion av deltagarna själva i den konkreta 

interaktionen dem emellan” (jfr Bernstein 1996).
18

 

 

Detta förhållningssätt kan illustreras schematisk med figur 1 där sambandet 

mellan komponenterna, ramar, processer och handlingar är till skillnad med 

ursprungliga ramfaktorteorin ej linjär
19

 utan dialektiskt vilket lyfter fram vikten av 

processen och aktörernas aktiva roll i samband med de statliga ramarna. Detta har 

jag illustrerat med den dubbelriktade pilarna som för uttryck i utvärderingar och 

uppföljningar som staten kontinuerlig gör, vilket i sin tur har till syfte att via nya 

lagar och förordningar styra verksamheten i en viss riktning.  

 

 

 
 

Samspelet mellan ramfaktorer och aktörer kommer även till uttrycker på andra 

sätt i det dagliga arbetet. Det som sker på aktörsnivån, det vill säga olika 

intressenters förhållningsätt och ställningstagande har stor betydelse för 

förverkligandet av mål och intentioner som man finner inom ramen för strukturella 

förutsättningar. 

 

Till exempel, statens ambitioner i den strukturella nivån för de årliga 

kvalitetsredovisningarna i skolorna var att skolorna skulle upptäcka sina brister 

gentemot målen och intentionerna i läroplanen.
20

 Regler och förordningar leder till 

visst beteende (aktiviteter) på aktörsnivå, då anpassar och tolkar man ramarna så att 

de passar för den befintliga situationen. På så sätt får dessa intentioner genomslag i 

                   
 

18 Lindblad & Sahlström, 1999 s. 76 
19 Se Lundgren, U.P., 1994, s.14  
20 Skr 1996/97:112, s.101 
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form av omtolkningar och anpassning till rådande förutsättningar i det praktiska 

arbetet vilket kan vara helt annorlunda än det man hade tänkt sig från början.
21

 Detta 

kan även gälla resultatet av utvärderingar och slutsatser i utvärderingar på den 

kommunala nivån. Detta glapp mellan ramar, dess intentioner och det praktiska 

arbetet, till exempel i en skola, kan emellertid förklaras utifrån olika perspektiv.  

 

En förklarningsmodell som ligger i att handlingar ses som ett resultat av 

socialisationsprocesser, då individens och gruppens handlande inte anses vara en 

logisk handling utifrån en medveten analytisk kalkyl, utan istället anses ha en 

pragmatisk karaktär. Det pragmatiska handlandet/lösningen är en konsekvens 

av de omständigheter som individen befinner sig i. Som Marx (1852) skriver: 

 

”människorna gör själva sin historia, men de gör det inte efter eget 
gott finnande, inte under omständigheter som de själva valt, utan 

under omständigheter som är omedelbart för handen givna och redan 

existerande.”
22

 
 

Individens och gruppens handlingar svarar mot lösningar till uppstådda problem 

och frågor. En sorts ad hoc lösningar/svar till problem här och nu. Det pragmatiska 

handlandet/lösningen är en konsekvens av de omständigheter som individen befinner 

sig i. De får uttryck i vardagsarbetet som rutiner och arbetsformer av pragmatisk 

karaktär, i en institution. Sådan institutionaliserad praktik förklarar regler och rutiner 

i situationen som en aktör ”ser” och ”förstår” genom hänvisning till de externa 

determinanterna vilket även kan rättfärdiga aktörernas handlande i ljuset av rådande 

omständigheter
23

. Därav en delförklaring till glappet mellan institutionella mål, som 

till exempel uppmärksammas i en utvärdering/inspektion, och det praktiska förnuftet 

som har sina rötter i den komplexa relationen mellan en individ och hennes sociala 

liv att göra. Det sociala samspelet internaliseras i en komplex process från individen 

och lever sitt eget liv ”oberoende” av individen. Med andra ord: relationer, rutiner, 

arbetsformer som är skapade av individer alieneras i det sociala samspelet, 

(institutionalisering/socialisering). Denna alienation är huvudkärnan i kontrasten 

mellan individen och samhället, där individen befinner sig i en social konstruktion av 

regler och rutiner, som hon å ena sidan har skapat själv men å andra sidan formar 

henne.
24

 

 

Detta innebär att den enskilde aktörens (lärare, rektorer, förvaltningschefer) 

tillvaro i skolan och de handlingar, som var och en vidtar i sitt dagliga arbete bör ses 

i en kontext, vilket medför att förändring och utveckling som sker ska ses utifrån 

analys av den kontexten, de tilldelade roller och förväntningar som finns och formar 

individen. På så sätt uppstår ett dynamiskt samspel mellan individen och hennes 

fysiska och sociala miljö, där individen å ena sidan blir produkten av omständigheter 

                   
 

21 Lindensjö & Lundgren 2006 kap 6 s.130-ff. , där författarna diskuterar skillnaden mellan 

formuleringsarea och realiseringsarea.  
22 Louis Bonapartes 18:e Brumaire, s. 33 
23 se Lindblad m fl. 1999 s. 95-96 
24 Marx, K. 1845, Ekonomiska och filosofiska manuskriptet, avsnitt alienation – s.33-ff 
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och den sociala kontexten. Men å andra sidan påverkar individens vilja och 

intentioner och hennes tillvaro. Ett dialektiskt samspel där individen inte är en slav 

under deterministiska omständigheters utan är en aktör som kan påverka och 

förändra tillvaron genom sitt aktiva och medvetna val.
 25

.  

 

Applicerat på skolorganisation och utvärdering innebär det att 

utvärderingsprocessen skall ses i samband med de strukturer, institutionella 

intentioner och ramar, som får uttryck i de arbetsnormer och rutiner som gäller och 

förväntas av aktörerna. Utvärderingsprocessen innebär även analys av det specifika i 

varje situation, de omständigheter och behov som varje skola/enhet har för att 

förbättra och utveckla sin verksamhet, utifrån de unika egenskaper som just den 

enheten/skolan har. Alltså ett dialektiskt förhållningssätt där en enskild skola agerar 

dels som en kugge i de ramar och strukturer som den statliga och kommunala 

regelverken skapar. Dels verkar enligt de möjligheter som den enskilda skolan finner 

för att förändra/utveckla sin verksamhet.  

 

En del av de strukturella ramarna som skolan utsätts för är krav på utveckling och 

kvalitetsförbättringar, vilka får utryck i årliga kvalitetsredovisningar och olika 

utvärderingar.
26

 Därför är det viktigt att redovisa vad skolutveckling, kvalitet och 

kvalitetsförbättring innebär.  

 

 

2.3 Vad är skolutveckling? 
 

I och med mål och resultatstyrning uppstår behov av en kontinuerlig uppföljning och 

utvärdering av verksamheter där frågan om skolans effektivitet och 

kvalitetsförbättring uppmärksammas ständigt och är ett aktuellt återkommande tema. 

Därför kan det vara av vikt att redogöra för vad som avses vara skolutveckling 

utifrån tidigare forskningsresultat.  

 

Begreppet skolutveckling är ett mångsidigt och svårfångat begrepp. Det kan 

betyda olika saker för olika personer och innebära olika synsätt och processer.
27

 

Skolan, som en professionell organisation, har till uppgift att skapa en lärande miljö 

för elever 
28

med rektorn som huvudansvarig för detta.
29

   

 

I jakten på att skapa en lärmiljö utsätts skolorganisationen för ständigt nya 

utmaningar och problem av olika slag. Därför kan skolutveckling betraktas som en 

                   
 

25 Marx, K. 1845, Teser om Feuerbach 
26 Det är viktigt att notera att krav på årliga kvalitetsredovisningar avskaffades (Prop 2009/10:165) med 

införandet av den nya skollagen sedan 2010.  
27 Granström, K. 2011, s. 24 
28 Hameyer, U, 2003, s. 261 
29 God undervisningskvalitet som en framgångfaktor anses vara mer en rektorsfråga än en lärarfråga. Se 

Ekholm. M. 2000 s.45 
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kontinuerlig process där man reviderar och förbättrar verksamheten utifrån 

organisationens behov och svar på de problem som uppstår under resans gång.  En 

process med tydlig start men inget slut, eftersom förändring och nya frågor och 

problem aldrig upphör.
 30

  Följaktligen blir skolutvecklingens innebörd olika för 

olika verksamheter beroende av många faktorer, både av intern och av extern 

karaktär. Grosin (2003) definierar skolutveckling som ”en strategi för pedagogisk 

förändring med syfte att förstärka skolans förmåga att åstadkomma utveckling och 

att förbättra elevernas prestationer samt sociala och personliga anpassning.”
31

 

 

Skolutveckling kan betraktas som ett medvetet pedagogiskt arbete. Detta innebär 

emellertid att olika åtgärder som leder exempelvis till organisationsförändringar inte 

kan per definition innebära skolutveckling. Åtgärder, aktiviteter och upprättande av 

olika dokument, likabehandlingsplaner eller organisatoriska ombildningar i 

lärarlagen kan inte betraktas som skolutveckling, om de inte leder till ökad 

pedagogisk förbättring i undervisningsformen hos lärarkåren och därmed högre 

elevprestationer. Alltså, skolutveckling är en elevinriktad åtgärd som påverkar 

studieresultat och/eller elevens sociala förmåga.
32

 

 

Om skolutveckling är en skolspecifik aktivitet, går det att ”ange generella 

framgångsfaktorer och koncept som är tillämpliga i alla skolor”.
33

 Svaret är 

emellertid inte entydigt. Naturligtvis finns det vissa generella drag hos alla skolor, 

utifrån ramverk och förutsättningar, som kan gälla alla både på riksnivå och på 

kommunnivå. Därför kan man alltid utifrån institutionella förutsättningar hitta 

gemensamma drag och lösningar. Men när det gäller det konkreta skolutvecklings 

arbetet bör man utgå från den enskilda skolans behov och utvecklingsmöjligheter. 

Generella lösningar, koncept och metoder leder inte till långsiktig skolutveckling. 

Skolutveckling handlar om att skapa läromiljö så att elever får växa både socialt och 

kunskapsmässigt.
 34

 I och med att elevernas, skolornas sociokulturella underlag, 

personal sammansättning och inre/yttre kulturella förutsättningar är olika, kan ett 

generellt skolutvecklingskoncept inte lösa den enskilda skolans vardagsbehov av 

förbättring.  

 

 Med ett exempel från litteraturen kan man jämföra skolutvecklingsprocessen 

med den process som Dorothy och hennes vänner i Trollkarlen från Oz gick igenom, 

när Dorothy beger sig mot Smaragdstaden på den gula tegelvägen för att träffa 

Trollkarlen. På vägen möter hon en Fågelskrämma som vill ha en hjärna, en Plåtman 

som vill ha ett hjärta och Det Fega Lejonet som vill ha mod. Alla tre följer med 

henne för att få hjälp av Trollkarlen av Oz. Lösningen till vars och ens problem 

ligger egentligen inte utanför, utan de har den med sig. Fågelskrämman får sin 

hjärna, Plåtmannen sitt hjärta och Lejonet sitt mod genom att i sällskap med Dorothy 

                   
 

30 Berg G & Scherp H Å, 2003, s. 20 
31 Grosin, L, 2003, s. 153 
32 Plowright, D. 2007,s.375 
33 Berg G & Scherp H Å, 2003, s. 276 
34 Berg, G. 2003, s. 77  
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går igenom åtskilliga äventyr på vägen till Winkie.  Skolutveckling i enlighet med 

allegorin är en process där varje skola upptäcker sig själv utifrån sitt eget behov. 

Varje skola får därför hitta sin styrka och sin nisch och sitt sätt att utvecklas. Att 

kopiera andras lyckokoncept eller hitta en allmängiltig modell som löser alla 

problem och leder till skolutveckling lika ointressant att ge Fågelskrämman mod och 

Lejonet hjärta.  Detta synsätt avser skolförbättring/skolutveckling som ett lokalt 

fenomen, där olika framgångsfaktorer bör ses i ljuset av analysen av de lokala 

behoven.
 
Att kopiera rakt av andras framgångsfaktorer utan analys av de lokala 

behoven leder sällan till varaktig framgång.
 35

 

 

Följaktligen innebär skolutveckling ”förändringar då det uppdrag som 

verksamheten har genomförs på ett bättre sätt och där resultaten innebär att de 

nationella målen nås i högre grad.”
36

 För att uppnå ett bättre resultat brukar man ta 

upp ett antal framgångsfaktorer. De avgörande framgångsfaktorerna är tydlig fokus 

på mål och resultat, delaktighet och inflytande samt långsiktighet och uthållighet.
37

 

Dessa tillsynes enkla framgångsfaktorer har visat sig vara betydligt svårare att 

praktisera i verkligheten. En fråga i detta sammanhang blir då vilka förutsättningar 

som behövs för att en skola ska bli framgångsrik.  

 

En förutsättning är förståelse av de utvecklingsmöjligheter (frirum) som finns och 

de ramar som begränsar organisationen och individen i sin gärning.
38

  Till dessa kan 

de formella förutsättningarna nämnas till vilka hör den nationella och den 

kommunala regelverk och olika stödfunktioner. Men även de informella ramar det 

vill säga lokala förutsättningarna, där organisationskultur, ledarskap, 

arbetsfördelningar och ekonomiska resurser hör till begränsar skolans 

handlingsfrihet.
39

 

 

Behovet av systematisk resultatuppföljning inom alla skolans verksamheter är ett 

bra incitament och en förutsättning för arbete med skolutveckling.
40

  Ett 

framgångsrikt utvecklingsarbete i skolan ska enligt Reynolds ha vissa riktningar. Det 

bör  

 

 anpassas till den enskilda skolans förutsättningar 

 bygga på forskning och beprövad erfarenhet dvs. varje skola 

behöver inte finna hjulen på nytt. 

 inriktas på förändringar på lägre nivå än skolan som 

organisation dvs. förändringar i klassrumspraktiken”
41

  

 

                   
 

35 Berg, G. 1999, s.26 
36 Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 12 
37 Ibid. s.8 
38 Berg, 1999, s 33, Sandström & Ekholm, 1984, s.123 
39 Israel, 1990, s. 51-ff. Där författaren diskuterar begränsningar i handlingsutrymmen utifrån olika 

hinder och nivåer. 
40 Ibid. s.11 
41 Ibid. s.14 
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För att lyckas i en sådan process erfordras emellertid satsningar på olika fronter. 

Att höja kompetens och öka medvetenheten i behovet av nya arbetsmetoder, 

strukturer och förhållningssätt är en av de faktorer som man måste satsa på, 

satsningar på att sprida forskningen i vardagsarbetet i skolan, att öka rektorernas 

kompetens och att ge olika stöd i form av externforskningsstöd till dem.
42

Åtgärder i 

dessa riktningar leder till högre kompetens och organisationsutveckling. Därmed är 

det på plats att se vad forskningen skriver om kompetensutvecklingsprocessen hos 

personalen och organisationsutveckling. 

 

 

2.4 Kompetens och lärande i organisationer43 
 

Vad kunskap är och hur personalen i en organisation utvecklas och lär är egentligen 

en filosofisk (ontologisk och epistemologisk) fråga, där svaren beror på vilken 

ontologisk och epistemologisk inställning man har. Utifrån olika perspektiv och 

ingångar till frågan om lärande och lärandeprocess i en organisation (i skola) kan 

man dra olika slutsatser för hur man går till väga för att åstadkomma förändring och 

utvecklingsarbete i en organisation. Granberg (2004) redovisar fyra olika 

grundbetydelser gällande definitioner av lärande: 

 

1. ”Lärande kan avse resultaten av lärandeprocesserna hos den 
enskilda individen… 

2. Lärande avser de psykiska processer – lärprocesser – som sker 

hos den enskilde individen och som kan leda till resultat eller 
förändringar enligt punkt 1. 

3. de samspelsprocesser som äger rum mellan individen och hennes 

omgivning (kontext) 

4. Lärande och lärandeprocess används synonymt med ordet 
undervisning.” 

44
 

 

Om vi bortser från den fjärde tolkningen som ser på lärande som undervisning 

(utbildningsinsats) ses lärande som en process, ett samspel mellan individen och 

hennes sociala och fysiska miljö. Detta innebär att individens lärprocess är en 

produkt av dialektisk interaktion mellan individen (skolan) och sin omgivning så 

som andra omgivande skolor, elever, föräldrars socioekonomiska förutsättningar. 

 

Den dialektiska ansatsen förutsätter att individen/organisationen inte är en passiv 

produkt av omgivningen, som ska matas med påbud och anvisningar uppifrån, utan 

är i en ständig dynamisk rörelse, där individen/organisationen påverkar och påverkas 

av sin omgivning. Därför erfordras för en lärandeprocess aktivt deltagande, det vill 

säga det måste vara autentiska om man vill nå bästa resultat. Alla påtvingade 

                   
 

42
 Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 17-ff 

43 Lärande process som redovisas nedan gäller även lärande processer i en organisation.  
44 Granberg, O. 2004, s 56-57 
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lärprocesser, som inte får sin källa från analys av organisationens inre behov, är 

dömda att mer eller mindre misslyckas.
45

 

 

Men vad innebär aktivt deltagande i förändringsarbete? Utifrån ovanstående 

synsätt innebär aktivt deltagande en lärprocess, där individen/organisationen lär sig 

att förnimma, uppfatta och tolka sin omgivning utifrån sina referensramar. Det 

innebär att ett förändringsarbete i skolan gör sig gällande först då det utgår från 

analys av personalens sammansättning och deras behov av att förbättra kvaliteten i 

utförandet av sin uppgift, en kollektiv process. Då personalen anser att det finns 

behov av förändring i arbetsnormer och arbetssätt, uppstår behov av lärande. 

 

Hur dessa lärsituationer och lärobjekt uppfattas och tolkas är beroende av en 

massa olika faktorer. Bland annat har lärerfarenheter som individen/organisationen 

varit med om stor betydelse för hur man reagerar i förändringssituationer.
46

 Till 

exempel leder tidigare negativa erfarenheter till motstånd och skepticism gentemot 

nya utvärderingar.  

 

Därför har kunskap och lärande en praktisk aspekt. Den är beroende av de 

lärsituationer och den miljö som individen har varit med om. Den har också 

betydelse i form av att den är svar/lösning på praktiskt uppstådda problem. Med 

andra ord är den situerad.
47

 Det situerade lärandet innebär emellertid behovet av en 

gemensam bas för individen och gruppen vilket avspeglar sig i gemensamt språk och 

gemensamma uppfattningar. 
48

 Diskrepans i dessa avseenden leder till behovet av 

mekanismer där individer i organisationen/gruppen får chansen att skapa 

gemensamma meningar, och därav behovet av kompetensutveckling.  

 

Kompetensutvecklings i en skola som ett led i skolutveckling och 

kvalitetsförbättring bör därmed vara en följd av att skapa gemensamma meningar.
49

 

Då kan kompetensutveckling definieras som förmåga att hantera 

situationer/arbetsuppgifter utifrån en psykomotorisk, social och kognitiv färdighet, 

vilket även har en personlig och affektiv aspekt.
50

 Med avseende på definitionen 

ovan får kompetens en dubbel karaktär. Å ena sidan har den en individuell natur som 

speglas i individens förmåga att hantera olika situationer.  Å andra sidan har den en 

kollektiv karaktär, då organisationens förmåga utvecklas genom skapandet av 

gemensamma språk, uppfattningar och problemlösningar.
51

 Kompetens- och 

organisationsutveckling vilar sålunda på djupanalys av den lokala skolans behov och 

                   
 

45 Se Nilsson, M. & Hultman, G. 2004, s 294 
46 Se Nilsson, B, 2004, s 248 
47 För vidare fördjupning om kunskap/lärande som situerat fenomen se Säljö, R. 2000, även Gustavsson, 

M. 2004, s 67 
48 Se Taylor, 1994, s 42 då han diskuterar identitet och språkets roll som en gemensam bas för 

människor. 
49 Annars sker detta i form av informella lärprocesser där individen lär sig hur hon ska hantera 
omgivningens krav. Ett annat namn för detta är socialiseringsprocessen. Se Ellström, P.E. & Hultman, 

2004, s 303 även Granberg, O. 2004, s 134 och Argyris, C & Schön, D. 1978, s 363 
50 Ellström, 1992, s 48-ff., Ohlsson, J. 2011, s.102 
51 Gustavsson. M., 2004, s 78-79 
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utvecklingsmöjligheter och är en lokal angelägenhet, där den lokala skolan med stöd 

av forskning hittar sina egna förbättringsmöjligheter.    

 

Behovet av kompetensutveckling och meningsskapande processer (läs 

kvalitetsförbättring) blir större i ett samhälle med mål- och resultatstyrning, där 

marknadens krafter styr organisationerna, vilket ger upphov till 

kvalitetsredovisningar av olika slag. Därmed är det av vikt att kasta en blick på 

begreppet kvalitet och kvalitetsförbättring i skolan och se hur detta begrepp på gott 

och ont har omvandlats till en rådande styrmekanism. 

 

 

2.5 Forskning om kvalitet i utbildning 
 

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning om kvalitet i skolan och 

kvalitetsutvärderingarnas bidrag till kvalitetsförbättring och skolutveckling  

 

Karlsson m.fl. (2002) ställer fem frågor gällande granskning av olika typer av 

utvärderingar som är av intresse i den här studien.  

 

Den första centrala distinktionen i varje utvärdering är, enligt Karlsson m.fl. 

(2002), om utvärderingen är av intern eller extern karaktär och vilken av dessa som 

ska tillmätas största betydelse i bedömningen av kvaliteten. 

 

Den andra frågan är om en och samma utvärderingsmodell kan ge utrymme för 

olika lokala variationer och behov. 

 

Den tredje aspekten i utvärdering av kvaliteten är när utvärderingsresultaten 

förväntas ske.  

 

Det fjärde problemområdet är vad som ska avgöra utvärderingens fokus och 

frågor. Är det ledningens eller de professionellas kunskaper och informationsbehov? 

 

Den femte och sista frågan: vem ska ha den största nyttan av utvärderingen, de 

som utvärderar eller de som blir utvärderade?
 52

 I den här studien är det därför viktigt 

att undersöka hur FRAM utvärderingarna besvara dessa frågor. 

 

 

 

 

 

                   
 

52 Karlsson, O. m fl. 2002, s.19 
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2.5.1 Kvalitet och kvalitetsredovisning 

 

Frågan om kvalitetsredovisningar är i sig inte något nytt som endast utmärker 1990-

talets skola.
53

 Sedan i slutet av 1600-talet föreskrevs i kyrkolagen att alla i 

befolkningen skulle lära sig att läsa psalmer och katekeserna. Kyrkoherdarna var 

därför tvungna att hålla undervisning och förhör med sina församlingsbor och han 

(eftersom det var endast män som prästvigdes då) skulle hålla en viss 

”undervisningskvalitet” i sin församling. Deltagande i denna undervisning var 

obligatoriskt, och kyrkoherden kontrollerade att alla genomgick utbildningen, vilket 

skulle garantera att alla församlingsmedlemmar uppnådde en viss kunskapsnivå. 

Utebliven kunskap föranledde straff och böter och ledde även till att man inte fick 

ingå äktenskap eller uppträda som vittne vid tinget.
54

 De återkommande förhören kan 

betraktas som en tidig form av utvärdering och kvalitetssäkring.
55

  

 

Detta system rådde i århundraden i landet. Men som följd av samhällsförändring, 

både av ekonomisk och social karaktär, uppstod behov av högre kunskapsnivå och 

mer utbildning av annan karaktär än psalmer och katekeser, för en större skara folk 

från olika samhällsklasser. Detta ledde till att det startades olika typer av skolor 

(folkskola, realskola), både i slutet av 1800 och i början av 1900-talet. Med 

samhällsförändringar följde även förändringar i skolornas styrmekanismer och staten 

fick spela större roll som en viktig aktör. Med ökat statligt anslag försköts statlig 

styrning på bekostnad av kyrkans inflytande och den kommunala styrningen.
56

 Med 

pengar kom även reglering och krav på statlig kontroll och med detta ”en växande 

kår av tjänstemän för expediering, kontroll och därmed ökande byråkratisering av 

skolan”
57

  

 

1900-talets skolhistoria präglas av ökad direkt statlig styrning och kontroll ända 

fram till 70-talet då den centraliserade och detaljreglerade skolinstitutionen nådde sin 

kulm. De strikt reglerade skolorganisationerna betraktades som ineffektiva, tröga och 

förändringsobenägna, vilket ledde till att bilden av en disfunktionell skola växte fram 

samtidigt som kritiken höjdes mot sänkt standard.
58

 Även den stora statliga 

skolinstitutionen, med tilltron på att skolutveckling som en process som kan styras 

uppifrån och ner, kritiserades i många utredningar (till exempel SIA-utredningen).
59

 

Dessa öppnade vägen för reformkrav på ökad decentralisering, ansvars- och 

resursfördelning till de lokala enheterna som ett alternativ för att höja skolans 

kvalitet.
60

  

                   
 

53 Nytell, H. 2006 s. 30 
54 Myndig Skolutveckling 2007 s. 30 – ff. 
55 Bergh, A. 2010 s.25 
56 Kommunal styrning är inget nytt fenomen i svensk skolhistoria. Kommunerna hade 

skolhuvudmannaskapet under 1800 talet ända fram till början av 1900 talet. Se Nytell, H. 2006, s. 33-ff 
57 Myndigheten för Skolinspektionen, 2007, s. 35 
58 Nytell, H. 2006, s. 43, Sahlin-Andersson, K 2003, s. 71 
59 ”SIA- utredningen är benämning på en utredning som gjordes på mitten av 70-talet. Se: SOU 

1974:53 
60 Blossing, U. 2003, s. 98 
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Under dessa förutsättningar växte även idén med kvalitet och kvalitetshöjning i 

skolan på 70 och 80-talet
61

, och så småningom ledde det till decentralisering och 

kommunalisering av skolan på 1990- talet. Den förändrade organisationsstyrningen 

banade även väg för marknadisering av skolan. Begreppet kvalitet och 

kvalitetsredovisning med ny innebörd, inlånad från New Public Management 

rörelsen, fick på så sätt fotfäste i skolan. Näringslivets så kallade effektiva 

organisation och produktionsinriktade planer kopierades, omtolkades och blev så 

sakteligen den enda styrmodell i den i offentliga sektorn. Med tiden ledde det till att 

kvalitets- och kvalitetsstyrning blev en självklar och naturlig del av styrningen i 

skolan, för att senare omvandlas till den enda egentliga styrformen på 2000-talet.
62

 

Den kvalitetsregim som kom att prägla skolverksamheter har inte gått kommunernas 

skolförvaltning/organisation och kontrollmekanismer förbi.
 63

 Detta har medfört att 

olika aktiviteter och åtgärder vidtagits, bland annat utvärderingar och uppföljningar 

av olika slag för att säkerställa och garantera god kvalitet och utveckling. FRAM är 

en del av de aktuella kommunernas åtgärder i kvalitetsredovisningar som syftar till 

att undersöka, granska och upprätthålla kvalitet i sina skolor. 

 

Men vad kvalitet är och vad det innebär att kvalitetsbegreppet har fått så starkt 

inflytande i skolan, är frågor som redovisas i nästa avsnitt. 

 

 

2.5.2 Vad är kvalitet och hur mäter man kvaliteten? 

 

Som nämndes ovan började begreppet kvalitet användas i det offentliga skolforumet 

någon gång på 70-talet för att bli vedertaget begrepp på 80 och 90 talet.  Begreppet 

har sin upprinnelse i kvalitetskoncept i olika 90- tals standardiseringstrender såsom 

Total Quality Management, ISO 9000.
64

  

 

Begreppet kvalitet, i sig, är egentligen diffust och otydligt. Det kan både ha 

positiv och negativ innebörd. Det har sitt ursprung i det latinska ordet qualitas och 

betyder beskaffenhet/egenskaper hos ett objekt. Att kvalitet betraktas som en god 

och eftersträvansvärd egenskap tas vanligtvis förgivet, men kvalitet kan också 

beteckna dåliga egenskaper.
65

 Den goda klang som ordet kvalitet har gör att det 

används flitigt i skoldebatten, utan att man egentligen definierar vad man menar med 

kvalitet och kvalitetshöjning. 

Begreppet handlar även om en värdering av egenskaper hos något. Följaktligen, 

kvalitetshöjning innebär att höja/lyfta fram vissa egenskaper hos något, i detta fall 

skolan. Därför är det berättigat att ställa frågan vilka egenskaper man syftar på när 

                   
 

61 Svedlin, R. 2003, s. 23, Nytell, H. 2003, s. 46 
62 Karlsson, O. 1999, s. 25  
63 Nytell, H. 2003, s. 163 
64 Lindgren, L. 2008, s. 17 
65 Statskontoret 2001:3, s. 29 



17 
 

man pratar om kvalitet i skolan och vilka av dessa egenskaper man vill eller önskar 

sig att förändra. När man pratar om kvalitetshöjning innebär det även en jämförelse. 

Man anser kanske att skolan inte uppfyller de egenskaper och krav som förväntas 

eller ställs och därför finns det utrymme för att förbättra och utnyttja resurserna. 

Alltså varje uttalande om kvalitet blir diffust om man inte definierar eller förklarar 

vilken/vilka aspekter av skolverksamheten som inte håller måttet och därför måste 

bli bättre. Enligt Skolverkets definition handlar kvaliteten i skolan om i vilken grad 

och hur väl verksamheten 

 

 uppfyller de nationella målen; 

 svarar mot nationella krav och riktlinjer; 

 uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med 

de nationella; 

 kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga 

förbättringar utifrån rådande förutsättningar:
66

 

 

Som framgår av ovan omfattar kvalitetsbegreppet ett antal olika mål och riktlinjer 

som skolorna är förpliktigade att följa. När man talar om till exempel måluppfyllelse 

ställs emellertid frågan, vilka mål som ska uppfyllas. Hur säkrar man kvaliteten för 

dessa mål?  

 

Skolan är en komplex organisation som lik många andra organisationer och 

institutioner i den offentliga sektorn har ett mångsidigt uppdrag. Det består av 

mångfaldiga av och differentierade verksamheter, med förekomst av olika 

professioner med olikartade eller divergerande intressen.
 67

 Offentliga sektorer styrs 

av politiska mål som svarar mot väljarnas politiska val och sociala strömningar i 

samhället. Detta medför att beslut och mål inte är resultatet av en rationell 

operationaliserade plan utan resultatet av politiska kompromisser, maktpositioner 

och kohandel mellan olika intressen.
68

  

 

Dessa leder i sin tur till oklara eller mångtydiga mål, samt målträngsel, vilket 

försvårar konstruktion av relevanta och adekvata mätinstrument (indikatorer). Som i 

sin tur försvårar mätning av måluppfyllelsegraden. Detta har emellertid 

uppmärksammats och därför har försök gjorts att på olika sätt kringgå problematiken 

med ”målstockning”. Till exempel genom att förslå uppdelning av de olika målen i 

olika sektioner och uppställning av olika indikatorer för varje sektion till exempel 

ekonomiska och administrativa mål.
69

 Men trots olika uppdelningar kan knappast 

dessa indikatorer täcka alla de områden som skolverksamheten omfattar. Det 

uppskattas att skolverksamhet ha upp till 500 mål och riktlinjer.
 70

 

 

                   
 

66 Skolverket, 2001, BRUK- för kvalitetsarbete i förskola och skola även   
67 Lundin, R.A., Söderholm, A. 2003, s. 128 
68 Lindgren, L. 2008, s. 62, Rombach, B. 2003, s. 193 
69 Sveriges kommuner och landsting 2005 
70 Lindgren, L. 2008, s 88 
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Som nämndes ovan- om mål- och kvalitetsstyrning ska vara effektiv bör den i 

detalj berätta hur och i vilka avseenden målen ska uppnås. Det vill säga, de ska så 

gott som brytas ner i mätbara indikatorer samt kriterier som anger vilket mätvärde 

som ska tolkas för att se om målet är uppfyllt.
71

 Som även framgick ovan är det 

också mycket svårt att åstadkomma fullständig operationalisering av målen i en så 

komplex verksamhet som en skola är. Hur ska man till exempel operationalisera de 

uppställda målen som elevinflytande, elevdemokrati, värdegrund och dylikt?
 72

 

 

För att mäta graden av måluppfyllelse har Skolverket utvecklat vissa verktyg till 

exempel BRUK- för kvalitetsarbete i förskola och skola.
73

 Men trots olika 

operationaliseringsmodeller och försök är det fortfarande svårt att mäta mjuka 

värden. Ett problem som ofta kan uppstår är att resultat och effekten av åtgärder och 

arbeten för kvalitetshöjning kan dröja i tid eller internaliseras med andra faktorer och 

åtgärder, vilket försvårar att mäta effekten av åtgärd direkt utifrån en enkel orsak -

verkan princip. 
74

 

 

I detta sammanhang går det att urskilja två läger av forskare. Den ena 

ståndpunkten anser att kvalitets och målstyrning är subjektiva faktorer, och därför 

går det inte att styra en verksamhet med kvalitet som styrmekanism utan den är 

beroende av den sociala situationen utifrån viken man bedömer begreppet kvalitet. I 

och med att situationerna och förutsättningar i till exempel olika skolor inte är 

desamma, kan det följaktligen inte heller kvalitet vara basen för bedömning av en 

verksamhets framgång eller misslyckande. De problem och svårigheter som uppstår 

som följd av mål och resultatstyrning har lett till att en del forskare
75

 diskuterar, om 

det överhuvudtaget går att bedriva en verksamhet/organisation som skolan genom 

målstyrning
76

, utan att man för den delen inte går mot någon sorts renodlad 

resultatstyrning.  

 

En ytterligare nackdel med mål och resultatstyrning är den paradoxen att å ena 

sidan modellen ska ge möjlighet till tolknings utrymme och öka friheten för skolan 

att själv organisera verksamheten utifrån egna behov. Men å andra sidan - systemets 

behov av olika kontrollmekanismer gör att utrymmen för tolkning av målen minskar 

på bekostnad av den lokala friheten. På central nivå bestämmer staten vilka mål som 

ska uppfyllas, vilket leder till att organisationen anpassar sin verksamhet efter dessa 

krav än faktisk utvecklingsarbete.
77

 Detta leder i sin tur leder till ökade 

                   
 

71 ESV 2006:7 s. 14 
72 Karlsson, O. 1999, s.37  
73 BRUK, är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer. 

Självskattningen görs med hjälp av indikatorer som är framtagna med utgångspunkt i nationella 

styrdokument. 
74 Se ESV 2006:7 
75 Rombach, B. 1991 
76 Karlsson, O. 1999, s. 37, Nytell, H. 2006, s. 49 
77 Lindgren, L. 2008, s. 46 Lindgren använder begreppet ”Creaming” för de anpassningar som skolor 

gör föra att anpassa sig till Skolverkets kvalitets och resultat kontroll. 
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kontrollmekanismer och byråkratisering av skolan, då staten vill säkerställa att 

skolan uppnår de uppsatta målen.
78

  

 

Den andra ståndpunkten i forskning, som är mycket inspirerad av anglosaxisk 

forskning, anser att det går att via indikatorer bestämma vad låg och hög kvalitet är 

och därav styra organisationer/verksamheter 
79

 Målstyrning i form av kvantitativa 

och mätbara resultat kräver att resultaten av åtgärder uttrycks i form av ett antal 

kvalitets indikatorer så som lärartäthet, kostnad, testresultat etc.
80

 Begrepp och 

indikatorer som får uttryck i mätmetoder som exempelvis SALSA florerar på 

skolmarknaden.
81

 

 

Men dessa kvantifierbara indikatorer kan trots sin användning i vissa hänseenden, 

inte ge en fullkomlig bild av skolverksamheten och dess framgång kontra 

misslyckanden. Därför lyfts i många studier och rapporter fram svårigheter med att 

bestämma kvaliteten i skolverksamheter i form av just dessa kvantifierbara 

indikatorer.
82

 Att mäta på vilket sätt en åtgärd, till exempel utvärderingsgruppens 

besök och slutrapporten, har påverkat verksamheten, kan göras utifrån olika 

perspektiv. En åtgärds bidrag till kvalitetsförbättring kan både vara kortsiktigt och 

långsiktigt, men kan även samverka i interaktion med andra processer och 

aktiviteter, vilket gör det svårt att bestämma vad som är orsaka och vad som är 

verkan.
83

  

 

Vid utvärdering av skolan gäller att uppmärksamma hur olika åtgärder får uttryck 

i dagliga arbetet och vilket måluppfyllelse krav som syftas på. I och med att syftet 

med FRAM-utvärderingarna är kvalitetsförbättringar gäller även dessa beaktanden i 

undersökning av FRAM. Detta leder vidare till att beakta vad en utvärdering är och 

på vilket sätt den påverkar [skol]verksamheten.  

  

                   
 

78 En tydlig trend i detta avseende är ökade inslag från regeringen till Skolinspektionen för olika 

kontroll från tätare skolbesköken och hårdare kontroll för tillsyn av nationella proven. Se 

Skolinspektionen, 2009, s.11 
79 Skolverket, 2002, s.7 
80 Se Statskontoret 2001:31, Dahler-Larsen, P. 2008, Lindgren L. 2006 
81 SALSA är benämningen för Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser 
82Lindgren, L. 2008, s 62-ff 
83 ESV, 2007:32 
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2.6 Utvärdering, kontroll och skolutveckling 
 

Mål och resultatstyrning erfordrar olika kontrollmekanismer för att säkerställa att 

målen är uppfyllda och kraven är säkerställda.  Därmed är krav på ständig 

uppföljning och utvärdering ett måste för att upprätthålla legitimitet och förtroende 

för verksamheter. Därför blir en viktig fråga i det här avseendet hur utvärderingar i 

allmänhet och FRAM-utvärderingar i synnerhet påverkar skolutvecklingen och vad 

forskningen säger om utvärdering och dess bidrag till skolutveckling. 

 

Som nämndes tidigare är det växande behovet av utvärdering en följd av rådande 

mål och resultatinriktad förvaltningspolitik i vårt samhälle
84

. Enligt denna politik ges 

stort spelrum för varje förvaltning/enhet (skola) att organisera och förvalta sin 

verksamhet utifrån angivna mål. Som följd har utvärdering och utvärderingar av 

olika slag blivit ett viktigt verktyg för staten och kommunerna att kontrollera att 

målen uppnåtts och de ekonomiska anslagen gett de önskade resultaten. 
85

  

 

Utvärdering i modern tappning började någon gång i början av 1970-talet och 

fick sin blomningstid på 1990-talet och framåt. Utvärdering är ett vittomfattande 

begrepp med många områden och traditioner
86

. Hur utvärdering definieras finns det 

olika meningar om, men det som är gemensamt för alla är, att utvärdering är en 

systematisk noggrann efterhands bedömning av utfallsaktivitet, som blickar bakåt för 

att ta praktisk lärdom.
87

 Det vill säga en återblick på det som har gjorts för att nå ett 

visst mål. Två centrala uppgifter tillskrivs alla utvärderingar. Den första är att göra 

en systematisk undersökning av utvärderingsobjektet. Den andra är att fälla ett 

värdeomdöme. En utvärdering bör även vara kritisk, inte bara beskrivande eller 

kartläggande.
 88

 

 

I ett pedagogiskt utvärderingsfält, där föreliggande studie finner sin arena, ligger 

fokus på utveckling och lärandeprocesser, i vilka olika lokala intressen medverka.
89

 

Intressenter är bland andra elever/föräldrar, rektorer, tjänstemän, politiker och så 

vidare. Olika intressenter/aktörer har utifrån sin position och makt differentierade 

eller stundom parallella syften i det dagliga arbetet och därav behov och nytta av 

utvärderingar. 

 

Forskning om utvärdering visar vanligtvis ett antal olika syften och 

användningsområden för utvärderingar. Syftet med utvärderingar kan vara införandet 

av en viss organisationsförändring, då ledningen vill legitimera sin vilja genom att 

hänvisa till utvärderingen. Syftet kan även vara tvärtom, det vill säga förhala 

förändringsprocessen och undvika att ta ställning. Ett annat syfte är att kontrollera 

om verksamheten lever upp till de uppställda målen. Sammanfattningsvis kan 

                   
 

84 Rombach, B. & Sahlin Andersson, K. 2003, s.96 Lindgren, L. 2008, s.16,  
85 Se Sandberg, B. & Faugert, S. 2007, s. 15 
86 Karlsson, O. 1999, s. 16 
87 Vedung, E. 2003, s. 27  
88 Karlsson, O. 1999, s 15-19 , Rombach, B. & Sahlin Andersson, K. 2003, s.21 
89 Se Franke- Wikberg, S. 1990  
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utvärderingar användas på sex olika sätt: instrumentellt, upplysande, legitimerande, 

interaktivt, taktiskt och rituellt. Naturligtvis finns det inte någon mur mellan dessa 

olika användningsområden utan de kan knytas till en och samma utvärdering 

beroende av omständigheter och aktörernas intressen i varje ny situation.
90

 

 

De olika syftena svarar på frågan om varför man utvärderar, men däremot inte om 

hur utvärderingen kommer till nytta och på vilket sätt den påverkar den utvärderade 

organisationen. Ett väsentligt syfte med dem är att de delvis används som styrmedel i 

organisationer. Till exempel när kvalitetsbegreppet kopplas till vissa styrdokument 

som uppföljning, utvärdering och inspektion i regeringens utvecklingsplan.
91

 Strävan 

är då att påverka någons handling i en bestämd riktning. Med styrning avses ”ett 

systems förmåga att överföra mål till omgivningen och andra system.
92

 Därav talas 

om utvärderingar som en fjärde styrmekanism i den decentraliserade 

skolinstitutionen.
93

 De problem som uppstår i hur utvärderingar används har 

uppmärksammats i många sammanhang.
94

 Utvärderingar används på två sätt, dels 

genom vad som förmedlas ut av utvärderingen och dels hur det sker. 
95

 Sambandet 

mellan vad och hur har emellertid med aktörernas maktposition och intressen att 

göra.  

 

Hur utvärderingar påverkar sitt utvärderingsobjekt, i vårt fall skolan, är ett 

intressant ämne som kan beaktas på två nivåer. På riksnivån har vi statliga 

utvärderingar(tillsynen) som främst Skolinspektionen står för. Dessa utvärderingar 

fungerade från början som ett informativt styrmedel.
96

 Med informativt styrmedel 

avses ”resultat av uppföljning, utvärdering och forskning och material som 

produceras i anslutning till kunskap som tas fram”.
97

 Skolverkets uppgift med tillsyn 

och kontroll var kopplad till kvalitet och syftade till att på ett tidigt stadium 

uppmärksamma och påverka brister i skolan och därmed säkerställa likvärdigheten.
98

 

Från den statliga nivån var målet både tillsyn och kontroll men även ge underlag till 

skolutveckling
99

. På den kommunala nivån används också utvärderingar både för att 

kontrollera verksamheten och för att främja skolutveckling och 

kvalitetsförbättringar. Därmed har utvärderingar fungerat som delvis informativa och 

även delvis reaktiva styrmekanismer. Syftet med utvärderingar är då att påverka den 

lokala skolenheten och åstadkomma viss förändring. Därför är det intressant att 

                   
 

90 Karlsson, O. 1999, s.35 
91 Skr. 1996/97:12 
92 Pettersson, O. 1989, s.35 
93 Nytell, H. 2003, s.27 
94 Vedung, E. 2003, s.25-ff, Rabo, A. 2003, s. 185-ff, Karlsson, O.1999, 75-ff, Rombach, B, 2003, s. 

197 
95 Pettersson, S. & Wallin, E. 2003, s.103 
96 Bergh, A. 2010, s125 
97 Petersson, S. & Wallin, E. 2003, s. 99 
98 Prop 2009/10:165, s. 38 
99 Sedan 2010 har kontroll och tillsynsuppdrag är ålagd till Myndigheten för Skolinspektionen. Detta 

medför att myndighetens utvärderingar av skolorna är av en reaktivstyrmekanism gentemot tidigare som 

betonade på informativa styrmekanismer då förväntades att kunskap och information av olika slag ger 

underlag för utveckling. För fördjupning se Pettersson, S. & Wallin, E. 2003, s.99-ff  
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beakta hur forskning ser på organisation och organisationsförändringar och 

utvärderingars roll i därav.  

 

 

2.6.1 Organisationsförändring och utvärderingsresultat 
 

En organisation kan beskrivas som ett antal individer som utför olika uppgifter på ett 

samordnat sätt för att uppnå ett visst mål.
100

 Med andra ord, det som gör att en 

organisation blir en organisation är den uppgift, runt vilken ett antal människor 

samlas, fördelar roller och uppgifter efter vissa normer och strukturer. Detta skapar 

emellertid en tröghet, konservatism i organisationen, som är knuten till dess uppgift 

och ger den existensberättigande.
101

 Så länge arbetsuppgiften finns och utförs inom 

ramen för normer och rutiner, som organisationen (skolan) är konstruerad för, 

uppstår inte någon förändring eller utveckling i större omfattning utan endast små 

marginella modifieringar. I en sådan situation kan även försök till förändringar bjuda 

på motstånd. 
102

 Följaktligen uppstår behov av förändring och utveckling när 

organisationen ifrågasätts eller det förekommer allvarliga brister i arbetsnormer och 

rutiner. Detta är ett viktigt incitament för förståelse av förändring och 

utvecklingsarbete. En organisation utvecklas när det uppstår ett behov av förändring 

och effektivisering. Som Argyris & Schön beskriver: 

 

”A process of change initiated with an eye to effectiveness under 

existing norms turns out to yield a conflict in the norms 

themselves.”
103

 

 

Annorlunda uttryck förändringsbenägenheten uppstår då någon eller några inom 

organisationen ifrågasätter eller kommer med nya krav på ökad effektivitet och 

bättre resurshållning, då gamla normer och metoder inte anses duga längre. Dessa 

personer kan naturligtvis vara ledningen eller andra medarbetare som på ena eller 

andra sättet inte viker sig för de härskande normerna.  

 

Den här typen av ”normkonflikter” bidrar till organisationsutveckling. Denna 

process kan ske både hos individer och även på ett kollektivt plan, där individens 

bild och uppfattning överensstämmer inte med företagets/skolans rådande bild av 

verksamheten, vilket i sin tur kan leder till organisatoriskt lärande (organizational 

learning)
104

.  

 

På det kollektiva planet kan konflikt/meningsskiljaktighet uppstå även på grund 

av maktposition eller andra skäl, då aktörernas bild av hur verksamheten ska 

fungera, kolliderar eller överlappar varandra. Det är ett incitament till 

                   
 

100 Argyris, C. & Schön, D. 1978, s. 356 
101 Schön, D. 1972, där han diskuterar olika försvarsbeteende i organisationer 
102 Ekman, A. 2004, s 157 
103 Argyris, C. & Schön, D. 1978, s 364 
104 Ibid s 362 
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organisationsförändring som såsmåning när den har fått tillräckligt accepterats 

omvandlas till gemensam kultur ”a set of stories about how one shold talk a bout 

organization”. 
105

Inom skolväsendet kan detta utrycka sig i form av krav på 

utveckling och förbättring från till exempel politiker, beställarsidan, rektorer, lärarna 

(de fackliga organisationerna) och föräldrarna. 

 

Dynamiken och motsättningarna i den här typen av processer leder till en 

lärsituation där organisationen, företagsledningen/rektorn, skapar strategier och 

metoder för att utveckla verksamheten. På så sätt blir utvecklingsarbete en dynamisk 

process, som sker så fort individen agerar utifrån sin föreställning om 

skolan/företaget. Inlärningsprocessen är naturligtvis av både informell och formell 

karaktär, där den senare sker i organiserad form med specifika mål och planer och 

strategier för genomförandet.
106

 

 

Därmed kan än en gång bekräftas att förändring och utveckling är en inre process, 

där skolan bearbetar sina egna lösningar gentemot de problem som uppstår
107

 Så 

länge inte problem, av en allvarlig karaktär uppstår, kommer det inte finnas behov av 

någon förändring. Men det är viktigt att betona att sambandet 

organisationsförändring (i betydelsen kvalitetsförbättring/skolutveckling) och 

arbetsuppgift inte är linjär, utan det är beroende av många faktorer av både inre och 

yttre karaktär. Skolutveckling uppstår alltså genom analys och ökad medvetenhet 

kring skolans behov och potentialer för ökad måluppfyllelse. Således har skolan 

kontinuerligt behov av nya analyser och revideringar av sin verksamhet och sin 

kompetens. 

 

Men om skolutveckling och kvalitetsförbättring är en inre angelägenhet för varje 

skola och den växer ur analys av skolans behov, vilken roll spelar utvärderingar och 

kvalitetskontroll såsom skolinspektionen i den här processen?  

 

 

2.6.2 Skolutveckling och utvärdering 
 

Forskning om utvärdering visar trots ökade antal utvärderingar och antagandet att 

utvärderingar är för att förbättra verksamheten, att vi inte vet om antagandet 

stämmer. Många utvärderings resultat nonchaleras och forskare världen över 

beklagar sig över bristande användning av utvärderingar.
108

  Kritik framförs även 

mot att en del utvärderingar saknar praktiska relevanta användningsområden. En 

annan kritik är att de saknar legitimitet hos aktörerna och därför inte kan få praktiska 

genomslag.  

                   
 

105 Alvesson, M. 1999, s. 10 
106 Se Bee & Bee, 2005, s 86 
107 Skolinspektionen, 2010, s. 48 
108 Lindgren, L. 2008, s. 22 
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Detta problem har länge uppmärksammats. Sahlin-Andersson (2003) redovisar att: 

 

”den nationella utvärderingens utbud av problem och lösningar 

motsvarar inte den lokala efterfrågan och passerade därför, 

åtminstone i det korta perspektivet, relativt obemärkt.”  

 

Vidare skriver hon: 

 

”som förmedlare av erfarenheter eller enskilda förändringsinitiativ 

förefaller utvärdering ha svårt att tränga in i den lokala miljön.”
 109

   

 

Även andra studier bekräftar Sahlin-Anderssons slutsatser om utvärderingarnas 

föga effekt och påverkan på skolornas långsiktiga inre arbete. Sandahl och Bringle 

(2006) redovisar effekten av skolverkets inspektioner på skolornas utveckling på ett 

djupare plan som obefintlig.
110

  Även internationella studier bekräftar att resultatet av 

utvärderingar/ inspektionsrapporter, som ofta är utvärderingar av summativt 

karaktär, är obetydligt eller endast kortsiktigt. Rosenthal (2004) bedömer bland annat 

inspektionseffekten i Englandsskolor som negativ och som tidstjuv, då värdefull tid 

tas från lärarnas och den administrativa personalens arbete, som annars skulle ägnas 

åt eleverna. Deras studie visar att eleverna fick sämre resultat efter 

inspektionsbesöket. 

 

” Around inspections period, teachers and school administrators 

might well concentrate on the requirements for success against 

OFSTED standards and benchmarks rather than with their student’s 

exam performances.”
111

    

 

Plowright, D. (2007), Perryman, J. (2010) drar liknande slutsatser och framhäver 

att skolorna mer behöver externt stöd i sitt arbete med skolutveckling och 

kvalitetsförbättring än kontroll och pekpinnar från inspektionsrapporter.
112

 Trots att 

inspektionsorganisationen är ett nytt fenomen i tysk skolorganisation och även 

skiljer sig något från sina föregångare i England och Sverige, visar 

forskningsresultaten åt samma håll.
 113

 Att inspektionseffekterna i de utvärderingar 

som görs av skolorna är marginella och kortsiktiga.
114

 

 

                   
 

109 Sahlin-Andersson, 2003, s. 86-87 
110 Sandahl, R. & Bringle, S., 2006 s. 40-ff  
111 Rosenthal, L. 2004, s.10 
112 Perryman, J. 2010, s. 195 även Plowright, 2007, s. 150 
113 Se Muller,S. & Dedering, (2010) och Ehren M:C:M: & Visscher, A.J. (2088)s. 223-234 

forskningsstudier i Nederländerna  
114 En annan aspekt av inspektionen och de externa utvärderingarnas effekt är de ekonomiska resurser 
både de som direkt avsätts för inspektionerna och de indirekta kostnaderna i form av resurser, som 

skolorna måste tillsätta i form av tid och personal kostnader. Dessa befaras vara 300 gånger större än de 

direkta kostnaderna (på ca ₤100 000 000 per år) som inspektionerna kostar i England. Den kritiska 

frågan är ”om sådana utvecklingsarbeten kan uppnås med mindre kostnad?” se Ouston m.fl. (1997) 
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 Men frågan kvarstår: Om forskning påvisar utvärderingars ringa effekt och 

påverkan på skolornas inre arbete och skolutveckling, varför utvärderar vi? Vilket 

behov svarar utvärderingar mot?   

 

 

2.7 Utvärdering, 2000-talets Messias 

 

Hittills har jag redovisat utvärderingars effekt i samband med utvärderingsobjektet 

och olika aktörers behov av mekanismer för att upprätthålla/ skapa förändringar i 

linje med sina intressen. Man kan även betrakta utvärderingar och behovet av 

utvärderingar utifrån ett större samhällsperspektiv nämligen på systemnivå. 

Utvärderingarnas funktion på samhällsnivå kan betraktas som en nödvändig 

förutsättning för mål- och resultatstyrningssystemets existensberättigande. En viktig 

kugge i maskineriet för att visa att systemet fungerar för att upprätthålla 

allmänhetens förtroende. Systemet ger den lokala enheten rätten att avgöra 

utformningen av sin egen verksamhet utifrån angivna ramar och normer.  Därmed 

uppstår ett tomrum/vakuum mellan systemet och övergripande mål och krav och den 

lokala enhetens(skolans) frihet att tolka och forma mål och krav efter egna 

förutsättningar.   

 

Detta vakuum i skolan får uttryck som en klyfta mellan formuleringsarenan, 

staten och delvis den kommunala nämndens vilja och intentioner och 

realiseringsarenan, utförarsidan, det vill säga den lokala skolans. I och med denna 

klyfta strävar beställaren efter att få veta om den får ”valuta för sina pengar”, vilket 

oundvikligen leder till olika kontrollmekanismer, som bland annat resulterar i 

utvärderingar och inspektioner.
115

   

 

Av samma skäl måste systemets åtgärder och aktiviteter, som speglar beställarens 

vilja eller utförarens arbetsmetoder, legitimeras gentemot allmänheten/medarbetarna. 

Därmed fungerar utvärderingar i dessa avseenden som en kvalitetsstämpel som ger 

godkännande och rättfärdigande både hos beslutsfattare/utförare och även hos 

allmänheten.
116

 Utvärderingar anses ha stor genomslagskraft och är en samlande 

faktor i detta sammanhang.  

 

Utvärderingar och tro på utvärderingar vilar också på idén att verksamheter har 

mål och medel, som på något sätt kan mätas, och att ansvar kan utkrävas av de som 

utför arbetet och har medel och resurser till sitt förfogande för uppgiften.
117

 En 

ytterligare aspekt på denna tilltro är även vår kulturella bakgrund i det västerländska 

tankesättet, som har med rationella och vetenskapliga metoders träffsäkerhet att 

göra. Ett behov av att ”förvetenskapliga” politiken och förvaltningen.
118

 Att 

”förvetenskapliga” besluten leder till att det lättare accepteras hos allmänheten. 

                   
 

115 Lundin, A. & Söderholm, A.S. (2003) s. 131  
116 Sundin, E. (2003), s. 151-152  
117 Rabo, A. (2003), s. 173 
118 Vedung, E. 2003, s. 26 
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Utvärderingar betraktas som lösning/svar på alla problem och frågor som uppstår i 

samhället, en sorts modern, 2000-talets ”Messias”, som anses stå över och 

överbrygga konflikter och motsättningar med vetenskaplig opartiskhet.
119

  

Utvärderingar fungerar i samma veva som en trygghetsbringande faktor då de 

upprätthåller en känsla av säkerhet och kontroll. Utvärderingar fungerar därmed som 

ett tillförlitligt och vetenskapligt svar på samhällsfrågor och problem som annars 

anses vara svåra att besvara. Ett vetenskapligt svar med beprövade metoder som inte 

lämnar någon plats åt slumpen. Avvikelser får ovetenskaplig och osanningsenlig 

stämpel på sig som lätt kan avfärdas. En modern ”Messias” bringar i likhet med sin 

föregångare känslan av kontroll och trygghet, men även sanktioner om så krävs. På 

så sätt fylls tomrummet med utvärderingar och andra subtila kontrollmekanismer för 

att säkerställa att målen är uppnådda, och därmed upprätthålls ordningen i systemet 

och maktpositionerna.  

 
 

3. Syfte 
 

Syftet med den här forskningsstudien är att undersöka på vilket sätt det anses att 

FRAM utvärderingarna har bidragit till kvalitetsförbättring och skolutveckling.  

 

Jag vill undersöka hur styrgruppen, det vill säga förvaltningscheferna i 

samarbetskommunerna, och rektorerna i de skolor som har FRAM utvärderats, 

upplevt effekten av FRAM, och på vilket sätt de anser att FRAM bidragit till 

kvalitetsbättring. 

 

Följaktligen blir frågeställningarna: 

 

 På vilket sätt anser rektorerna att FRAM bidragit till 

kvalitetshöjning hos enheterna? Vilka processer/ förbättrings 

möjligheter har FRAM bidragit till? 

 På vilket/vilka sätt fick dessa processer uttryck i vardagsarbetet. 

 Vilken roll spelar FRAM i den kommunala skolutvecklingen och 

vad anser förvaltningscheferna därom. 

 

  

                   
 

119 Rombach, B. 2003, s. 216 
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4. Metod 
 

I detta avsnitt redovisas de metodologiska överväganden som ligger till grund för 

detta arbete.  

 

4.1 Metodologiska överväganden 
 

Med hänvisning till den redovisade teoretiska referensramen anser jag, att 

skolorganisationen är ett komplext fenomen. Analys av skeenden rörande 

kvalitetsförbättring och skolutveckling ska ses i skenet av olika faktorer, bland andra 

olika aktörers intressen och förutsättningar. Dessa får uttryck i form av åtgärder och 

aktioner som syftar på att åstadkomma förändringar eller bibehålla det rådande 

tillståndet till exempel i en skola. Dessa antaganden och synsätt ser på världen och 

sociala företeelser i en ständigt pågående förändringsprocess, där olika aktörer i 

interaktion med varandra deltar aktivt i det dagliga arbetet och samtidigt förändras i 

och av den. Den dialektiska förändringsprocessen innebär att ”den sociala praxisen 

”i skolan” sker på olika arenor. Motsättningar mellan externa och interna aktörer 

manifisteras mellan olika intressen, så som mellan rektorer och lärare, förvaltningen 

och enheten/skolan, och andra aktörer på olika nivåer.
120

  

 

Applicerat på skolutveckling och FRAM innebär det att undersöka hur olika 

aktörer (förvaltningschefer och rektorerna i de skolor som har blivit utvärderade) 

uppfattar FRAM, och på vilket sätt de anser att den har bidragit till 

kvalitetsförbättring. Däribland hur de använder resultatet av utvärderingarna i sin roll 

som förvaltningschefer eller som rektorer.  

 

Hur man inhämtar kunskap i detta avseende är intressant att uppmärksamma 

utifrån olika perspektiv, där val av metod handlar om ontologiska och metodologiska 

överväganden vilka har betydelse för man ser på den inhämtade kunskapens art och 

beskaffenhet (ontologin och epistemologin) och hur man går tillväga 

(metodologin).
121

 Val av datainsamlings och analysmetod är naturligtvis inte endast 

en akademisk fråga, utan har direkt koppling till frågeställningen samt den befintliga 

kunskapsnivån å ena sidan och förutsättningar för studien å andra sidan.
122

 

 

Hur den utvärderade enhetens rektor uppmärksammar utvärderingsprocessen, 

slutrapporten och följaktligen vilka åtgärder som vidtas för att åstadkomma en viss 

kvalitetsförbättring, samt hur förvaltningscheferna uppfattar och agerar är emellertid 

en empirisk fråga, som den här studien söker svara på.  Det centrala är därför på 

vilket sätt jag skulle få kunskaper om skolornas och förvaltningschefernas syn på 

FRAM och dess bidrag. 

 

                   
 

120 Jfr Åsberg, 2000, s 37 
121 Hacking, I. 2000, sid 73, Gilje, N. & Grimen, H. 1999, s. 64, Åsberg, R. 2001, sid 290 
122 Berglund G. W. 1983 s.3 
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Hur skulle jag utforska de upplevda bidragen av FRAM och få information och 

kunskap om det? Val av metod och datainsamlingen är viktigt eftersom det ska 

belysas hur FRAM uppfyller sitt mål med avseende på kvalitetsförbättring och 

skolutveckling. En central fråga i detta avseende var vilken vetenskaplig ansats som 

skulle ge tillförlitlig information/kunskap i ämnet. Som nämndes finns det inte någon 

utvärdering eller uppföljning om FRAM, men däremot många rapporter och 

forskningsstudier om olika externa och interna kvalitetsutvärderingar och 

skolutvecklingsarbeten både nationellt och internationellt. Detta möjliggör emellertid 

att man på goda grunder kan jämföra resultatet av den empiriska undersökningen och 

befintliga forskningsresultat och dra slutsatser därav. 

 

Därmed skulle en abduktiv ansats svara till studiens frågeställning och med fördel 

lämpar sig i denna studie. Den abduktiva ansatsen är ”en slags kombination av de 

deduktiva och induktiva ansatserna” Vilket ger upphov till ökad förståelse då det 

 

”under processens gång utvecklas dels det empiriska 

tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas också 

teorin (det vill säga det föreslagna övergripande mönstret)”.
123

 

 

Därför är min utgångspunkt i denna undersökning abduktiv i den bemärkelsen, att 

jag söker upptäcka mönster och drag i samband med FRAM och de processer som 

den anses ha bidragit till. Den abduktiva ansatsen ger mig friheten pendla i 

forskningsprocessen mellan teorin och empirin och använda mig av olika 

förklaringsmodeller. En dialektisk pendling mellan teori och empiri. 

 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 
 

Hur datainsamlingen processen ser ut är beroende av olika faktorer, till exempel 

vilka respondenter är, deras antal, vilken sorts data man vill ha, och naturligtvis 

varför, det vill säga studiens syfte. Syftet har varit att undersöka hur 

förvaltningscheferna och skolledarna (rektorerna) uppfattat FRAM’s bidrag och 

påverkan gällande kvalitetsförbättring och skolutveckling. Med utgångspunkt från 

frågeställningen handlade det om att inhämta data om förvaltningschefernas och 

rektorernas uppfattning om FRAM. Därför skulle till exempel hårddata av 

kvantitativ karaktär liksom statistiska data i detta sammanhang, ge knapphändiga 

svar på hur respondenterna har upplevt FRAM’s bidrag till skolutveckling.  

Dessutom hårddata av kvantitativ karaktär om FRAM’s bidrag till skolutveckling 

och kvalitetsförbättring skulle näst intill vara omöjligt att inhämta ty en utvärdering 

utifrån detta perspektiv kräver jämförelse av data i form av undersökning före och 

efter FRAM-utvärderingarna. Detta kunde inte vara aktuellt i den här studien 

eftersom studien har till syfte att utvärdera effekten av FRAM under de senaste åren.  

Därmed hade jag två två underlag för datainsamlingen att utgå ifrån. det ena 

                   
 

123 Alvesson, M. & Sköldberg, K 1997, s. 42 
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underlaget var slutrapporterna, som inte gav någon information om eller kunskaper 

om processen och dess bidrag till skolorna utan endast en ögonblick bild av det som 

”var” då med utvärderarnas glasögon. Det andra dataunderlaget var de personer som 

hade varit med om processen och därmed kunde berätta huruvida de hade upplevt 

processen före och efter utvärderingen. Således handlade om att samla data av andra 

ordningens karaktär.
124

 Det betyder forskning som har sin utgångspunkt i hur 

människan erfar och uppfattar sin verklighet, det vill säga FRAM-besöket och 

slutrapportens bidrag. En metod som skulle ge bra dataunderlag i studien var 

intervju, då respondenterna får möjlighet att berätta om hur de har uppfattat FRAM. 

Därför har jag samlat in data i form av ett antal semistrukturerade intervjuer.  

 

Intervjumetoden har den fördelen att den liknar ett vanligt samtal, där forskaren 

utifrån frågeställningens ramar samtalar om frågor som berör studien och därmed får 

möjlighet till fördjupad kunskap och ökad information om det fenomen som ska 

studeras.
125

   

 

En faktor som bland andra påverkar val av datainsamlingsmetoden är 

populationens storlek. När det gällde förvaltningscheferna var de få i antal. Intervju som 

datainsamlingsmetod var här en effektiv metod för att få information om hur man på 

förvaltningsnivå, tillvaratar resultatet av FRAM rapporterna och vilken roll som FRAM 

spelar i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete. 

 

Däremot, när det gällde i vilken omfattning jag skulle kunna nå rektorerna, 

eftersom de var fler i antal och undersökningens behov av att nå så många som 

möjligt, ansåg jag då att en kombination av enkäter och intervjuer ge maximal 

data/information. Fördelen med enkäter är att forskare kan nå många, helst alla de 

rektorer vars skolor hade blivit FRAM- utvärderade. Men det visade sig att 

urvalsunderlaget inte var så stor som jag trodde. Detta medförde att en 

enkätundersökning inte skulle tillföra mycket information. Därför valde jag att bygga 

även datainsamlingen med rektorerna endast på intervjuer.  

 

Därför konstruerades intervjuguider för att strukturera samtalen så att något 

viktigt inte hamnar i skymundan. Intervjuer i en kvalitativ undersökning, som denna 

har en halvstrukturerad karaktär, där frågorna är öppna för att ge en chans till 

respondenterna att berätta om sin egen inställning och infallsvinkel. 

 

Ambitionen var en sorts dialog där respondenterna kunde känna friheten att öppet 

berätta om FRAM och skolutveckling utan att känna sig begränsade av något, eller 

för den delen hamna utanför intervjuns ramar. Därmed fungerade intervjuguiden 

                   
 

124 Inom samhällsvetenskaplig studie pratar man om två aspekter i forskningsstudier. Antingen man kan 

studera verkligheten och hur den är eller hur människan upplever och uppfattar en viss fenomen. 
Skillnader mellan dessa två angreppsätter som speglas i forskning om ”vad något är” och ”hur något 

upplevs”. Marton 1981 beskriver dessa i två termer första ordningens perspektiv (hur något är) och 

andra ordningens perspektiv (hur verkligheten uppfattas). Se Marton, F. 1981, s. 178   
125 Holme I.M. & Solvagn, B.K 1997,s. 99 Larsson S, 1986, s.26.ff 
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aldrig som ett frågeformulär, utan mer som en utgångspunkt och checklista.
126

 Både 

före och under intervjun, förklarade jag syftet med undersökningen och att intervjun 

var konfidentiell samt förklarade de etiska regler som gäller undersökningen. 

Samtliga intervjuer, förutom en, gjordes i respektive respondents arbetskontor, vilket 

antogs medföra att risken för störande moment, så som miljöbyte och oförutsedda 

händelser under intervjusituationen, minimerades.  

 

Samtliga intervjuer spelades in. En fördel med inspelning av intervjuer är att 

materialet är ständigt tillgängligt, och forskaren har möjlighet att gång på gång 

återgå till det för bearbetning. Dessutom underlättar inspelningen transkribering och 

analys. Den ger ytterligare möjlighet vid vidare forskning att ta del av materialet vid 

behov.
127

  

 
 

4.2.1 Intervjuguiden 
 

I den teoretiska referensramen redovisade jag om aktörer och deras tilldelade roller, 

samt att deras handlingar i det vardagliga arbetet formas i interaktion med varandra 

och utifrån de institutionella förutsättningar i vilka de befinner sig. Utifrån dessa 

antaganden och syftet med studien konstruerades intervjuguider. I studien sattes 

fokus på två aktörer, förvaltningscheferna och rektorerna. Eftersom dessa aktörers 

roller och förhållningssätt gentemot FRAM är skilda från varandra konstruerades två 

intervjuguider.  

 

Syftet med intervjuerna med förvaltningscheferna är att undersöka FRAM utifrån 

ett ledningsperspektiv, hur de använder sig av FRAM och hur de bedömer dess 

möjlighet till kvalitetsförbättring i kommunens skolor, samt vilka visioner och idéer 

de har om och för den. Fördelen med intervju med alla förvaltningscheferna i 

styrgruppen var att kommunernas gemensamma drag och särdrag gällande FRAM 

och deras arbete därmed kan förtydligas, vilket är viktigt för kunskap om 

samarbetets nyttighetsgrad. 

 

Förvaltningschefernas intervjuguide bestod av tre delar. Den första delen 

handlade om respondenternas inställning till FRAM, hur det kom sig att 

förvaltningen är med i samarbetet och vad de ansåg vara viktigt med den. Den andra 

delen handlade om vilken roll FRAM spelar i kommunens kvalitetsarbete och på 

vilket sätt förvaltningen arbetar med kvalitet/utvecklingsfrågor. Den tredje delen av 

intervjuerna handlade om vilken praktisk nytta förvaltningen har haft av FRAM och 

hur man tar tillvara slutrapporten. (se bilaga 1) 

 

                   
 

126 Larsson, S. 1986, s. 27   
127

 En sådan förfarande erfordrar ytterligare etiska överväganden som bör beaktas då frågan blir aktuell. 
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I intervjuguiden med rektorerna fanns information om FRAM och frågor om den 

praktiska nytta, som rektorerna ansåg att de haft av den i sin skola och i sitt arbete 

med kvalitets- och skolutvecklingsfrågor. Det ställdes även frågor om 

utvärderingsprocessen, förvaltningens roll och eventuella resursstöd i samband med 

slutrapporten (se bilaga 2). 

 

 

4.2.2 Avgränsningar 
 

Med utgångspunkt från studiens syfte och problemformuleringen har ett antal 

avgränsningar gjorts gällande datainsamlingen (intervjuerna). Vid urvalet för 

intervjuerna ”var nämligen strävan att maximera chansen att finna så många olika 

uppfattningar som möjligt”
128

. Syftet var att hitta gemensamma mönster och drag 

och även särart hos respondenterna. Därför gjorde jag ett strategiskt urval i samband 

med undersökningen.
129

 Processen omfattar olika aspekter där olika urval gjorts. 

Nedan redovisa dessa. 

 

 

4.2.2.1 Urval av skolor 
 

Undersökningsobjektet dvs. FRAM utvärderingarna omfattar alla skolformer i det 

kommunala skolväsendet från förskolor till gymnasieskolor och även särskolan (men 

dock ej Komvux). Den första frågan var vilka avgränsningar man skulle göra vid val 

av skolformer.  

 

För att hålla balansen mellan variationsbredd och hanterbarhet handlade en 

ytterligare avgränsning om studien fokus gällande val av skolformer. Ett alternativ 

var att välja enheter endast inom en skolform till exempel förskolor, grundskolor 

eller gymnasium. Fördelen med att välja samma typ av enhet var, att förutsättningar 

och behov i skolformen mer eller mindre ansåg jag vara lika således gällde samma 

övergripande mål och styrmekanismer. Detta underlättade i sin tur skulle jämförelsen 

av resultaten.  

 

Nackdelen är naturligtvis begränsningen till att resultatet endast skulle omfatta en 

viss del av FRAM- samarbetet, vilket innebär att resultatet inte kan användas som 

grund för jämförelse av FRAM i några andra sammanhang än den undersöka 

skolformen. Valet av alternativen har även haft en direkt koppling till 

uppdragsgivarens, det vill säga samarbetskommunernas, behov av 

utvärderingsunderlag att göra. Då behov av begränsningar i undersökningen förelåg, 

                   
 

128 Larsson, S. 1986, s. 29 
129 Holme ,I.M & Solvang, B.K. 1997, s. 101 



32 
 

diskuterades frågan med styrgruppen. Därefter beslöts, i samförstånd med 

styrgruppen, att fokus skulle ligga på grundskolan.  

 

 

4.2.2 .2 Tidsram 
 

Enligt arbetsplanen för FRAM- samarbetet är det tänkt att alla skolenheter i 

respektive kommun ska utvärderas var sjätte år. Man kan därför betrakta samarbetet, 

som en engångsinsats där skolan/enheten går igenom en ”total” granskning vart 

sjätte år. Följaktligen kan FRAM inverkan och upplevda bidrag till skolutveckling 

inte betraktas som långvarigt och kan följaktligen inte spåras flera år bakåt.  

 

Därmed handlade en ytterligare avgränsning om hur långt tillbaka i tiden man får 

gå för att kunna spåra något om FRAM. Samarbetet har pågått sedan 2006. Att gå så 

långt tillbaka i tiden verkade väl långsökt. Då kunde många som hade varit med om 

de första utvärderingarna slutat, fått andra uppdrag eller helt enkelt inte längre hade 

en klar och tydlig bild av FRAM för sex år sedan, vilket bekräftades i praktiken. 

Som andra steg i urvalsprocessen gjordes därför begränsningar i populationen, då 

valdes de grundskolor som blev FRAM- utvärderade under perioden höstterminen 

2009 till och med vårterminen 2011.  

 

En annan aspekt i urvalskriterierna var att bestämma vilka rektorer som skulle 

kontaktas. Tabell 1 visar hur många enheter i det kommunala utbildningsväsendet 

(förutom Komvux) FRAM- utvärderats under den angivna perioden i respektive 

kommun.  Som framgår av tabellen 1 har 22 grundskolor av totalt 57 enheter 

utvärderats spridda bland de sex samarbetskommunerna. Därför var det aktuellt att 

göra en avgränsning även i detta avseende. 

  

 Tabell 1: sammanställning, genomförda utvärderingar 2009-2011 

 2009 2010 VT 2011 Total G 

Kommun 1 3 F/2G/1Gy 6F/1G 5F/2G 5 

Kommun 2 4 F/2G 1 Gy 1 Gy 2 

Kommun 3 3G 1 G 1 G 5 

Kommun 4 2 F/2G 2 F/2 G 2 F/1G 5 

Kommun 5 2 F/3G/1Gy 2 F/1Gy 1 G 4 

Kommun 6 - 1 F/1 G - 1 

Summa 12G/25 5G/18 5G/14 22G/57 

 F= förskola, G= grundskola, Gy= gymnasieskola 

 

Som ett sista steg i den processen, identifierades ett antal grundskolor, där hänsyn 

togs till spridning gällande tidsaspekt och geografiska områden i varje kommun. Jag 

valde först 2-3 grundskolor i varje kommun. Jag såg till att skolorna inte skulle 

hamna inom samma skolområde samt att de skulle ha blivit FRAM-utvärderade 

inom olika tidsperioder. Vidare gjorde jag bedömningen att intervjua hälften av antal 

rektorer vars skola hade utvärderats för att vid ytterligare behov intervjua fler. Jag 

ansåg att detta skulle ge tillräckligt underlag för att kunna göra någon bedömning om 
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FRAM och dess bidrag till kvalitetsförbättring. Totalt tio rektorer och sju 

förvaltningschefer och personer som arbetar i förvaltningen har intervjuats.
130

 

Spridningen av de intervjuade personerna framgår i tabell 2 

 

 

 Tabell 2: Sammanställning: Spridning av intervjuer 

 Förvaltningschefer Rektorer/Skolledare 

Kommun 1 1 2 

Kommun 2 2 1 

Kommun 3 1* 2 

Kommun 4 1 2 

Kommun 5 1 2 

Kommun 6 - 1 

Totala intervjuer 7 10 

 * Intervjuades en förvaltningstjänsteman 

 

 

4.2.2.3  Urval av förvaltningschefer och rektorer 
 

Urval och urvalens storlek har betydelser för undersökningens resultat och 

generaliserbarhet.
131

 Som nämndes ovan görs naturligtvis ett urval utifrån syftet med 

studien och i den population som hör till undersökningsobjektet.  

 

Hur den kommunala skolorganisationen är utformad spelar en väsentlig roll för 

utveckling och kvalitetssäkring av skolan. I skolhierarkin har vi den politiska 

nämnden, förvaltningschefer, skolchefer
132

, rektorer och inte minst lärarna. Fokus i 

den här studien är på två aktörer, förvaltningscheferna och rektorerna.  

 

Förvaltningscheferna, har övergripande ansvar och befogenheter för hur den 

kommunala skolorganisationen sköts och vilken riktning den ska ha. 

Förvaltningschefernas åsikter och inställning till FRAM är en viktig förutsättning för 

samarbete. Därför valde jag att intervjua samtliga förvaltningschefer.  

 

FRAM- utvärderingarna sker i de lokala skolenheterna och har till syfte att bidra 

till kvalitetsförbättring i den lokala verksamheten. Därför vore det rimligt att även 

undersöka det upplevda bidraget av FRAM utifrån dess inverkan på enhetens dagliga 

                   
 

130 I en av samarbetskommunerna är grundskolan och gymnasiet/vuxenutbildningen uppdelade i två 

sektioner med var sin förvaltningschef. Därav antalet förvaltningschefer fler än kommuner.  
131 Denscombe, M. 2000, s. 25 
132 Nihlfors, E. 2003, diskuterar olika aktörers roll i det kommunala skolväsendet och nämner bland 
annat att i det statliga styrsystemet nämns inget om befattning förvaltningschef/skolchef, utan endast 

den kommunala huvudman, som ofta syftar till den kommunala styrelsen. Därav huruvida den 

kommunala huvudmannen fördela sitt ansvar och befogenheter är emellertid en kommunal 

angelägenhet. 
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arbete. Den här delen av studien har gjorts på skolnivå i samtal med rektorerna eller 

någon i ledningsgruppen vars skolor har blivit utvärderade. De övergripande 

frågorna för intervjuerna handlade om processer före och efter besöket och hur 

respondenterna upplevt dess bidrag. 

 

En ytterligare aktör i de lokala skolenheterna är lärarna. I varje FRAM 

utvärdering görs ett antal klassrumsbesök och intervjuer med lärarna. FRAM gör, 

även om inte allt så omfattade men en översiktig bedömning av det pedagogiska 

arbetet i skolan, vilket berör lärarna som en viktig aktör i den kommunala 

skolorganisationen. Därför vore naturligtvis rimlig att i urvalsunderlaget ingår även 

lärarna. För att omfattningen av undersökningen inte skulle bli alltför stor gjordes 

emellertid den avgränsningen att i det empiriska underlaget endast ligger fokus på 

förvaltningschefer och rektorer. Detta innebar att en viktig aktör som lärarna inte 

kom med i studien.  

 

Detta är en svaghet i den här studien, men samtidigt en oundviklig balansgång 

mellan variationsbredd och hanterbarhet i forskningsstudien för att hålla stringens 

och koncentration i undersökningen. Annars skulle risken vara stor att resultatet blir 

spretig.
133

  

  

                   
 

133 Jämför Holme, I.M. & Solvang, B.K. 1991, s.114 
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4.3 Genomförande 
 

I detta avsnitt presenteras de metodologiska tillvägagångssätten och hur 

intervjuerna genomförts, samt de praktiska problem som uppstod i samband med det 

empiriska arbetet. 

 
 

4.3.1 Intervju med förvaltningschefer 
 

Att intervjua förvaltningscheferna gjordes utifrån valet av att undersöka hur olika 

aktörer i den kommunala skolorganisationen uppfattar FRAM’s bidrag till 

kvalitetsförbättring. Det praktiska genomförandet gick ut på att jag skickade e-post 

till samtliga förvaltningschefer. Där redovisades vikten av intervjun och dess tema, 

etiska överväganden gällande krav på konfidentialitet och anonymitet i 

forskningsstudier och risker som föreligger i detta avseende.  

 

Vidare kontaktades var och en individuellt för att boka tid. Det visade sig att två 

av förvaltningscheferna var nytillsatta i sina tjänster, och därför hade de inte hunnit 

sätta sig in i vad FRAM samarbetet innebär och få egen uppfattning därom. I något 

fall hänvisade förvaltningschefen mig till att intervjua en annan medarbetare inom 

förvaltningen, som hade mer erfarenhet av FRAM i kommunen. 

 

Under den valda undersökningsperioden, våren 2009 – 2011 hade en förvaltning 

bland samarbetskommunerna hoppat av samarbetet, då den nytillsatte 

förvaltningschefen fokuserade på andra kvalitets- och skolutvecklingsmetoder än 

FRAM. För att undersöka hur den förvaltningschefen såg på FRAM och dess bidrag 

till kvalitetsförbättring och skolutveckling intervjuade jag även den chefen. Syftet 

med den intervjun var att ta reda på andra synpunkter om FRAM än de som är 

involverade i processen. 

 

Som en förstudie, för att få information om hur FRAM kommit till och processer 

därav, har jag även intervjuat en tidigare utvärderingsledare i förvaltningen, som 

hade varit med i FRAM från starten då FRAM-samarbetet startades.  

 

Intervjuerna skedde i respektive kommun och i de lokaler som respondenterna 

hade valt. Samtliga intervjuer tog cirka 30-60 minuter. 

 

 

4.3.2 Intervju med rektorer 
 

I det praktiska genomförandet av intervjuerna med rektorerna stötte jag på vissa 

praktiska svårigheter. Som ett första steg i datainsamlingen hade jag valt att intervjua 

hälften av de rektorer vars skolor hade blivit FRAM-utvärderade. Syftet var att få 

tillräckligt med djup och bredd i datamängden för att nå en viss datamättnad så att 

om det skulle behövas intervjua fler. 

 



36 
 

Men det visade sig att ett stort antal av rektorerna, nämligen ca 10 i antal, var 

nytillsatta i sina tjänster. Således kunde de inte uttala sig om FRAM och 

slutrapportens bidrag till kvalitetsförbättring i sina skolor. Därav föll ett antal 

intervjumöjligheter bort. I två fall intervjuades biträdande rektorn eller någon i 

ledningsgruppen istället för rektorn.
134

 

 

Reaktionen inför att bli intervjuad var i stort sett positiv. Vid presentation av 

studiens syfte nämndes, att studien sker å ena sidan på uppdrag av förvaltningen och 

å andra sidan i samband med en forskningsstudie vid Uppsala universitet. Vidare 

informerades om kravet på frivillighet och konfidentialitet, då att vare sig namn på 

person eller skola kommer att redovisas i rapporten. Även här tog varje intervju ca 

30-60 minuter.  

 

Samtliga intervjuer, förutom en, skedde i respektive skola och på rektorskontor 

och inga störande moment som på något negativt sätt kunde påverka intervjuerna 

noterades. De spelades in och var cirka 30-60 minuter långa. 

 

 

4.4 Databearbetning 
 

Bearbetningen av datamaterialet börjar egentligen under insamlingsförfarandet, då 

man gör de första reflektionerna och kategoriseringarna av de intervjuades 

påståenden och utsagor.
135

 För att få en helhetsbild av intervjuerna och för att kunna 

upptäcka likheter och olikheter mellan respondenternas påståenden behövde jag 

transkribera intervjuerna. Transkribering är en process som egentligen är en 

förutsättning för att bedriva forskning.
136

 I det transkriberade materialet - med 

utgångspunkt från frågeställningen/intervjuguidens struktur - sökte jag variationer i 

synen på FRAM och dess bidrag till skolutveckling samt vilka spår anses FRAM ha 

lämnat efter sig. Vidare klassificerades dessa spår för att hitta gemensamma drag och 

även artskillnader utan att för den delen bortse från eventuellt viktiga påståenden 

eller utsagor, som skulle vara signifikanta för varje respondent. På så sätt 

reducerades det transkriberade intervjumaterialet till ytterligare ett antal utsagor och 

påståenden utan att något väsentlig gick förlorat. Detta gav mig möjligheten att se 

mönster och drag, som i sin tur kunde matchas med den redovisade teorin. Ett 

dialektiskt utbyte mellan teori och empiri som erfordras för vidare analys av hur 

FRAM uppfattades i de aktuella kommunerna. 

 

                   
 

134 I ett av fallen där rektorn hade fått ny tjänst i en annan skola och dessutom var en annan person 

rektor då den skolan hade blivit FRAM- utvärderad därför intervjuade jag biträdande rektorn. I det 
andra fallet hade rektor fått förhinder vid intervjutillfället då hänvisades intervju med en lärare som 

hörde till ledningsgruppen. En ad hoc lösning utifrån förutsättningar. 
135 Kvale, S. 1997, s162 
136 Wibeck, V.  2000  
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4.4.1 Analysprocessen  
 

Analysen av intervjuerna började redan under intervjuerna då jag delade upp och 

gjorde de första klasindelningarna utifrån vad respondenterna sa. Nästa steg var att 

hitta gemensamma nämnare och olikheter, dvs. gå från ett råmaterial, den 

transkriberade texten, som spänner över många områden och innehåller själva 

empirin, till mera specifika gemensamma drag och skillnader mellan 

respondenternas påståenden och utsagor. 137  En kategorisering som grundar sig på en 

sorts resumé eller sammanfattning av hela studiematerialet, då man söker mönster 

och drag.    

 

 

4.4. 1.1 Från intervjuer till text 
 

En faktor som påverkar validiteten är överföringen av uttryck som är kopplade från 

talspråk till text. Det är inte alltid lätt att tolka kroppsspråket och sätta ord på de 

rörelser, känslor och tonlägen som uppstår i ett samtal. Mycket av det som sägs är 

förknippat med tonlägen och betoningar, vilket är svårt att återge i skriven form, om 

texten skall få en rimlig proportion. 

 

I övergången från inspelat intervjumaterial till skriftspråk uppstår vissa 

komplikationer då viss information försvinner. Intervju är en social situation där två 

eller fler personer samtalar kring något.
138

 Intervjuer sker i en kontext, i ett rumsligt, 

tidsligt och socialt sammanhang som präglar intervjusituationen. När man övergår 

från faktisk intervjusituation till inspelad, och vidare från inspelade samtal till 

skriftliga, försvinner alla grundläggande data i det fysiska mötet, det vill säga 

intervjun dekontextualiseras. I detta sammanhang är det också viktigt att beakta hur 

transkriberingen sker. 

 

 Transkriberingsförfarandet i den här studien, skedde i två omgångar. Först 

transkriberades intervju med förvaltningscheferna. Det gjordes på så sätt att jag 

lyssnade flera gånger på intervjuerna och sedan skrev ner hela samtalet från A till O. 

Detta är enormt tidskrävande och mödosamt arbete men dock en viktig del av varje 

forskningsprocess.  

 

 

Varje intervju innehåller en stor mängd data som ofta ger mer underlag om 

forskningsobjektet än forskaren behöver. Respondenternas svar innehåller ofta 

utsagor och påståenden som är en produkt av deras situation, erfarenheter och 

reflektioner med exempel och berättelser som bekräftar deras ståndpunkter, eller 

avfärdar något, vilket de delar med sig under intervjuerna. Allt dessa material kan 

naturligtvis inte användas direkt i forskningsrapporten eftersom de innehåller 

                   
 

137 Silverman, D. 2001, s. 162 
138 Alvesson, M.1999, s 5 
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information och data som är konfidentiella. Därför är det utifrån ett forskningsetiskt 

perspektiv inte går att återge i rapporten. Vid transkribering av intervju med 

rektorerna ställdes jag inför frågan om jag behöver transkribera hela 

intervjumaterialet, såsom den är. Med tanken att varje transkriberingsförfarande 

kräver mycket tid valde jag på grund av tidsskäl och bristande resurser att endast 

transkribera de delar av intervjuerna som jag ansåg har relevant för analysarbetet. 

Därför utelämnade jag de delar av intervjun som var av lokal karaktär eller 

händelser, som handlade om just den rektorn eller den skolan. Dessa specifika 

utsagor kunde heller inte tas upp då jag skulle ha frångått avidentifieringskravet. Min 

bedömning är emellertid att detta förfarande inte på något nämndvärt sätt påverkar 

studiens resultat och dess validitet utan endast är en pragmatisk lösning för att spara 

tid och resurser i forskningsstudien. 

 
 

4.5  Vilka faktorer påverkar intervjuerna/metodreflektion 
 

Intervjusituationerna gav upphov till en mängd olika faktorer som påverkade 

datainsamlingen. Nedan följer en kort presentation av några faktorer. 

 

Validitet handlar om hur trovärdig, sanningsenlig och tillförlitlig studien är.
139

 

Validitet kan beaktas utifrån olika aspekter och omfattar hela forskningsprocessen 

från börjar till den färdiga studien. En första aspekt i validitet, i en kvalitativ 

forskning, är studiens inre struktur, det vill säga hur sambandet teori och empiri 

hänger ihop. Detta är viktigt i en abduktiv studie då teori och empirin ska 

komplettera varandra. I den här studien innebär redovisade teorier om utvärderings- 

och kvalitetsforskning i skolan ska svara gentemot analysen av den insamlade 

datamaterialet. 

 

En ytterligare aspekt av validering handlar om vilka informationskällor som 

används och hur pålitlig informationen är. Som informationskälla har använts 

förvaltningschefer och rektorer vilka med utgångspunkt från sin roll och sitt 

perspektiv bedömt FRAM- samarbetet. För att få högre trovärdighet i den insamlade 

data har den matchas med varandra i vissa fall, en sorts triangulering, för att på så 

sätt bestyrka eller avfärda motstridiga utsagor och påståenden. 

 

Validiteten kan påverkas av att undertecknad inte är utomstående i 

skolsammanhang utan har bakgrund som lärare, vilket innebär att jag bär på mina 

förutfattade meningar om skoutveckling, kvalitetsförbättring och dylikt. En annan 

aspekt av undertecknads roll är att jag som forskare har jag kännedom om 

undersökningsområdet, vilket leder till att ofta uppstår asymmetrisk maktrelation 

mellan intervjuare och intervjupersonerna
140

, där forskaren får en högre position i 

intervjusammanhanget, särskild i intervju med rektorerna, då kan jag betraktas även 

                   
 

139 Kvale, S. 1997 
140 Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009     
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som representant från förvaltning. Detta påverkar sannolikt hur öppenhjärtlig 

respondenterna besvarar frågorna då är man försiktig att inte för säga sig, säga något 

”fel” som inte stämmer med regelverken eller säga saker som de tror att forskaren 

vill höra.
141

 Detta är något man som forskare bör beakta eftersom dessa påverkar 

studieresultatet. 

 

 

En annan faktor som kan påverka validiteten är risken för felkälla. Med felkällor 

avses sneddriven eller ensidig information. I intervjusituationer förekommer ibland 

att respondenterna förskönar eller håller undan viss information och berättar man 

gärna positiv om sin roll och sin gärning.
142

 Den typen av felkällor påverkar 

oundvikligen resultatet. Därför gäller det att som forskare akta sig för sådan 

sneddrivning av data genom olika typer av frågor som på olika sätt kompletterar 

varandra.
143

 En tydlig felkälla i den här studien kan vara att respondenterna vill visa 

en bra bild av sin verksamhet. Detta leder till att man gärna lyfter fram positiva 

aspekter i verksamheten, vilket det är vanligt i olika intervjusituationer. För att 

undvika det gällde att genom kompletterande och kritiska frågor beakta olika 

aspekter i undersökningsobjektet med fakta underlag kontra eventuell skönmålning 

av verksamheten. 

 

Intervjusituationen ger även upphov till förhållanden som är viktig att beakta. 

Som nämndes tidigare, intervjuerna var av en semistrukturerad karaktär. Detta 

innebar emellantid ett informellt samtal där samspelet intervjuare och intervjuad var 

viktigt.
144

 Under samtalen förekom att respondenterna ibland ställde frågor eller 

förväntade sig någon sorts dialog och bekräftelse, vilket medförde att jag 

kommenterade något påstående eller utsagor som togs upp av respondenterna. Syftet 

med dessa kommentarer inte var att påverka eller leda samtalen till en viss riktning 

utan för att kunna driva samtalet vidare och på så sätt undvika ett torr och stel 

intervjusituation. Detta innebar förstås inte någon roll byte under intervjuerna, utan 

jag med utgångspunkt från intervjuguiden ställde frågor och bytte ämne om så 

krävdes. 

 

En annan faktor som även i högsta grad påverkar forskningsstudien vid 

konstruering av frågeställningen är närhet till det insamlade data.
145

  

 
 
  

                   
 

141 Holme ,I.M & Solvang, B.K. 1997, s. 106 
142 Alvesson, M. 1993, s.9, jämför även med Ekholm & Fransson 1975 
143 Gustavsson, B. 2004, s.244 
144 Denscombe, M. s.244 
145 Kvale 1997, Holme & Solvang 1997 
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4.5.1 Närhet och distans 
 

Närhet till forskningsobjektet kan leda till att man som forskare färgas av egna 

förutfattade meningar och ens kanske medvetna och omedvetna ställningstagande.
146

 

Därför erfordras hög medvetenhet hos forskaren om sina egna föreställningar och 

ställningstagande för att minimera riskerna med färgning/snedvridning i tolkning. 

Öppen redovisning ökar validitet då läsare får insyn i forskningsprocessen.
147

  

 

Min förförståelse har med mitt fleråriga arbete i skolan med bland annat med 

utvecklingsfrågor att göra. Dessa erfarenheter ger mig en förståelse om hur 

svårkomlig vägen är att föra fram skolutvecklingsfrågor. Jag kan då se de praktiska 

hinder, som ofta uppstår i strävan till ökad måluppfyllelse och driva 

skolutvecklingen framåt. Detta ger en viss förståelse och en välnyanserad bild av 

FRAM möjlighet till kvalitetsförbättring samt de processer som den kan bidra till. 

Denna vetskap kan leda till att jag som forskare blir lindrigare i min kritiska hållning 

till de förväntningar som ställs på FRAM. 

 

En annan aspekt av närhet handlar om forskarens personliga förhållning till 

forskningsobjektet. Den personliga närheten är å ena sidan nog ett måste och en bra 

förutsättning för att man ska orka det mödosamma arbete som en forskningsstudie 

innebär,
148

 men den kan å andra sidan vara en källa till snedvridning och 

förskönande av data och slutsatser. 

 

När jag kom i kontakt med FRAM, anmälde jag mig som FRAM-utvärderare.  

Jag fann den intressant som ett steg för att uppmärksamma kvalitetsfrågor i skolan, 

men också som ett sätt för mig att få insyn och kunskaper om olika skolformers inre 

arbete, vilket skulle bredda mina erfarenheter i arbetet med andra skolfrågor. Detta 

innebär emellertid ambivalent förhållning till FRAM. Å ena sidan medför detta en 

positiv inställning till hela samarbetet, å andra sidan som forskare ska jag dock 

kritiskt granska verksamheten och göra bedömningar om hur samarbetet fungerar, 

vilket betyder en motsättning i rollerna som FRAM- medlem och forskare.   

 

Detta innebär en paradox. Fördelar och risker med närhet till forskningsämnet är 

en viktig del av varje seriös forskning. Utan närhet och känsla för forskningsobjektet 

är det svårt att ta sig igenom forskningsarbetet, men med avseende på riskerna för 

närhet, måste man vara noggrann med att hålla en professionell vetenskaplig distans. 

Balansen mellan närhet och distans upprätthålls med öppen redovisning vilket ökar 

trovärdigheten i arbetet, då läsaren får följa den röda tråden och de grunder på vilka 

studien bygger. 

 
 

                   
 

146 Se Holme, I. M. & Solvang, B.K. 1997, s. 94-ff  
147 Giddens, A. 1976, s. 13 
148 Merriam, S.B. 1994 
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4.5.2 Generaliserbarhet 
 
En fråga som alla kvalitativa forskningsstudier står inför är hur generaliserbar 

resultaten är. En faktor som påverkar generaliserbarheten är möjligheten till 

upprepning. Besvarar respondenterna frågorna på samma sätt om man gör om 

undersökningen. Detta är emellertid det stora dilemmat i kvalitativa undersökningar . 

Intervjusituationen och samtalen påverkas av många faktorer. Hur man uppfattar och 

svarar på frågor är situerad och beroende på den bedömning som individerna gör vid 

varje tillfälle. Om någon annan under liknande situationer ställer samma frågor 

skulle nog respondenternas svar bli annorlunda, då i likartade situationer kan samma 

personer göra olika bedömningar och därmed svara olika.
149

 

Till detta kan även tilläggas att det inte är troligt att respondenterna anger alltid 

den faktiska orsaken till ett beslut eller en bedömning, utan man anpassar sina 

utsagor beroende av personliga val, händelser och omständigheter och även orsaker 

som är förknippad med intervjusituationen så som samspelet intervjuare och 

intervjuade.
150

 

 

En annan faktor som påverkar generaliseringsbarheten är att datamaterialet är 

baserad på intervjuer med 10 rektorer och sju intervjuer med förvaltningschefer.  

 

Studiens resultat bygger på dessa intervjuer. Hur andra rektorer och enhetschefer 

har upplevt FRAM låter inte sig vara sagt. Därför ger resultatet av den här studien 

endast en bild av hur dessa intervjuade personer uppfattning och upplevelse. Hur 

andra rektorer upplevt FRAM och därmed bedömer FRAM’s bidrag till 

kvalitetsförbättring framgår inte i den här studien. Därför kan inte resultatet av den 

här studien göra anspråk på att vara allmängilltig och representativ för alla liknande 

utvärderingar och verksamheter. Syftet i en kvalitativ studie, som denna, är inte 

heller generaliseringar utan det primära syftet är finna förståelse
151

 det vill säga vissa 

uppmärksamma centrala förutsättningar som kan vara viktiga att lyfta upp i 

sammanhanget, där läsaren får göra egna bedömningar och generaliseringar i att 

överföra kunskaper och resultatet från den härstudien till andra situationer. 

 
 
  

                   
 

149 von Wright 1983 s. 53-ff, Alvesson, M. 1993, s. 1 
150 Holme ,I.M & Solvang, B.K. 1997, s. 156 
151 Gustavsson, B. 2004, s. 17 
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4.6 Forskningsetik 
 

Hur jag förhåller sig till etiska överväganden och på vilka grunder dessa 

överväganden vilar är ämnet för detta avsnitt, I detta sammanhang är det aktuellt att 

ge min syn på etik och etiska frågor i samband med den föreliggande 

forskningsstudien. 

 

 

4.6.1 Forskningsetiska överväganden 
 

I det praktiska arbetet i undersökningen om FRAM uppstår vissa frågor och 

situationer, där man som forskare måste göra val och besluta om vissa etiska grunder 

för urvalen. 

 

Etik i forskning är inte endast något avsnitt i en avhandling eller rapport, utan kan 

liknas vid ådror, eller nervceller i en kropp, som ska finns och närvara hela 

arbetsprocessen från planeringsstadiet till den färdiga forskningsrapporten. Det som 

karaktäriserar en god forskningsetik är öppenhet och ärlig (därav moraliska 

ställningstaganden) redovisning av forskningsprocessen och de etiska övervägande 

som man har gjort under resans gång. 

 

Dialektiken mellan öppen redovisning och forskningsetiska överväganden, vilka 

regleras i Humanistisk – Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet :s olika 

publikationer är emellertid av en empirisk karaktär som redovisas nedan.
152

  

 

 

4.6.2 Informationskrav och konfidentialitet  
 

Den andra aspekten i de etiska överväganden som måste beaktas är 

informationskravet och konfidentiellt i den praktiska datainsamlingen. 
153

 

 

När det gäller syftet och användningsområdet gällande forskningsstudien fick 

respondenterna erforderlig information om att deltagande i intervjuerna är frivilligt. 

Frivillighetsprincipen bygger på våra liberala demokratiska rättigheter om individens 

rätt till självbestämmande och är grundstenen i varje seriös forskningstudie.   

 

“To be voluntary, the decision arrived at to participate in research 

should be free of unwarranted pressures upon the individual arriving 

att that decision… The ethics of research is insistent that consent 

given should be voluntary.
154

 

  

                   
 

152 Se HSFR (1990)  
153 HSFR, 1999, s.12 
154Gregory, I, 2003, s 38 
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För att undvika att någon av rektorerna skulle känna tryck uppifrån i att delta i 

studien och för att garantera friheten att själv välja att vara med, poängterade jag 

frivillighetsprincipen samt att de när som helst kunde avbryta samarbetet. I något fall 

var respondenten orolig att hänvisning till intervjun skulle kunna avslöja hennes 

identitet, men jag upplyste om rätten, att före publicering av eventuella citat från 

skolan och personen i fråga, lämna manuskriptet till denne för godkännande. 

 

Vidare informerade jag respondenterna om, på vilket sätt jag kommer att använda 

datamaterialet samt att alla information är konfidential och att ingen information 

lämnas vidare till förvaltningen eller någon annan. Likaså förklarades tydligt 

innebörden av konfidentialitet på de två plan som jag kan upprätthålla 

avidentifieringarna på. Det ena är den globala nivån då det handlar om 

avidentifiering av personliga egenskaper hos respondenterna, i det här fallet 

förvaltningen, skolan och individerna. Däremot, när det gäller igenkännbarheten på 

den lokala nivån, är det emellertid svårare att uppnå hög grad av konfidentialitet. De 

som är medlemmar i styrgruppen eller arbetar i någon av de skolor vars rektor har 

intervjuats, eller de som på ena eller andra sättet vet någonting om forskningsstudien 

kan, om de är mycket nyfikna på ta reda på andrahandsinformation. Detta är 

emellertid något som alla respondenter fick ta klar ställning till, eftersom jag inte 

kunde ge någon total konfidentialitet på lokal nivå. 

 

Nästa steg i forskningsstudien är analys och därefter redovisning av insamlad 

data. Som forskare sitter man ofta på en rik samlig data som har större vidd än det 

egna forskningsområdet. Därför ställer hanteringen av datasamlingen gentemot 

respondenternas ytterligare vissa etiska krav. En etisk fråga var om jag skulle berätta 

om vilka samarbetskommunerna var. 

 

 Frågans aktualitet bör övervägas i samband med vilken information/kunskap som 

tillförs läsaren om hon skulle veta vilka kommuner som ingår i samarbetet.  Frågan 

kan därmed diskuteras utifrån två aspekter. Den ena handlar om resultatens validitet 

för insamlade data, den andra aspekten har med forskarens trovärdighet i sitt 

forskningsförfarande att göra. Det etiska övervägandet i det här fallet handlade om 

att en öppen redovisning av kommunernas namn kunde avslöja många av 

respondenternas identiteter, vilket skulle strida mot kravet på konfidentialitet både på 

global och på lokal nivå, särskilt när det gäller förvaltningscheferna. En enkel 

sökning på Google efter till exempel samarbetskommunerna skulle genast avslöja 

respondenternas identitet, eftersom de som förvaltningschefer, är ensamma och 

offentliga personer.
155

 Naturligtvis var alla förvaltningscheferna medvetna om sina 

positioner och nämnde att de står för sina åsikter och intervjuns innehåll. Men trots 

godkännande från respondenterna kvarstår frågan vad en öppen redovisning skulle 

ge för mervärde till läsaren, och om det eventuella mervärdet skulle överväga 

konfidentialitetskravet.  

 

                   
 

155 Den nya informationstekniken ställer mycket högre krav på försiktighet när det gäller avidentifiering 

och konfidentiellitet. Se HSFR. 
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Ett annat perspektiv rörande frågorna ovan var det omvända frågeställningen det 

vill säga vad det skulle hända, om läsaren inte fick veta vilka de undersökta 

kommunerna var och således, på vilket sätt skulle forskarens (i det här fallet min) 

trovärdighet som forskare påverkas. Utifrån ett forskningsetiskt perspektiv 

aktualiseras åter frågan vad som väger tyngst, risken att avslöja respondenternas 

identitet eller att lämna alltför detaljerade redovisning av datainsamlingsprocessen.  

 

I det här fallet valde jag att endast redovisa datamaterialet och resultatet av 

studien utan att redogör för vilka kommuner som har ingått i samarbetet. Jag ansåg 

att alltför detaljerad information tillför läsaren vare sig nya eller kompletterande 

kunskaper. Detta skulle inte heller på något sätt påverka trovärdighet i analysen av 

datamaterialet. Därför fann jag efter noggrant övervägande att de etiska reglerna 

gällande skyddet av den personliga integriteten väger betydligt tyngre. Därmed 

avidentifierades vilka kommuner och skolor som ingår i samarbetet. 
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5. Resultat 
 

I det här avsnittet kommer jag att redovisa datainsamlingen. Först redovisas 

intervjuerna med förvaltningscheferna och därefter följer resultatet av intervju med 

rektorerna. Redovisningen följer de teman på vilka intervjuguiderna var 

strukturerade.  

 

Intervjuerna med förvaltningscheferna följer följande teman: Hur kommer det sig 

att samarbetskommunerna har anslutit sig till FRAM? På vilket/vilka sätt används 

FRAM? Vilken roll spelar FRAM i det kommunala kvalitetsarbetet? Hur ser 

förvaltningschefer på sambandet mellan FRAM och Skolinspektionens 

utvärderingar? 

 

Därefter följer redovisning av intervju med rektorerna. Dessa intervjuer följer 

följande tema: Hur fick de information om FRAM och hur kom det sig att just deras 

skola blev utvärderad? Vilka processer sattes igång före och efter FRAM-besöket? 

Vad var FRAM’s största bidrag? 

 

Under avsnittet övrigt redovisas de aspekter av FRAM som respondenterna lyft 

upp och är av intresse för bedömning av FRAM-samarbetet. 

 
 
5.1 Intervju med förvaltningscheferna 

 

I linje med att ta reda på hur förvaltningscheferna ser på FRAM, och vilka motiv och 

vilka möjligheter de anser att den har till kvalitetsförbättring ställdes ett antal frågor 

rörande förvaltningen och FRAM. 

 

Av de sju förvaltningscheferna som tillhör samarbetskommunerna var det endast 

två som har varit med från början då FRAM startades. Resten av 

förvaltningscheferna har ”ärvt” samarbetet, det vill säga de har fått konceptet på 

bordet när de har tillträtt sin tjänst och de har valt att fortsätta med samarbetet. Bland 

de som nyligen tillträtt sin tjänst är fortsatta samarbete är en öppen fråga. De har inte 

bestämt sig hur de ska förhålla sig. Två förvaltningschefer ville inte bli intervjuade 

om FRAM med den motiveringen, att de var just nytillträdda på sina tjänster och 

därför hade inte hunnit fördjupa sig i ämnet. När det gällde det övriga 

förvaltningscheferna var det intressant att ta reda på hur det kom sig att FRAM 

startades, och varför förvaltningen har fortsatt att vara med även när de nya cheferna 

tog över verksamheten. 

 

Av intervjuerna framgår att hela idén med FRAM väcktes för ett antal år sedan 

genom att en nämndpolitiker i en av samarbetskommunerna ansåg att det vore bra att 

ha ett självständigt utvärderingsorgan för granskning av kvalitetsarbete i skolorna. 

En självständig institution som skulle granska skolorna och bidra till skolutveckling 

och kvalitetsförbättring . Idén ventilerades några förvaltningschefer emellan, vilket 

senare utmynnade i ett gemensamt utvärderingsprojekt, FRAM. Verksamheten blev 

så småningom permanent samtidigt som ytterligare andra kommuner anslöt sig till. 
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En av förvaltningscheferna motiverade starten av FRAM på följande sätt: 

 

”Vi ville få ett arbete med kvalitetsutveckling samtidigt som vi hade 

ett system där vi hade en utvärdering/uppföljnings kontroll av 

verksamheterna. Vi såg på samma gång möjligheten till fortbildning 

för de som deltar i utvärderingsprocessen.”   

 

På så sätt har FRAM, som en mekanism för kvalitetsförbättring i de kommunala 

skolorganisationerna bildats. En produkt av ett nätverkssamarbete de aktuella 

kommunernas förvaltningschefer emellan. Dessutom som en produkt av sin tid, då 

kravet på hårdare kontroll höjs från politiskt håll.   

 

Även andra förvaltningschefer, som hade anslutit sig eller hade tagit över 

verksamheter som ny tillträdde ansåg att FRAM var ett bra verktyg i deras ambition 

att driva systematiskt kvalitetsarbete och höja måluppfyllelsen. En förvaltningschef 

beskrev sitt möte med FRAM på följande sätt: 

 

”Jag blev glad… vi hade liknande arbete tillsammans med … [här nämns 

några kommuner, författarens anm.] kommunerna. Jag kunde se att 

FRAM- arbetet var väldigt likt det vi hade gjort tidigare, fast FRAM är 

bättre, det var mer utvecklat och det hade mer struktur, det var mer färdigt 

koncept.”    

 

I stort sett upplevde de flesta respondenter FRAM- samarbetet som något bra och 

givande för att främja kvalitetsarbetet i skolan och en kontroll mekanism för att se 

om skolan uppnår de nationella målen.  

 
 

5.1.1 Kommunalt kvalitetsarbete och FRAM 
 

En annan fråga i intervjuerna handlade om vilken plats FRAM hade i det kommunala 

utvecklingsarbetet. Då var frågan på vilket sätt förvaltningen arbetar med 

kvalitetsarbete och vilken roll FRAM har däri. 

 

Hur man använder FRAM och vilken roll den spelar i det kommunala skolarbetet 

varierar kommunerna emellan. Överlag anses FRAM vara en officiell del i 

kommunernas kvalitetssystem, vilket kommunerna kan lyfta fram i sina årliga 

kvalitetsredovisningar. FRAM används även delvis som en kompetensutvecklande 

faktor i vissa kommuner. 

 

”FRAM ingår in en del av tre ben i det kvalitetsarbete som en 

huvudman ska ha. Det andra benet är att göra enkäter med föräldrar 

och elever. Den tredje är de årliga kvalitetsrapporterna, alltså 

skolornas självrapportering. ” 
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I och med de statliga kraven har alla kommuner varit förpliktigad att redovisa hur 

de arbetar med kvalitetsförbättringar.  De årliga redovisningar har varit en av de 

olika mekanismer som kommuner är ålagda att göra. Däremot elevenkäter och dylikt 

är frivilliga åtgärder som ligger i linje att arbeta med kvalitetsfrågor i kommunerna 

således FRAM som en åtgärd bland andra. En annan förvaltningschef berättar: 

 

”… rätt använd så tycker jag att FRAM är ett otroligt bra sätt som 

utvecklar alla i deras olika roller. … med rätt utfört menar jag att den 

bygger på att det ska leda till utveckling. Det är inte ett 

kontrollerande nätverk, utan det är en process som involverar 

människor. Där möter vi människor från andra kommuner och det 

uppstår en interaktion.” 

 

Om FRAM, i det föregående citatet, sågs som ett svar på kvalitetsförbättring 

utifrån en statlig och kommunal angelägenhet ses FRAM i den här citaten utifrån en 

kompetens utvecklande perspektiv, där människor skapar lärprocesser i interaktion 

med varandra. I likhet med detta perspektiv såg en annan respondent på FRAM som 

en ”kunskapsbank där andras erfarenheter och arbetssätt kan bli en tillgång för 

förvaltningen, rektorerna och även lärarna, vilket kan berika vars och ens 

organisation.” Detta var motivet för den förvaltningschefen att vara med FRAM-

samarbetet, när han tillträdde på sin tjänst som förvaltningschef. Trots att 

förvaltningschefen lyfter upp olika aspekter i att motivera varför de har valt att vara 

med FRAM-samarbetet används FRAM tillsammans med skolornas årliga 

kvalitetsredovisning och elevenkäter för bedömning av skolornas utvecklingsarbete 

och resultat. Den används även som ett mått för hur aktivt rektorerna arbetar med 

skolutveckling/skolförbättrings frågor. Som en förvaltningschef sa: 

  

”Vid det årliga medarbetarsamtalet med rektorerna tittar jag på vilka 

åtgärder som rektorn vidtagit i skolan i samband med de 

utvecklingsmöjligheter som lyfts upp i slutrapporten” 

 

På så sätt används FRAM som en indikator för bedömning av rektorernas arbete 

med utvecklingsfrågor, vid andra indikatorer såsom årliga kvalitetsredovisningar. 

 

 

5.1.2 Hur väljer man skola? 
 
En ytterligare aspekt av FRAM-utvärderingarna är val av skolan som ska ingå i 

projektet.  

 

På frågan om hur man väljer vilken skola som ska få FRAM-besök var svaren 

mycket olika. I stort sett har var och en av deltagarkommunerna sin egen metod och 

sina egna strategier vid val av skola/enhet.  

 

Däremot, det som alla är överens om är att samtliga förskolor, grund- och 

gymnasieskolor, i respektive kommun, ska utvärderas var sjätte år. 
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I en kommun utgår man från ett geografiskt urval. Därefter fortsätter man till 

övriga områden. 

 

En annan variant av geografisk modell är att man till exempel väljer att granska 

samtliga förskolor i ett område och därefter går man vidare till andra skolformer. En 

annan kommun utgår från det som jag kallar ”lämplighetsprincipen” dvs. rektorn i 

skolan/enheten blir tillfrågad om hon/han vill få FRAM-besök. En liknande modell 

är ”förfrågningsmetoden” som går ut på att rektorerna ska anmäla sitt intresse av att 

få bli FRAM-utvärderade.  

 

En modell som signifikant skiljer sig från de andra urvalsmetoderna är den 

behovsstyrda metoden, då förvaltningen väljer vilken skola som FRAM ska 

utvärdera. Så berättar en förvaltningschef om den process då förvaltningen väljer 

skola för FRAM-utvärdering.  

 

”Vi väljer ut enheten som vi skulle vilja få FRAM hjälp. Inte så att 

man anmäler sig. Vi väljer ut, det här vore strategiskt viktigt att ha. 

Sedan samtalar vi med chefen på plats och säger att vi vill komma till 

er nu och det känns bra i det här sammanhanget. Sedan genomförs 

FRAM besöket…”  

 

Urvalsprocessen är strategisk det vill säga man väljer den skola som 

förvaltningen anser att det finns något incitament i verksamheten som man vill 

uppmärksamma. I den här kommunen används FRAM-utvärderingen utifrån ett 

medvetet plan för kvalitetsutveckling. Som ett medel för att höja kvaliteten eller 

åstadkomma en viss förändring. Samma förvaltningschef nämnde även att de har 

använt FRAM för att få en lägesbeskrivning av en skola vid en viss tidpunkt, till 

exempel när en rektor slutade för att bland annat kunna ge ett verktyg i händerna på 

den nya rektorn i form av hur organisationen ser ut och vilka styrkor och svagheter 

den har. Samma förvaltningschef berättar vidare: 

 

”Trots att det ibland kan finnas motstånd mot besöket i startstadiet 

och vissa rektorer anser, att de inte kan ta emot FRAM-besök just då, 

när de har det så turbulent, så brukar jag säga att: just nu, precis just 

nu ska vi ha FRAM när hela havet stormar.” 

 

Den här typen av urvalsprocess skapar ibland motstånd, men motståndet brukar 

gå över när rektorerna ser att de kan ha nytta av utvärderingen, trots att det kan 

kännas obehagligt från början, berättar förvaltningschefen. 
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5.1.3 Förvaltningscheferna och FRAM-rapporten  
 
En central fråga i intervjuerna handlade om på vilket sätt förvaltningscheferna anser 

att FRAM bidragit till skolutveckling och kvalitetsförbättring. Slutrapportens resultat 

är, i första hand, en lokal angelägenhet. I enlighet med att skolorna är självständiga 

enheter, äger de utvärderingen och dess resultat. Som en av förvaltningscheferna 

uttrycker det, ”det är skolan själv som har yttersta ansvaret för vad de ska göra med 

rapporten”. Rektorn äger rapporten och ansvarar gentemot slutrapporten och 

redovisning av vad hon/han gör med den kritik eller de områden som FRAM-

utvärderingen bedömt som utvecklingsbar. 

 

Vidare rektorn ska redogöra för hur hon/han har arbetat med rapporten och lämna 

en lägesrapport till den politiska nämndstyrelsen med utgångspunkt från de berörda 

utvecklingsmöjligheterna i FRAM-rapporten och de åtgärder som vidtagits därom. 

Syftet är att de ansvariga skoloppolitikerna kunna ställa frågor och diskutera skolans 

styrkor och svagheter och de plan som rektorn har därav.
156

 

 

”Det blir även mer tyngd i rapporten då rektorn kallas till nämnden och får 

förklara sig” berättar en förvaltningschef. En annan förvaltningschef nämnde att vid 

något tillfälle då hade en skola, på grund av vissa omständigheter, ett mycket 

besvärligt läge och skolan hade fått mycket kritik vid FRAM utvärderingen. När 

rektorn presenterade sin plan och vilka åtgärder hade vidtagits för att ta tag i 

problemen och bemästra den svåra situationen fick hon applåder av nämnden.  

 

Att varje skola får redovisa resultatet av FRAM-rapporten i den politiska 

nämnden anses utifrån ett demokratiskt perspektiv som mycket positivt då de 

folkvalda politikerna får direkt insyn i verksamheten. Då vittnade 

förvaltningschefrena om, vid olika tillfällen där direkt kontakt mellan den politiska 

nämnden och rektorerna hade gett fördjupade kunskaper och förståelse för de 

praktiska problem förutsättningar som den enskilde skolan har. Ett tillfälle då 

politiken får komma in och ställa frågor direkt till rektorn.  

 

Vidare för att få en bild av på vilka andra sätt förvaltningen använder sig av 

FRAM och rapporten ställdes frågor rörande den nytta som förvaltningschefen får av 

FRAM i sitt arbete med kvalitetsförbättring. En av förvaltningscheferna sa så här:  

 

”Mycket nytta tycker jag. Sedan är det möjligt att det är saker som 

man redan ser och vet lite grann om. Jag tycker att det blir väldigt 

tydligt, alltså varje skolas svagheter och styrkor. Att FRAM-

utvärderarna prickar in väldigt mycket rätt…” 

 

                   
 

156 I några av samarbetskommunerna redovisas FRAM- rapportens resultat av förvaltningschefen. 

Väldigt sällan kallas rektorn till den politiska nämnden. 
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Vidare anser samma förvaltningschef att förvaltningens reaktion gentemot 

rapporten är beroende av rapportens innehåll. En annan förvaltningschef bekräftade 

det ovan nämnda: 

 

”Sedan beror det på vad rapporten innehåller så det kan finnas 

anledning för förvaltningen att också gå in och stötta skolan kring 

saker och ting.” 

 

Vidare nämner samma respondent: 

 

”Till exempel, en skola som har haft problem med att locka till sig 

elever har genom FRAM granskning visat det sig vara en alldeles 

förträfflig skola med många styrkor och fördelar, men FRAM 

rapporten visade vad skolan behövde utvecklas i. ” 

 

I intervjuerna framgick att det är i första hand rektorernas ansvar att ta tag i 

kritiken och arbeta vidare med den. Hur rektorerna använder rapporterna, vilket 

varierar skalorna emellan är delvis beroende på hur situationen i den enskilda skolan 

är. Detta bekräftades då en förvaltningschef beskriver hur rapporten används i den 

kommunen. 

 

”På enheter som i stort sett är bra, blir FRAM en bra bekräftelse. 

Sedan har vi enheter där vi har varit riktigt tuffa och där det har varit 

en rejäl skjuts att vända en skola. Vi har en skola, … skolan,[här 

nämns skolans namn, författarens amn.] som inte har samma 

verksamhet och det beror inte bara på FRAM, men vi använde FRAM 

som ett ytterligare verktyg. Det blev en väldigt lång process innan vi 

släppte rapporten”   

 

Hur aktivt förvaltningen ställer rektorerna till svars och vilka åtgärder som 

vidtagits i samband med förbättringsmöjligheterna, verkar vara olika. Men som 

nämndes ovan är förvaltningscheferna ense: om någon verksamhet ” är riktigt illa 

ute” kommer förvaltningen att gripa in.  

 

Hur aktivt och målmedvetet FRAM och slutrapporten används och hur mycket 

kommunerna nyttjar den, finns det skillnader kommunerna emellan. I en av de 

nyanslutna kommunerna till FRAM berättar en intervjuad förvaltningstjänsteman
157

 

att: 

 

”De har inte hunnit få något resultat av FRAM på grund av en massa 

omständigheter. Men ändå kan förvaltningen se en viss positiv och 

konkret effekt av FRAM.”  

 

                   
 

157 I den aktuella kommunen har en tjänsteman i förvaltningen intervjuats då den ansvarige 

förvaltningschefen hänvisade till denne.  
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Vidare nämner samma respondent att vid ett av Skolinspektionens rutinbesök 

som skedde cirka ett halvt år efter FRAM besöket 

 

”Så hade skolan i ordning allt material och dokument som 

Skolinspektionen ville se. När dessa skickades in bestämde 

inspektionen att göra en light variant av sin utvärdering. Skolan fick 

mycket beröm för sitt uppdaterade arbete. Men för övrigt har jag 

svårt att säga om vi har lyckats sprida det goda exemplet med FRAM 

till andra skolor.” 

 

Likheten mellan Skolinspektionens utvärderingar och FRAM-utvärderingen gör 

också att det skapas en viss skepticism bland en del av FRAM-kommunerna gällande 

den nytta som FRAM spelar i kommunernas arbete i kvalitetsförbättring och 

skolutveckling. 

 
 

5.1.4 FRAM och Skolinspektionen 
 

En av de frågor som FRAM kommunerna ställs inför är förhållandet mellan FRAM-

utvärderingar och Skolinspektionens roll i granskning och tillsyn av skolor. FRAM 

startades i mitten av 2000-talet då regeringen gav Skolverket nytt uppdrag i 

granskningar av skolorna med utökat ansvar via inspektion. Förenklat sagt hade 

Skolverket två uppdrag: en utveckling och förbättrings uppdrag som hade till syfte 

att lyfta positiva aspekter i skolornas arbete, och ett tillsynsuppdrag där man 

kontrollera att skolorna följer lagens intentioner. Senare tillsattes myndigheten för 

Skolinspektionen som fick ta över och utveckla inspektionsdelen. Den nya 

Skolinspektionen är en tillsynsmyndighet och arbetar under andra villkor än 

Skolverket gjorde då. Där tyngdpunkten på uppdraget ligger på tillsyn av verksamhet 

än utveckling främjandet.
158

 

 

Den ökade tyngdpunkten i tillsyn och det krav som därmed ställs på kommunerna 

har lett till att vissa samarbetskommuner diskuterar eller funderar över FRAM’s 

funktion som en ytterligare utvärdering utöver Skolinspektionen. En 

förvaltningstjänsteman beskrev det på följande sätt: 

 

”Jag tror att FRAM var fantastiskt bra, när man gick in i det här, när 

det föddes. Då visste man inte heller hur inspektionens granskningar 

skulle komma se ut. Då var det här ett viktigt instrument som fyllde 

sin funktion.  Förvaltningen har en skepticism mot FRAM nu. Därför 

att det har kommit in mycket annat. Eftersom inspektionen granskar 

så hårt och allting på en gång och tar så mycket resurser ifrån oss 

alla. Man mäktar inte med mera jobb … man kan inte utvärdera och 

                   
 

158 SFS (2011:556) Förordning med instruktion för Statens skolinspektion 
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mäta … känns det att man aldrig har tid att sätta sig och fundera över 

vad vi ska göra åt det här.” 

 

Det som lyfts fram här är vikten av nyttighetsgraden i FRAM. Därför ställdes 

frågor om vad vi gör med ytterligare utvärderingar. Utvärderingar ska leda till något. 

Om en utvärdering inte leder till något syfte då tappar den sin existensberättigande 

enligt respondenten. 

 

Andra förvaltningschefer har en annan syn på FRAM och inspektionens 

utvärderingar. Man anser att verksamheterna är olika och har olika syften. 

 

”… för mig är FRAM- utvärderingens huvudlinje är att hitta bra 

exempel, sprida alla goda exempel. Sedan brister och 

avvikelserapportering, det får vi från inspektionen, det behöver vi inte 

vara oroliga för …”  

 

En annan förvaltningschef som hade varit med då FRAM startades uttrycker 

sambandet FRAM och Skolverket dåvarande tillsynsuppdrag med både likhet och 

skillnader dem emellan: 

 

”Vi tittade ganska mycket på Skolverkets tillsyn, vad den skulle 

innehålla, man kan säga det finns likheter och det finns vissa 

skillnader. En väsentlig skillnad är att vi granskar varenda 

förskoleverksamhet, men Skolinspektionen tar bara in dokument och 

granskar dem när det gäller granskning av förskoleverksamheter. 

Medan FRAM går in och besöker var enda förskoleverksamhet.”    

 

En väsentlig skillnad, som lyftes fram av några förvaltningschefer, var 

inspektionens kontra FRAM’s attityder gentemot skolornas verksamheter. Man 

ansåg att inspektionens attityder inte är utvecklande och positiva utan söker fel och 

avvikelser, medan FRAM söker de goda exemplen och har en utvecklande och 

förbättrande approach till de besökta skolorna, vilket även bekräftas i intervju med 

rektorerna.  

 

 

5.1.5 Styrkor och svagheter hos FRAM 
 

Slutrapporten är en central del av FRAM. Det är meningen att rapporten och den 

muntliga feedbacken som rektorerna och förvaltningscheferna får efter varje besök, 

ska vara skolorna till hjälp i deras utvecklingsarbete. Vilka utvecklingsområden som 

uppmärksammas är alltid en avvägning anser respondenterna. Eftersom rapporterna 

är offentliga handlingar är det alltid en känslig fråga, hur man beskriver 

verksamheten samt hur man lyfter upp svaga och starka sidor hos skolorna. På så sätt 

ser respondenterna risker för att man blir för försiktig i sin kritik och blir lite snällare 

än det behövs.  

 

 



53 
 

Så uttrycker sig en av förvaltningscheferna: 

 

”Det som vi har jobbat med och verkligen behöver tänka kring om är 

rapporten som skrivs. Det finns en tydlighet i det att man verkligen 

vågar kritiskt granska saker och ting. Det finns naturligtvis en balans 

när man skriver en rapport. Avsikten är inte att sänka en verksamhet 

utan det ska bli ett verktyg för utveckling för enheten.” 

 

Den muntliga redovisningen är en möjlighet som kan lindra den överhängande 

tendens som ofta uppstår vid ”kollegial utvärderingar i att inte hänga ut skolan.
159

  

Trots denna risk anser förvaltningschefen att den kollegiala utvärderingen är en 

styrka i FRAM-utvärderingarna.   

 

Respondenterna anser att en styrka i FRAM är dess sammansättning av skolledare 

och lärare som på ett kollegialt sätt utvärderar enheterna och kommer med förslag på 

vad de kan förbättras i. Därför har rektorernas reaktioner alltid varit positiva enligt 

förvaltningscheferna. ”Rektorerna upplever FRAM-besöket som positivt och till och 

med önskar fler besök än var sjätte år” berättade en av förvaltningscheferna.  

 

Att utvärderingsgruppen inte hör till den egna kommunen utan den består av 

skolpersonal från andra samarbetskommunerna är en styrka hos FRAM. En styrka 

som ger högra trovärdighet till rapporterna. ”de inte är socialiserade i den 

kommunen skolkultur därför kan de ta ut i svängarna och våga vara kritiska” enligt 

en av förvaltningscheferna. 

 

Utvärderingsgruppens sammansättning har även en positiv 

kompetensutvecklande effekt hos FRAM-utvärderarna. Detta lyfts upp gång på gång 

av förvaltningscheferna. Den styrkan har ibland en svaghet som beskrivs av en 

förvaltningschef på följande sätt:  

 

”FRAM är genomtänkt och seriös och är en bra modell för 

utvärdering. Men till den svaga sidan i utvärderingsgruppens 

sammansättning hör, att en gymnasierektor kan få ett 

utvärderingsuppdrag i en förskola vilket är mindre lyckat. 

Verksamheternas olikartade egenskaper gör det svårt för en 

gymnasierektor att kunna granska en förskoleverksamhet på ett 

adekvat sätt och själv få fullt ut av de erfarenheter, som kan nyttjas i 

en gymnasieskola.” 

 

Detta nämns som en svag sida i FRAM-samarbetet som man måste ta hänsyn till, 

när FRAM- utvärderingarna planeras, enligt den förvaltningschefen. Annars är 

risken stor att resurser förloras. ”Vi lägger mycket tid och resurser på FRAM därför 

vill man få ut så mycket som möjligt av det. Vi måste vara på vakt hela tiden, planera 

och förbättra organisationen så att den bli effektivare, vassare och mer 

                   
 

159 Rombach, B. & Sahlin Andersson, K. 2003, s.13 
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ändamålsenligt.” behovet av revidering och utveckling av svagheter i samband med 

olika verksamheter och FRAM är något som lyfts upp av en förvaltningschef 

påföljande sätt:  

 

”Om vi har något som vi tycker att det är bra, så får vi inte stanna för 

det och vara nöjda, utan vi måste försöka att bli ännu bättre så gäller 

i alla våra verksamheter.” 

 

Detta innebär, enligt förvaltningschefen, att FRAM inte ska betraktas som ett 

färdigt utvecklad koncept, utan den ska ses som en kontinuerlig process där man 

reviderar och förbättrar FRAM, allt eftersom.  

  

Sammanfattningsvis kan konstateras att förvaltningscheferna ser på FRAM utifrån olika 

perspektiv och anser att FRAM bidrar till kvalitetsförbättring och skolutveckling har olika sätt. 

Detta kan ske i form av att skolans styrkor och svagheter uppmärksammas. FRAM anses även 

ha en stark kompetenshöjande effekt där skolan och kommunerna kan dra nytta av andras 

erfarenheter samt leder även till personligutveckling hos FRAM-utvärderarna. I stort sett är 

alla förvaltningscheferna positiva till verksamheten och sedan som ett steg av flera för 

förvaltningen för att säkerställa kvaliteten i respektive skola.   

 
 

5.2 Intervju med rektorerna 
 

Intervjun med rektorerna följde också ett visst tema och vissa frågor var 

återkommande i alla intervjuerna. Som en inledning, i början av intervjuerna ställdes 

frågor om rådata gällande antal personal och elever.
160

 Vidare ställdes frågor om hur 

de fått information om FRAM, och hur det kom sig att just deras skola blev FRAM- 

utvärderade. 

 

 

5.2.1 Information oh inställning till FRAM 
 

Det som framgår av de flesta intervjuerna är att rektorerna fått information om 

FRAM i rektorsmöten med förvaltning/skolchefen. Då har de antingen anmält 

intresse eller fått veta att deras skola ska blir FRAM-utvärderade, som ett steg i 

förvaltningens rutinmässiga arbete för kvalitetsförbättring.  Därför tyckte ingen av 

rektorerna att FRAM-besöket var dramatiskt på något sätt och i allmänhet har det 

mottagits positivt både av personalen och av dem själva. När det gäller rektorernas 

upplevelse och uppfattning gentemot FRAM kan rektorerna kategoriseras i två 

grupper.  

 

                   
 

160 Dessa data redovisas inte på grund av två skäl. För det första på grund av forskningsetiska hänsyn till 

personlig integritet och anonymitetskrav, för det andra på grund av att dess information inte tillför 

fördjupande kunskap eller insikt till frågeställningen i studien.   
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En av grupperna utmärks av att rektorn eller någon av personalen, ofta lärare, har 

tidigare varit FRAM- utvärderare, det vill säga de har själva varit med om och 

utvärderat andra skolor. De var mycket positiva gentemot FRAM och besöket, vilket 

bottnade i att de nog hade någon sorts vetskap om vad FRAM är och hur 

utvärderingsprocessen går till. Bland de positiva finns en biträdande rektor som 

uttryckte sig så här: 

 

”Vi visste långt innan att skolan ska FRAM- utvärderas. Vi som var i 

ledningen kände till vad FRAM var. Vi gick och berättade för 

personalen. Vi tyckte att det var spännande, mer spännande än 

Skolinspektionen.” 

 

Som nämndes ovan: En faktor i den positiva inställningen i den här skolan var, att 

rektor och någon i lärarkåren, som också tillhörde ledningsgruppen, var FRAM- 

utvärderare, vilket spred gott rykte och positiv anda om FRAM-utvärderingen. 

 

Bland rektorerna fanns även kritiska röster mot FRAM. Den här gruppen av 

rektorer hade inga tidigare erfarenheter av FRAM och hade därför inget att referera 

till. Dessa rektorers första möte med FRAM hade varit på något ledningsmöte där de 

hade blivit informerade om att FRAM finns. Antingen hade då visat intresse eller 

hade blivit informerade om att deras skola ska bli FRAM- utvärderad. 

 

Bland de kritiska eller kanske mindre positiva har vi en rektor som sa på följande 

sätt: 

 

”Informationen om FRAM fick jag centralt i ett möte i kommunen. 

Därefter jag fick kort information om själva upplägget av besöket, lite 

kort om områdena som de skulle titta på. Vi hade besök av 

Skolinspektionen tidigare, jag och några fler tyckte att det blev 

väldigt mycket [med ytterligare utvärdering strax efter 

Skolinspektionens besök – författarens anm.] Det kändes som lite 

inspektion även om upplägget var lite annorlunda här” 

  

Innan besöket hade den rektorn tittat på FRAM’s hemsidan och läst tidigare 

rapporter för att få information om hur besöket går till, och vilka fokus FRAM har. 

Vidare hade rektorn informerat övrig personal om FRAM’s upplägg. 

 

I stort sett har alla respondenter tyckt att den information som de fick var okej 

och besöken ansågs vara ”odramatiska”. I fråga om vilka processer som sattes igång 

då respondenten fick veta att skolan skulle FRAM- utvärderas, sa många rektorer att 

”de behövde inte förbereda sig något i förväg” utan FRAM- utvärderarna skulle få 

se verksamheten som den är ”inte något fabricerat” som en rektor uttryckte sig.
161

 

                   
 

161 Ett första steg i varje FRAM besök är en genomgång av skolans dokumentation till exempel 

likabehandlingsplan, åtgärdsprogram och dylikt. Dessa dokument bör sammanställas och skickas i 
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Att bli utvärderad och bedömd väcker ofta känslor. Därför frågades om 

reaktionerna inför hur FRAM och dess syfte uppfattades. 

 

En rektor sa: 

 

”Jag tycker att det är bra att ha ögon på sig utifrån… sett det som ett 

verktyg för utveckling. Syftet med FRAM-utvärderingarna var, som 

jag själv såg, att få syn på, kanske få hjälp utifrån med 

utvecklingsarbetet. Hur ser den här skolan ut utifrån andras 

perspektiv? Man blir lätt hemmablind,” 

 

FRAM-utvärderingarna har betraktats som positiva och rektorerna hade förväntat 

sig att den skulle lyfta fram de styrkor och svagheter som skolan har. Något som 

skulle hindra skolan att hamna i ekorrhjulet och vara hemmablind. Därför tyckte 

rektorerna att det var bra att rapporterna ”lyfter fram bra exempel och områden som 

man ska fördjupa sig i och arbeta mer med.” Därav rektorerna uppfattade FRAM’s 

syfte som utvecklande inte kontrollerande såsom Skolinspektionens. En åtgärd som 

skulle leda till förstärkning av den egna verksamheten så att både svaga och starka 

sidor av skolan lyfts fram. Allmänt hade rektorerna sett fram emot att deras 

verksamhet skulle gynnas utifrån de externa utvärderarnas kollegiala granskning. 

 
 

5.2 .2 Rektorerna och slutrapporten 
 

Om rektorerna i den här studien var överens om att det initiala syftet med FRAM var 

förbättring och utveckling, hade de däremot delvis skilda meningar gällande 

slutrapporten, dess effekt på skolan och kvalitetsarbete därav. Den här delen av 

intervjuerna omfattade ett antal frågor om hur skolan (både rektor och personal) 

uppfattade rapporten, vilken kritik (positiv, negativ) de hade fått, förvaltningens 

reaktion och eventuella stöd därav, samt slutligen om vad FRAM hade bidragit till. 

 

I förhållande till slutrapporten kan rektorerna kategoriseras som anhängarna och 

skeptikerna.
162

 

 

Anhängargruppen var de rektorer som fått positiv feedback av rapporten och 

ansåg att rapporten gav en bra bild av skolan. I den här gruppen hade många av 

rektorerna varit FRAM- utvärderare tidigare. I frågan om hur slutrapporten 

                                                     
 

förväg till utvärderingsledaren innan besöket. Detta arbete erfordrar naturligtvis förberedelser och 

planering, men för övrigt har skolan inte gjort något särskild förberedelse inför besöket . 
162 Bland respondenterna fanns någon rektor som var helt missnöjd med rapporten och kände sig totalt 
besviken av rapportens negativa klang och ansåg att kritiken var delvis obefogad, vinklad och 

onyanserad. Den typen av kritik skulle lätt kunna kategoriseras under rubriken de missnöjda rektorerna. 

Men på grund av att underlaget i den här studien är alldeles för lite för denna kategorisering, avstår jag 

att klassa en grupp som de missnöjda. 
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uppfattades var det övervägande positiva. De hade fått mycket bra kritik och inga 

eller ringa anmärkningar, som var avvikande på något sätt.  

 

Enligt rektorerna hade slutrapporten varit en bekräftelse av den befintliga 

verksamheten och ”att personalen kände att de gör ett bra jobb” vilket medförde att 

dessa rektorer tyckte att de ” skulle vilja göra om det här” med kortare intervall än 

var sjätte år.  

 

Den andra kategorin rektorer, skeptikerna, hade också i stort sett fått positiv 

kritik, vilket de lyfte fram som bekräftande och tyckte, att det var kul att få positiv 

feedback från FRAM. Men de var även kritiska till vissa formuleringar och 

slutsatser.  

 

Bland annat lyfte skeptikerna fram ett antal aspekter i rapporterna. Man nämner 

att rapporten bland annat innehåller ett antal tyckanden, utan att rapportförfattarna 

motiverat dem, eller vissa påståenden, slutsatser som inte hade relevanta grunder. En 

rektor berättade  

 

”att FRAM- utvärderarna lyfte upp en aktivitet som vi har arbetat 

med i skolan. FRAM- utvärderarna tyckte att den aktiviteten är 

mycket bra och att det här är ett exempel på elevinflytande.”  

 

Rektorn var lite förvånad över hur de kunde dra sådana slutsatser, och fortsatte 

vidare: 

 

”Om det är ett exempel på elevinflytande det tycker jag inte [säger 

rektorn – författarens anm.]. De drar snabba slutsatser utifrån det 

man ser och det man hör. Det är en bra verksamhet som vi har men 

jag tror inte det här har med elevinflytande att göra.  På en del 

områden tycker jag att rapporten blir ytlig.” 

 

De ytliga och grundlösa slutsatserna ansågs var negativ eftersom det ledde till att 

man förlorade trovärdigheten till utvärderingen och rapporten. En annan rektor 

beskriver sin och skolans förväntningar på rapporten på följande sätt: 

 

”alla väntade med spänning på att läsa rapporten, så här tycker de 

om vår skola.  Det är klart en del formuleringar, en del tyckande 

fanns. Hur kan de skriva så, vad bygger det påståendet på? Till 

exempel om någon elev just då bråkar i kapprummet sedan drar man 

slutsatsen att eleverna bråkar hela tiden” 

 

Bråk i kapprummet och mellan eleverna var ganska ovanligt i den skolan, men 

ändå det nämns som ett förbättringsområde för den skolan. Tvärt emot berättade en 

annan rektor att i hennes skola på grund av vissa omständigheter var situationen 

mycket spänd vilket medförde att eleverna bråkade ganska ofta i skolgården eller 

mycket högljuda i korridorerna stundom. Men tydligen (!?) under den period som 

FRAM var på besök var det ovanligt lugnt, vilket till rektorns och övriga personalens 
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förvåning gav rapporten mycket missvisande bild av skolan då stod det att det var en 

harmonisk skola.  

 

Kritik gentemot den här typen av brister i rapporterna leder till att vissa rektorer 

ifrågasätter dess ytliga, onyanserade och omotiverade slutsatser och fundera över 

utvärderingsprocessen saklighet och de metoder som FRAM utvärderingar bygger 

sina rapporter på. 

 

”Det finns inga stipulerade kriterier som man förhåller sig till när 

man granskar som till exempel...[här nämner rektorn vissa kriterier 

som just den här skolan använder. författarens anm.] Det kändes att 

det inte finns någon tydlig struktur i själva granskningen. Jämför med 

andra utvärderingsmetoder där det framgår utifrån vilka kriterier 

man utvärderar/granskar skolan” 

 

En annan rektor förklarade också problematiken med ”tyckande” och undrade hur 

FRAM- utvärderarna verifierar sina uppgifter. ”Om någon missnöjd elev, eftersom 

sådana alltid finns, säger något, kan det vara representativt för övriga elever?” 

Vidare säger samma rektor: 

 

”När jag ska fråga elever till exempel hur de upplever sin skola, 

lärare eller klassen pratar jag med de elever som verkligen kan prata 

för sig, har något att säga och representerar andra elever och för 

deras talan, inte bara sin egen. På det viset får jag en bild av hur 

klassen eller en grupp av eleverna har det. Annars är risken stor att 

man får en missvisande bild av en lärare, en klass eller skolan.” 

 

Sedan tillägger rektorn att:  

 

”jag undrar vilka elever FRAM- utvärderarna har pratat med? Det är 

naturligtvis bra att uppmärksamma och lyfta upp så många åsikter 

som möjligt i rapporten. Men det är viktigt att man inte drar snabba 

slutsatser att skolan är på ena eller andra sättet”  

 

Bristerna i saklighet leder till att undermynna rapportens trovärdighet enligt 

rektorerna. Därför är ”redovisning av hur man har kommit till ena eller andra 

slutsatser mycket viktigt” påstår en av rektorerna.   

 
 

5.2.3 Viken kritik fick skolan? 
 

I enlighet med FRAM arbetsplan anför utvärderingsgruppen sin bedömning av 

skolans verksamhet både muntligt och även i en preliminär rapport till rektorerna. 

Detta resulterar så småningom, efter eventuella korrigeringar (faktafel, 

missuppfattningar och dylikt) i en slutrapport som överlämnas till rektorn och 

förvaltningen. I slutet av varje rapport görs en bedömning i form av goda exempel, 
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då skolans styrka lyfts fram, vilka ska fungera som förebild för andra skolor. Under 

benämningen utvecklingsmöjligheter lyfts även fram områden som 

utvärderingsgruppen finner att skolan har brister eller svagheter i. 

Både anhängarna och skeptikerna i studien, tyckte att de flesta rekommendationer 

till utvecklingsmöjligheter var berättigad kritik och medgav att de kände till behov 

av fördjupning/vidare arbete på de områdena. Som en rektor sa ”det var saker som 

de såg som vi kände till”. En annan rektor som också var mycket positiv till besöket 

berättade att FRAM-rapporten har nämnt 

 

”De delar vi skulle behöva jobba med. Det var inget som jag inte höll 

med om. Det var många saker som kom fram här, vissa delar var såna 

som vi har sett så klart, så är det ju. Det var några nya saker som 

kom upp, några som jag haft väldigt mycket nytta av. Saker som inte 

finns med i rapporten. De upptäckte sådant som jag inte hade sett, 

eller som jag har haft nytta av senare.” 

 

Vidare berättar samma rektor om vikten av den muntliga redovisningens 

funktion, där utvärderingsgruppen på ett friare sätt lyfter upp saker som de helst inte 

vill diskuterar offentligt om. Även skeptikerna ansåg att de brister som FRAM 

uppmärksammade i slutrapporten var berättigade trots att de hade synpunkter på 

vissa formuleringar. I svar på frågan om de anser att kritiken var berättigade svarar 

en rektor att ” på det stora hela var det inga större överraskningar som kom fram 

här”. I det avseendet hade både ”anhängarna” och ”skeptikerna” samma 

ståndpunkter när det gäller de aspekter som lyfts upp som styrka eller svagheter i 

verksamheten.”FRAM- rapporten bekräftade mycket av det som vi redan tyckte. Den 

lyfte fram den och satte extra fokus på de frågor som ledningen redan hade pratat 

om länge” säger en av rektorerna. 

 

För övrigt hade den skolan lik de flesta skolor fått positiv kritik och rektorn 

kunde därför använda rapporten som ett argument gentemot politikerna för att kräva 

investeringar i vissa eftersatta områden. 

 

till och med den rektorn som var mer kritisk till FRAM än någon annan tyckte att 

sakfrågan (innehållet) var okej.  

 

”… jag tycker att innehållsmässigt, egentligen, så är det rättmätig 

kritik, men ordvalet gör att det blir så himla negativt, det blir så 

otrolig kritiskt, så det blir svart och vitt i stället.”  

 

Den negativa tonen i rapporten leder till ” att man inte känner igen sig i 

rapporten”, vilket medför att man känner motstånd gentemot kritiken. Annars tyckte 

även den rektorn, i enighet med andra, att sakfrågorna egentligen inte var någon 

överraskning. Att hon/han kände igen sig i kritiken och att man delvis hade jobbat 

med eller hade planer att jobba med bristerna. Därför har slutrapporterns uppgift i 

det här avseende endast varit att sätta ytterligare fokus på de brister eller 

utvecklingsmöjligheter som man kände till och därmed kanske påskyndat processer 

enligt rektorerna.  
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5.2.4 Slutrapporten, rektorerna och förvaltningen   
 

Slutrapporten är ett viktigt dokument då skolans styrkor och svagheter görs 

offentliga. Hur olika aktörer reagerar på rapporten och hur den behandlas i 

organisationen är viktigt. Först då föreligger egentligen någon effekt av FRAM. Den 

fråga som blev aktuell i detta sammanhang, handlade om rektorerna reaktioner och 

agerande gentemot slutrapporten. Då tillfrågades respondenterna om förvaltningen 

reaktioner gentemot rapporten.  

 

Ett steg i det som händer på förvaltningsnivå är att slutrapporten och de åtgärder 

som vidtagits av skolan tack vare rapporten ska redovisas i den politiska nämnden. 

En övervägande del av rektorerna tyckte att det är mycket bra, att man får redovisa 

resultatet av rapporten i den politiska nämnden.
163

 Detta betraktas som ett tillfälle då 

rektorerna får berätta om sin skola, lyfta fram hur skolan fungerar och vilka 

förbättrings möjligheter man har att arbeta med. En annan aspekt av förvaltningens 

reaktion handlar om hur förvaltningstjänstemän (förvaltningschefen/skolcheferna) 

stödjer rektorerna i deras arbete. 

 

Ingen av rektorerna förväntade sig något speciellt stöd från förvaltningen. I svar 

på frågan om de hade fått stöd från förvaltningen svara en rektor: 

 

”Nej, det hamnar hos mig [det vill säga ansvaret för rapporten – 

författarens anm.] förvaltningen har tillit till mig.” 

 

Den rektorn var helt införstådd att hon/han som bär ansvaret att ta tag i brister och 

ha arbetsplan för att bemöta svagheter och brister på ett adekvat sätt. En annan rektor 

sa att  

 

”Vi får ju medel, skolpeng, för vår verksamhet, men inga extra stöd 

för att driva de här processerna, det förväntas att vi klarar av det 

själva.” 

 

Stöd kan vara av olika sätt till exempel i form av återkoppling till skolan och 

personalen med avseende det arbete som de gör eller slutrapporten. En biträdande 

rektor berättade 

 

”Som skola har vi inte fått någon återkoppling från högre ort, i alla 

fall inte som jag känner till. Fast vi får höra att vi är en bra skola, 

mest som en bisats.”  

 

Som framgår handlar det inte endast om ekonomiskt stöd och resurser utan 

återkoppling i andra former, direkt bekräftelse, eller likvärdig hantering av processen 

kan vara mycket avgörande. En rektor berättade att hon/han kallades till 

                   
 

163 Det är inte i alla samarbetskommuner får rektorerna redovisa slutrapportens innehåll i den politiska 

nämnden. 
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förvaltningschefen i samband med förklaring av slutrapportens resultat. Vilket hade 

känts väldigt obehagligt eftersom det inte är rutin att kallas till möte.   

 

I allmänhet anser rektorerna att de inte får något särskilt stöd i arbetet med 

förbättringsmöjligheter. Utan det ska skötas inom ramen för ordinarie arbete och 

resurser. Någon av rektorerna sa att inget medel är avsatt till det heller. I stora drag 

förutsätts att skolorna ska sköta utvecklingsarbetet själva, och det betrakta som en 

intern angelägenhet.
164

  

 
 

5.2.5 Utvecklingsarbete 
 
För att undersöka hur rektorerna såg på utvecklingsarbete, hur de tänkte kring det 

och eventuella behov av stöd därav frågade jag vad rektorerna saknade i arbete med 

kvalitetsförbättrings frågor i sin skola, samt vad de önskade sig för stöd från 

förvaltningen. Rektorernas svar var något splittrade. Några efterfrågade någon sorts 

central styrning och stöd i övergripande, allmänna frågor som är gemensamma för 

alla skolor i kommunen till exempel frågor kring LGR11 och frågor som gäller 

övergång mellan skolstadierna. Några av rektorerna som var i samma linje nämnde 

att de saknade stöd i form av utvecklingsledarfunktion som organiserar skolorna i de 

övergripande frågor som gällde alla kommunens grundskolor.  

 

En rektor, som var något kritisk gentemot förvaltningens roll i arbete ned 

utvecklingsmöjligheterna, betonade vikten av stöd från förvaltningen på följande 

sätt: 

 

”FRAM lyfter vissa frågor, men förvaltningen tar inte det på allvar 

på samma sätt som man gör med Skolinspektionsrapporten. Jag tror 

inte att vi skulle få resurser till de frågorna. Däremot skulle vi få 

direktiv vad vi ska göra.” 

  

Men trots att ett antal rektorer uttryckligen vill ha någon form av samordning i 

kvalitets- och utvecklingsarbetet, särskilt LGR 11, är man väl rädd om sin integritet 

och vill inte att någon kommer och petar i hur skolan ska skötas. Såsom en annan 

rektor sa: 

 

”Man önskar att förvaltningen håller sig till styrdokumenten, och att 

de inte hittar på en massa olika saker [till exempel temadagar och 

dylikt - författarens anm.] som flyttar fokusen från undervisningen 

…” 

 

                   
 

164 Med undantag om det uppdagas stora brister i den muntliga rapporten eller slutrapporten då 

förvaltningen ryker in. 
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När det gäller förhållandet mellan den lokala skolans behov av utveckling och 

stöd från förvaltningen förespråkar en rektor, till skillnad från många andra 

satsningar på den lokala än på den centrala: 

 

”Man har anställt personal centralt från förvaltningen för att stödja 

oss i … jag behöver inte hjälp i de sakerna. Däremot behöver jag 

hjälp i det här … och det här … hos mig [här rektorn nämner vissa 

områden som skolan behöver utvecklas i. författarens anm.]. Jag har 

ansvaret för att driva verksamheten och sedan anställer man folk i 

kommunen som ska hjälpa oss. Vad de ska göra i min skola? Det blir 

mer jobb för oss. Jag behöver folk som gör arbete åt mig. Om jag 

skulle ha en som jobbar med kvalitet, skulle jag behöva någon som 

kommer en dag i veckan här i skolan, då vet jag att det skulle vara en 

person här i skolan, inte en person på förvaltningen.” 

 

På det sättet förespråkar rektorn mer satsningar och resursfördelning till den 

lokala verksamheten än ett centralt stöd som inte är förankrat i skolan. Som den 

rektorn berättade: 

 

”Det blir mer jobb i och med att man måste gå runt med dem och visa 

hur verksamheten fungerar. Allt det här tar tid som jag kan ägna åt 

annat.” 

 

Utgångspunkten för den rektorn är satsningar på lokala aktiviteter och inga 

centrala och gemensamma beslut som går över huvudet på rektorerna. Eftersom 

dessa centrala aktiviteter inte ger något effekt på hur arbetet i enheten sker. Centrala 

aktiviteter kan delvis bli som en tidstjuv som stjäl resurser och tid från viktigt internt 

arbete med uppdraget och undervisning enligt rektorn.  
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5.2.6 Vad händer sedan?  
 

Ett huvudtema för studien var, vad händer sedan? Den här frågan fick uttryck på 

olika sätt i intervjuerna. Vad gjorde skolan med rapporten? Hur tog man hand om 

den? Hur användbar var rapporten i skolans kvalitetsarbete? Vad var FRAM’s största 

bidrag till skolan? Nedan redovisas rektorernas svar. 

 

 

5.2.6.1 Hur mottogs rapporten? 
 

Rapporterna är offentliga handlingar och därför lägger alla rektorer rapporten på 

skolans hemsida så att allmänheten (föräldrar) kan ta del av den. Rapporten och 

resultaten tas även upp i olika sammanhang där föräldrar medverkar såsom 

föräldrasamverkan, och dylikt. 

 

I skolan får personalen ta del av hela rapporten. De styrkor och svagheter som har 

lyfts upp i rapporten diskuteras enligt rektorerna i personalgrupper (APT, arbetslagen 

och även ledningsgruppen). 

 

Som diskussionsunderlag till personalgrupperna hade de flesta rektorerna lyft 

fram slutsatser och särskilda förbättringsmöjligheter i punktform med urklippta citat 

från rapporten. Syftet var att driva förändringsarbeten som de tyckte var viktiga och 

låg i linje med sina planer.   

 

I stort sett ansåg rektorerna att FRAM har fungerat som en ”klapp på axeln, en 

bekräftelse att vi är på rätt väg”. Däremot var de tveksamma om den har bidragit till 

någon kvalitetsförbättring i skolarbetet som sådant. För att specifik ta reda på hur 

rektorerna såg på just FRAM och kvalitetsförbättringsarbete i skolan ställdes frågan: 

på vilket sätt anser du att FRAM har påverkat skolans kvalitetsarbete? En av 

rektorerna, som dessutom var varm anhängare av FRAM svarade på följande sätt:   

 

”Det har väl inte hänt mycket, man har fortsatt i samma anda. Det är 

inte så att den har vänt upp och ner på några stenar på något sätt, det 

har den ju inte. Det är kanske så, när man får mycket negativ kritik, 

som man måste ta tag i saker, det nog då kan man säga att det 

påverkar kvaliteten.” 

 

Den rektorn som var nöjd med skolans tillstånd och kände att det inte finns något 

behov för förändring. FRAM-rapporten innehöll inte något incitament för förändring 

heller, tyckte rektorn. Några andra rektorer passade på att använd rapporten som ett 

ytterligare medel för att driva förändringar i den riktning som de ville. 

 

”Vi hade en medarbetare i en grupp som inte fungerade 

tillfredsställande. Det behövdes en tajtare grupp som arbetade med 

den verksamheten, där har jag anställt personal. Där har bland annat 

FRAM fått väldigt konkret effekt givetvis.”  
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De här rektorerna var också nöjda med FRAM. De tyckte att de har fått ett 

ytterligare argument för att aktualisera förändringsfrågor. Allmän har ofta 

förbättringsområdena i rapporten känts igen av rektorerna, och FRAM har blivit som 

”ett verktyg” i deras händer för att vässa sina argument till förändringsarbete. 

 

Det fanns även rektorer som berättade om det motsatta. När skolorna har fått 

någon kritik som ansetts vara obefogad, enligt rektorerna, resulterade det i en negativ 

motreaktion gentemot slutrapporten, vilket har lett till att personalen och rektorerna i 

de aktuella skolorna inte har tagit rapporten på allvar. 

 

”Vi blev väldigt upprörda över en grej i FRAM rapporten. Vi hade 

jobbat mycket hårt med…,[rektorn nämner ett skolarbete, författarens 

anm.] Vi var väldigt stolta över vårt arbete. När slutrapporten kom 

tyckte FRAM- utvärderarna att det var ett utvecklingsområde.” 

 

Detta ansågs av personalen som ett hån mot skolans gedigna arbete med det 

området. Plötsligt kommer FRAM rapporten och tycker att det behöver utvecklas. 

”Det kändes lite olustigt, hur tänker de?” sa rektorn och tillägger:  

 

”När vi fick Skolinspektionen på besök några månader senare fick vi 

mycket beröm för just vårt arbete med det området i deras 

granskning. Skolinspektorerna tyckte att vårt arbete är något 

fördömligt som andra skolor skulle lära sig av.” 

 

Vidare tillägger samma rektor: 

 

”Hur man genomför utvärderingen är helt …[avgörande – 

författarens anm.] 
165

. När man får ett sådant omdöme utan ett 

ordentligt underlag, blir konsekvensen då att rapporten tappar sin 

trovärdighet. Då tar man inte det på allvar längre.” 

 

Många rektorer vittnar om vikten av balansgång i rapportskrivningen och dess 

trovärdighet, om det ska leda till förändring och om det ska tas på allvar av 

personalen. En annan rektor berättade om (även visade vid intervjutillfället) en av 

medarbetarnas e-post, där läraren hade blivit ”felciterad” och totalt ”misstolkad”. 

”Läraren kände inte igen sig och var chockad över hur hon har misstolkats av 

FRAM- utvärderarna.” Rektorn berättade om delvis vissa påståenden i rapporten så 

som ”fabricering av fakta” och dylikt som kränkande och det inte ger något seriöst 

intryck av rapporten. Den här typen av misstolkningar/missbedömningar påverkade 

klart negativt och ledde till negativ motreaktion från skolornas håll, vilket delvis 

hade lett till att man inte tog FRAM-rapporten på allvar, enligt några av de rektorer 

                   
 

165 Här rektor använder ett ord som är väldigt otydligt i inspelningen, men andemeningen kan tydas 

som: viktig, avgörande, väsentlig, grundläggande. Därför har jag skrivit avgörande vilket beskriver 

situationen väl. 
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som ingick i den här studien. Dessutom hade den tagit en massa tid för att motverka 

FRAM’s negativa effekt i det aktuella fallet. 

 

Sammanfattningsvis har i svaren på frågan ”vad händer sedan?” framkommit att 

sex av de tio rektorer som har intervjuats tyckt att FRAM rapporten var en 

bekräftelse av det arbete som de redan gjorde. De kände igen sig och var medvetna 

om de brister (utvecklingsmöjligheter) som hade lyfts upp i rapporten. I stort sett 

ansåg de flesta rektorerna att FRAM har fungerat som en påskyndarfaktor, ett 

argument för dem i deras arbete med organisationsförändring. På det sättet ansåg 

rektorerna att rapporten var positiv och en hjälp i deras arbete. Två rektorer svarade 

att den inte lett till något nämnvärt alls
166

. 

 

  

                   
 

166 I den här sammanfattningen saknas redovisning av intervju med två rektorer. I båda två fallen avvek 

respondenternas svar på grund av vissa förutsättningar och rimliga skäl. Därför redovisas inte dess pga. 

forskningsetiska krav till anonymitet av respondenter i forskningsstudier. 
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6. Slutsatser och diskussion 

6.1 Analys  
 

Skolan är ett komplext fenomen. Att skapa förändring i skolan är bland annat 

beroende av många faktorer så som aktörers inbördes maktförhållanden och det 

utrymme och förutsättningar som varje aktör har. Dessa utrymmen och 

förutsättningar är i sin tur en produkt av de ramfaktorer som styr och påverkar 

aktörernas handlingar. Handlingar sker inte i tomma intet utan de är en konsekvens 

av de sociala processer som sker i skolan och de pragmatiska lösningar som varje 

aktör vidtar i olika frågor och situationer.  

 

FRAM-samarbetet, som är en handling för ökad kvalitetsförbättring i den 

kommunala skolorganisationen, har varit föremål för undersökningen i den här 

studien. Den övergripande frågan som den här studien vill besvara är på vilket sätt 

anser de berörda aktörerna, att FRAM- utvärderingar bidragit till 

kvalitetsförbättringar i de skolor som har blivit FRAM- utvärderade. 

 

Förvaltningschefen är den högst operativt ansvarig i kommunernas 

skolorganisation och rektorn är i sin tur högst ansvarig befattning på skolnivå. Var 

och en av dessa aktörer spelar en viktig, men på olika sätt, roll vad gäller FRAM-

samarbetet. Aktörernas inbördes roller och maktförhållanden samt deras intentioner 

och uppfattningar om FRAM speglas i de handlingar som var och en vidtar. 

 

Utgångspunkten för analysen är ett ramfaktorteoretiskt perspektiv där belyses 

förvaltningschefernas och rektorernas handlingsutrymme med avseende de yttre och 

de inre faktorerna. Till de yttre faktorer kan nämnas de statliga regelverken, krav och 

påbud som regleras i läroplaner, ämnesplaner och övriga förordningar som 

tillsammans bildar de institutionella ramarna, som förpliktigar skolorna att vidta 

vissa handlingar. Handlingar begränsas även av de inre faktorerna som är 

skolspecifika och har med skolansorganisation och skolkulturen att göra, till dessa 

kan skolans egna regler, normer och rutiner nämnas
167

. Sambandet mellan de inre 

och de yttre gränserna är inte linjär utan den är komplex och dynamisk, där tre 

aktörer: staten, den kommunala nämndstyrelsen och skolenheten verkar. 

 

Skolans inre handlingsutrymme och de statliga yttre gränserna påverkas 

emellertid av en ytterligare mellangräns, den kommunala nämndstyrelsen. Den har i 

förhållande till de statliga ramfaktorerna ett verkställande (operationellt) ansvar vars 

befogenheter regleras av staten. Nämndstyrelsen och förvaltningen har gentemot den 

lokala skolan en beställarroll som i sin tur reglerar skolans arbete via till exempel 

resursfördelning, olika stödmekanismer och kommunala regler och normer.  Figur 1 

är ett försökt att illustrera förhållande mellan de yttre och de inre 

handlingsutrymmena med avseende de kommunala styrmekanismerna.  

 

                   
 

167 Berg, G. 1999, s.34, Lundgren, U.P. 1990, s.35  



67 
 

 

 
 

Som framgår av figuren är sambandet mellan det yttre och de inre gränserna 

skapar spänning mellan två fält, den yttre institutionella och den inre organisatoriska 

gränsen, vilket speglas i två styrprocesser. Det ena är styrning av och den andra är 

styrning i skolan
168

. Kontrasten mellan spänningsfälten, som illustrerats i yttre 

gränser, i en mål- och resultatstyrd skola lämnar handlingsutrymme (frirum) för 

den lokala skolenheten att tolka och tänja utrymmet genom att röra sig mot yttre 

gränserna. 

  

Med andra ord ett handlingsutrymme som har sina yttergränser i spänningsfältet 

mellan de statliga och de kommunala ramfaktorerna. I och med att skolan som 

organisation styrs av både de kommunala och statlig institutionella ramar. Däremot, 

någon totalt handlingsfrihet är det inte tal om utan det blir en sorts 

symbiosförhållande. Där effekterna av de yttre gränserna är beroende av de inre 

organisatoriska och kulturella traditioner som begränsar skolans 

handlingsutrymme.
169

 

 

Detta handlingsutrymme innebär att i det dagliga skolarbetet kan rektorer och 

lärare bedriva sin verksamhet på olika sätt, utan att för den delen göra sig skyldiga 

till några formella tjänstefel, vilket även förklarar hur de olika 

samarbetskommunerna hanterar FRAM-utvärderingarna.
170

 Därför blir den lokala 

skolorganisationen viktig för bedömningen av till exempel kvaliteter av uppdraget, 

                   
 

168 Berg, G. 1999, s 34, se även Häggqvist, S. 2004, s 14 
169 Berg, G. 1999, s. 37, Ekholm, M. 2000, s 39 
170 Berg, G. 1999, s 33 
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vilket även bör ses i skuggan av den rådande arbetskultur som finns i varje enskild 

skola.
171

 Den redovisade intervjumaterialet tolkas och bearbeta med utgångspunkt 

från den här tolkningsmodellen. 

 

 

6.2 FRAM’s användningsområde 
 

Utvärderingar används utifrån olika syften och därmed på olika sätt. I analysen av 

den redovisade intervjumaterialet finns ett antal teman aktuella i uppfattningar kring 

utvärdering av FRAM-samarbetet.  

 

FRAM kom till en period då kvalitetsredovisningen åter fick mer aktualitet i form 

av kontrollerande styrmekanismer såsom utbildningsinspektionen i början av 2000-

talet.
 172

  I och med högre tryck på kommunerna från staten började olika typer av 

aktiviteter och åtgärder att dyka upp runt om i landet.
173

 FRAM kan ses som en 

produkt av ökat behov av kvalitetsredovisning. En åtstramning av de yttre ramar som 

delvis reglerar kommunernas verksamhet mot en viss riktning, men samtidigt lämnar 

fältet öppet för kommunerna att forma och strukturera sina egna åtgärder. Däremot 

att åtgärderna får den form och struktur som till exempel FRAM har, är en produkt 

av interkommunala nätverk förvaltningschefer emellan och deras handlingsutrymme 

inom de befintliga ramarna.  

 

Det omnämns i intervjuerna att samarbetskommunerna har flera syften med 

FRAM. Det ena är den kontrollerande och kvalitetsförbättrande funktion som är en 

viktig bas för hela samarbetet, men även en kompetenshöjande effekt. När det gäller 

förväntade effekter på FRAM har förväntningarna på dessa varit höga och 

förväntansfulla hos förvaltningscheferna. Det finns även andra förväntade effekter 

såsom nätverks- och dialogskapande funktioner som framgår i FRAM’s arbetsplan. 

Dessa nämns inte särskild mycket i intervjuerna. 

 

 

6.3 Vad är FRAM’s bidrag? 

 

Frågan om i vilken grad FRAM uppnår sitt mål kan beaktas utifrån förhållandet 

mellan den förväntade och den infriade förväntningen. När det gäller den infriade 

förväntningen var även här förvaltningscheferna nöjda med resultatet. De tyckte att 

                   
 

171 ibid. s. 42-46 
172 Regleringsbrev för skolverket, 2003, s.13 och även Regeringsskrivelse 2001/2002: 188 – utbildning 

för kunskap och jämlikhet– regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och 

vuxenutbildning, s.15 
173 Se Statskontoret 2001:3 bilaga 3, för en täckning över de olika projekt och åtgärder som 

kommunerna vidtog under den perioden. 
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FRAM ger relevanta resultat i form av kvalitetsförbättringar i skolorna och tillskriver 

fall där vissa frågor och utvecklingsmöjligheter omnämns som har varit värdefulla 

för både skolenheten och förvaltningen. Allmänt kan påstås att förvaltningschefer 

anser att FRAM-utvärderingar uppfyller deras förväntade krav till 

kvalitetsförbättring i skolan.
174

  

 

Den förväntade och infriade förväntningar på FRAM kan även betraktas utifrån 

andra aktörer, nämligen rektorerna. När det gäller sambandet de förväntade och de 

infriade förväntningar hos rektorerna, hade de stora förväntningar på FRAM. Alla 

rektorer hade mer eller mindre välkomnat utvärderingsgruppen och tyckte att det är 

bra att ”några andra utomstående” ser på verksamheten för att se vad kan förbättras.  

 

Detta gällde även hos övriga personalen enligt rektorerna. I många skolor hade 

man sett fram emot utvärderingsgruppen, när de fick veta om besöket. Men 

resultatet, det vill säga den infriade förväntningarna, blev inte så stor och till och 

med delvis besvikelse i vissa fall. De tyckte att FRAM-besöket och följaktligen 

slutrapporten inte ”vände på några stenar”. I de flesta fall hade rektorerna fått 

ytterligare en bekräftelse på det som redan mer eller mindre visste. FRAM-rapporten 

var för de flesta rektorer som en ”klapp på axeln”, vilket resulterade att de var ändå 

nöjda med FRAM eftersom de inte fick någon överraskande kritik. Till och med de 

rektorer som initialt var inte så särskild positiva till besöket tyckte att 

utvärderingarna var bra. ”det är alltid kul att få positivt feedback och veta att man 

gör ett bra arbete” sa en rektor. Det framgår av intervjumaterialet att kritiken sällan 

har varit någon överraskning för rektorerna och även för förvaltningscheferna.
175

 

 

Allmänt fanns det fler kritiska synpunkter på FRAM hos rektorerna jämfört med 

förvaltningscheferna. Flera rektorer tyckte att vissa slutsatser inte var välförankrade i 

verkligheten, vilket ledde till motstånd och ovilja att ta till sig av kritiken. 

 

Resultatet av den här studien överensstämmer i detta avseende med tidigare 

forskning att externa utvärderingar av sådan kaliber som FRAM och dylikt såsom 

Skolinspektionens inte leder till någon varaktig skolutveckling.
176

 Effekten av 

externa utvärderingar, är att de ”rör om grytan” för stunden och därmed sätter fokus 

på brister och tillkortakommanden som skolorna ofta känner till, vilket även framgår 

av intervjuerna med rektorerna och delvis förvaltningscheferna.  En orsak till att 

rektorerna var nöjda med utvärderingsresultaten kan sökas nog i att de får bekräftelse 

                   
 

174 Med utgångspunkt från de insamlade datamaterialen kan man uppmärksamma att 

förvaltningscheferna lyfter upp olika aspekter av FRAM som viktiga. Förutom noteringar här och var 

nämns inte direkt att FRAM leder till högre måluppfyllelse. Däremot motsatsen inte sägs heller. I 

allmänhet anses att FRAM infriade den förväntade effekten på kvalitetsförbättring och därav högre 

måluppfyllelse.   
175 Det framgår även att kritiken lindras, åtminstone i den officiella skriftliga versionen, enligt många 
rektorer som hade varit FRAM-utvärderare. Vilket är något som man bör beakta och hitta mekanismer 

för att utveckla. Det är naturligtvis en nackdel som har även lyfts upp i forskningslitteratur att kollegial 

utvärdering har tendensen att vara något ”lindrig” i sin kritik gentemot utvärderingsobjektet. 
176 Polwright, 2007, Sandahl, R , & Bringle, S. 2006, Berg, G. 2003 
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som skolan har fått och även i att rapporten lyfter upp vissa aspekter i skolans arbete 

som går i linje med rektorernas vilja till att åstadkomma vissa 

organisationsförändringar. Dessa används av rektorerna som ett ytterligare argument 

för sin sak. Däremot om dessa förändringar leder till kvalitetsförbättring låter sig inte 

bekräftas i den här studien.  Detta, sett utifrån en dialektiskt perspektiv, visar även att 

i förhållandet mellan de yttre och de inre gränserna, det är den inre gränsernas 

dynamik som är avgörande för hur de yttre mekanismerna inverkar. Vilket bevisar 

varför skolutveckling är en lokal angelägenhet.   

 

 

6.4 Attityderna om FRAM-besöket och utvärderingen 

I resultaten från intervjuerna framgår att utvärderingsobjektet omfattar hela 

skolverksamheten. En sorts ”screening” av skolan med avseende på: Kunskap, 

utveckling och lärande; Arbetsmiljö och delaktighet; Pedagogisk verksamhet och 

Styrning, ledning och kvalitetsarbete.  

 

Att få en helhetsbild av hela verksamheten ansågs vara ganska svårt, vilket 

hävdades av några rektorer. Därför förespråkade några respondenter avsmalning av 

FRAM- utvärderingsinnehåll. Alltså istället att satsa på bredd nischa in FRAM i 

vissa områden för att få fördjupad kunskap i. Men trots det var de flesta rektorerna 

nöjda med besöket och inte hade några invändningar gentemot granskningsområdets 

omfattning. 

 

I de flesta intervjuerna jämfördes FRAM med Skolinspektionens utvärderingar. 

Båda FRAM och Skolinspektionen utvärderingsområde omfattar liknande areor och 

frågor.  Däremot Skolinspektionen tycktes ha en hård och negativ hållning gentemot 

skolorna.  Detta ledde till missnöje gentemot Skolinspektionen, vilket i sin tur gav en 

positivt klang till FRAM. Rektorerna tyckte att FRAM-utvärderarna gav sig tid till 

lektionsbesök.  På så sätt lärarna kände sig sedda och respekterade i sitt pedagogiska 

arbete till skillnad med Skolinspektionens snuttifierade och korta lektionsbesök. 

Kontrasten bidrog mycket till en positiv bild av FRAM-utvärderingen i skolorna.  

 

Denna kontras speglar en del av det motstånd som ofta uppstår när i det statliga 

och strukturella nivån, stramar åt kravet och försök görs att med olika kontroll 

mekanismer, såsom inspektionen, begränsa skolornas handlingsutrymme. Denna 

mekanism betraktar den kollegiala utvärderingsformen såsom FRAM förordar 

mindre hotfullt och därmed mer accepterad. 

Vad gäller syftet med utvärderingen såg rektorerna FRAM- besöket och 

utvärderingen som ett tillfälle för utveckling och att sätta fokus på kvalitetsarbete. 

Av de intervjuade rektorerna betraktade inte någon FRAM’s initiala syften som 

kontrollerande från förvaltningens sida. Den kollegiala andan (Peer Review) 

bekräftades av både rektorer och förvaltningschefer.  
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6.5 Slutrapporten 
 

I samband med varje besök skrivs en slutrapport som vidare publiceras och läggs på 

FRAMs hemsida. 

 

Rapportskrivning sker på så sätt att varje FRAM-utvärderare skriver ett internt 

PM (delrapport) utifrån det arbets- och ansvarsfördelningar som gruppen gjort 

sinsemellan. Därefter skriver utvärderingsledaren den sammanfattande slutrapporten. 

Rapporten grundar sig på observationer, intryck och upplevelser som utvärderarna 

har fått under besöket och även de diskussioner som utvärderingsgruppen haft 

tillsammans samt övriga gruppens skriftliga delrapport.
177

 Innan slutrapporten 

publiceras lämnas en muntlig och därefter en preliminär skriftlig rapport till rektor 

för granskning av eventuell sak fel och missförstånd. Därefter överlämnas 

slutrapporten till både rektorn och förvaltningschefen i respektive kommun. Detta 

tillvägagångssätt i rapporteringen till sin form påminner mycket Högskoleverkets 

utvärderingsmodell, efter Franke-Wikbergs utvärderingsmetod.
178

 En annan likhet är 

att båda modellerna bygger på kollegial utvärdering, men till skillnad med FRAM 

bygger Umeå modellen sin granskning på självvärdering och är ett steg i 

högskoleverksamhetens arbete i analys av egna lokala behov. Detta skiljer sig 

väsentligen från FRAM som är en toppstyrd utvärderingsform, trots intentionerna i 

att främja till kvalitetsförbättring i den enskilda skolan.       

 
 

6.6 Innehållet i slutrapporten 
 

Ett steg i undersökningsprocessen är hur rapporten tolkas, bearbetas av förvaltningen 

och av den utvärderade skolan. Som framgick av intervjuerna med rektorerna fanns 

det stora förväntningar på rapportens saklighet och objektivitet, i granskningen av 

skolorna. Rektorerna förväntade sig att rapporten skulle lyfta upp viktiga frågor som 

berörde organisation, ledarskap och pedagogiska frågor och vara ett steg/hjälp i 

riktning mot utveckling och kvalitetsförbättring. Av intervjuerna framgår att det 

finns delade meningar om huruvida slutrapporten uppfyller dessa förväntningar. 

 

I vissa fall har slutrapporten varit en besvikelse då rektorerna ansåg att rapporten 

innehåller felaktigheter och missuppfattningar. Några rektorer tyckte att 

slutrapporten innehöll viss märkliga slutsatser, och undrade på vilka grunder kunde 

utvärderarna dra sådana slutsatser.  

 

Några rektorer drog slutsatsen att slutrapporten byggde delvis på tyckande och 

saknade god vetenskaplig saklighet. Därför avfärdades dess resultat som relevanta. 

                   
 

177 Som en bisats i intervjuerna framfördes många gånger behov av skarpare framförtoning i 

rapporterna. Många rektorer tyckte att man ”fegar” och rapporterna inte är tillräckligt ”tuffa”. Ämnet 

har inte varit huvudfokusen i den här studien. 
178 Se Franke, S. & Nitzler, R. 2008 
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Några andra rektorer hävdade att rapporterna inte innehöll några överraskningar. På 

så sätt innebar rapporten inte någon förändring i arbetet som sådant. ”Vi fortsatte 

mer eller mindre som förr”, eftersom de inte hade fått någon drastiskt kritik som 

skulle ifrågasätta verksamheten enligt några rektorer. 

 

Även förvaltningscheferna medgav att rapporten inte innehåller några 

överraskningar och den kritik som uppmärksammats i rapporterna är delvis något 

”reserverade”. Några rektorer förespråkade tuffare formuleringar i rapporten. Hur 

tuff man får vara i ett utvärderingsförfarande är alltid en avvägning. Utvärderingar 

väcker ofta starka känslor och motreaktioner till att avfärda dess innehåll och 

slutsatser.
179

 

 

FRAM’s utvärderingar och rapporter ska, i enlighet med dess arbetsplan, leda till 

högre måluppfyllelse och ökade dialog skolorna emellan. På vilket sätt rapporten 

bidrar till dessa omnämnda aspekter är något som inte är helt tydligt. Kopplingen till 

måluppfyllelsekravet, det vill säga bättre elevprestationer är inte i fokus i 

slutrapporten. Forskning visar även att externa och toppstyrda utvärderingar tenderar 

att endast leda till förändringar av administrativa och organisatoriska karaktär.
180

 

Detta bekräftas även i intervjuerna.  

 

Naturligtvis är det mycket svårt att mäta eller bedöma det direkta bidrag som en 

åtgärd har haft i en komplex organisation som skolan eftersom effekten av en åtgärd 

kan visa sig lång efter att åtgärden har verkat. Trots att, i undersökningen hade delvis 

hänsyn vidtagits med avseende FRAM-utvärderingar över tid, nämner ingen av 

rektorerna något vare sig om kortsiktiga eller om långsiktiga effekter till högre 

måluppfyllelse. Slutsatsen är nog att FRAM’s bidrag till högre måluppfyllelse inte är 

så, som förväntas vara. FRAM’s bidrag till de utvärderade skolorna bör nog sökas i 

andra arenor än i kvalitetsförbättring i bemärkelse måluppfyllelse.  

  

 

  

                   
 

179 Rombach, B. 2003, Vedung, E. 2003, Sandberg, B. & Faugert, S. 2007 
180 Sandahl, R. & Bringle, S. 2006, s. 22 
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6.7 Spridning av resultat 
 

”Ett viktigt steg i en utvärdering är att återföra resultaten till den/ dem som lagt ut 

utvärderingsuppdraget det vill säga för den/dem utvärderingen genomförs.”
181

  

FRAM- utvärderingarna är beställda av förvaltningen i respektive 

samarbetskommun. I FRAM’s arbetsplan framgår att spridning av goda exempel är 

viktig syfte för hela samarbetet. Detta bekräftas även av resultatet från intervjuerna 

med förvaltningscheferna. Detta innebär att förvaltningen har en ambition och 

förväntning i att sprida de goda exemplen i sin respektive kommun. Däremot hur 

spridning ska ske finns det inte några tydliga normer och arbetsrutiner för. 

Utvärderingarna är offentliga handlingar. De läggs dels på den utvärderade skolans 

hemsida och dels på FRAM’s hemsida. Spridningseffekten av FRAM utvärderingar 

anses vara en pelare i FRAM’s syfte enligt förvaltningscheferna, men på vilka andra 

sätt spridningen sker, särskild skolorna och kommunerna emellan framgår vare sig i 

dokumentation eller i intervjuerna. Endast vid ett enda tillfälle omnämner en 

förvaltningschef att FRAM används aktivt i spridningssyfte. Då uppmärksammas två 

gånger per år i konferenser med skolledare och lärarna FRAM- utvärderarna i den 

kommunen. Där FRAM-utvärderarna får berätta om sina erfarenheter om att vara 

utvärderare. Syftet är att väcka intresse för FRAM- rapporterna och dess resultat 

samt att locka till sig nya utvärderare.
182

 

 

När det gäller spridning av resultatet till andra intressenter, framgår av 

intervjuerna med rektorerna att föräldrar informeras delvis via veckobreven och även 

i olika föräldrakonstellationer såsom föräldrar föreningar, föräldraråd eller dylikt.  

Sammanfattningsvis kan dra slutsatsen att spridningseffekten av FRAM’s goda 

exemplen blir något otydligt. Något konkret hur aktiv resultaten av utvärderingarna 

sprids skolorna och även samarbetskommunerna emellan framgår inte av 

intervjuerna. 

 

 

6.8 Användning 
 
När det gäller användning av utvärderingen förväntas att rektorerna använder 

rapporten i sitt arbete med kvalitetsfrågor. Det framgår tydligt, i intervjuerna att det 

är rektorerna som äger rapporten och därför är det skolans sak att vidta adekvata 

åtgärder därom.  

 

                   
 

181 Karlsson, m.fl. 2002 s.102  
182 Som en led i kompetensutveckling får en rektor eller lärare vara med ett visst antal utvärderingar. 
Syftet är att kunskaper och erfarenheter spridas på så sätt inom organisationen och skolorna. Däremot 

har FRAM en fast kärna av utvärderingsledare från respektive kommun som leder besöken och skriver 

slutrapporten. Till skillnad med Högskoleverkets utvärderingsmodell är ingen från den lokala enheten är 

med i utvärderingsgruppen. 
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Vissa rektorer har använt FRAM-rapporten som diskussionsunderlag för att 

söka/driva förbättringar i viss riktning. Det har också använts allmänt som underlag 

för att se ” vad det är som kan förbättras” eller delvis för organisationsförändring 

samt i den mån någon brist eller avvikelse har rapporterats, använts rapporten för 

omedelbar konkret förbättring. I några andra fall har rapporten fungerat som 

bekräftelse.
183

 De användningsområden som lyfts fram av rektorerna och 

förvaltningscheferna gällande utvärderingar överensstämmer med resultat av 

forskning om utvärdering.
184

  

 

Syftet med FRAM- utvärderingarna är att den ska leda till kvalitetsförbättring i 

den lokala skolenheten. Av intervjuerna framgår inte hur FRAM har bidragit till 

detta syfte. Utvärderingen har välkomnats av rektorerna och ansetts vara positiv. De 

användningsområden som omnämns av både förvaltningschefer och av rektorerna 

kan knappast betraktas som kvalitetsförbättring.
185

  Enligt Skolverkets definition 

innebär kvalitetsförbättring förbättrad måluppfyllelse, vilket medför att elevernas 

studieprestation ökar i olika avseende. Ingen av rektorerna hävdade att FRAM har 

bidragit något till skolans verksamhet i detta avseende.  

 

Däremot har utvärderingen lett delvis till att skolorna uppmärksammat och fått 

medvetenhet om sina styrkor och svagheter som i sin tur lett till reflektioner kring 

organisation, mål och ledarskap. FRAM har även bidragit till eller påskyndat viss 

organisations förändringar som hade varit planerat eller tänkta att genom föras i 

sinom tid.  

 

Forskningsresultat visar att de föreslagna förbättringsmöjligheterna inte påverkar 

skolans inre arbete på något nämnvärt sätt.
186

 Däremot kan den här typen av externa 

utvärderingar leda till kvalitetsförbättring om den kombineras med andra interna 

åtgärder. Annars är risken stor att det blir som en engångsföreteelse, dyker upp som 

ett stjärnfall, lyser en stund men lika fort försvinner. I andra fall då ansågs att 

rapporten har varit vagt underbyggt så det har inte lett till någon förändring alls, 

enligt rektorerna. 

 

 

 

 

 

                   
 

183 Det är intressant att notera i något fall, då fick skolan mycket god kritik för sitt arbete, kom 

utvärderingsgruppen fram till att skolan/ ledningen bör göra en analys varför skolan är så framgångsrik, 

vilket skolan brast i analysen av orsakerna till sin framgång. Av intervjun med ledningen framgick att 

någon vidare analys aldrig gjordes vare sig av skolan eller av förvaltningen. 
184 Karlsson, O. 1999, Vedung, E. 2003 
185 Även om hänsyn delvis tagen på att effekten av åtgärd kan förskjutas i tid långt efter utvärderingen 

har utförts, går det inte att påvisa några bidrag i detta avseende. 
186 Sandahl, R. & Bringle, S. 2006, s. 35 
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6.9 Vad var FRAM’s största bidrag 
 

För en sammanfattande bedömning av FRAM ställdes frågan vad FRAM största 

bidrag har varit. Syftet var att fånga någon utsaga eller något påstående som sticker 

ut och är signifikant för FRAM hos respondenterna. 

 

Utifrån det insamlade materialet kan det inte något särskild utsaga/påstående tas 

upp. Det som dyker upp i de flesta intervjuer är att ”det är alltid bra att någon 

utifrån tittar på verksamheten” eller att FRAM-besöket har gett en möjlighet till att 

reflektera och få syn på egen verksamhet och dylikt. Däremot omnämner både 

förvaltningscheferna och rektorerna FRAM’s kompetenshöjande effekt. Detta 

lovordades av alla de rektorer som själva hade varit FRAM-utvärderare. Som något 

extraordinärt positiv och givande.
187

  

 
 

6.10 FRAM’s övriga bidrag 
 

Som övriga bidrag omnämns två aspekter. Det ena är ett visst marknadsföringsvärde, 

som en tydlig effekt som FRAM’s bidragit till några skolor. Detta ansågs vara viktigt 

för många skolor då minskade antal elever innebar borttappade skolpeng och 

budgetsunderskott som följd. Därmed det uppmärksammade effekt som FRAM 

bidrog till användes av skolorna för att locka till sig elever.  

 

Den andra aspekten av FRAM’s övriga bidrag var att FRAM-rapporten användes av 

förvaltningscheferna som en faktor på utvecklings- och lönesamtal med rektorerna.  

 

Resultatet av tidigare forskning även bekräftar i högsta grad förekomsten av dessa 

bieffekter i externa utvärderingssammanhang.
188 

  

                   
 

187 Den aspekt av FRAM som behandlar dess kompetenshöjande bidrag har inte behandlats i den här 

studien. Den är viktig aspekt i FRAM-utvärderingar som bör beaktas för sig om man vill få en 

helhetsbild av FRAM-samarbetet med avseende skolutveckling. 
188 Sandahl, R. & Bringle, S. 2006, s. 25 
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7. Diskussion och slutkommentar 
 

I det tidigare avsnittet har jag analyserat intervjumaterialet utifrån rektorernas och 

förvaltningschefernas utsagor och påståenden om hur har FRAM uppfattats och 

använts, med utgångspunkt från de handlingsutrymmen som den har. 

 

I det avslutande avsnittet blickar jag framåt och lyfter upp de 

förbättringsmöjligheter som finns med stöd av tidigare forskning och resultatet av 

den här studien. Således försöker bringa klarhet om vad händer sedan. 

 

 

7.1 Varför FRAM? 
 

I en mål- och resultatstyrd organisation som dessutom är decentraliserad erfordras 

vissa kontrollmekanismer för makthavare och de övriga ansvariga för att följa upp 

hur organisationen, den enskilda enheten sköter sin verksamhet i förhållande till de 

uppsatta målen. Därför är olika former av utvärderingar (uppföljning, granskning 

och självvärderingar) av central betydelse för institutionens/organisationens 

fortlevande. 

 

Uppföljning och utvärdering av verksamheter sker på olika sätt i olika kommuner 

runt om i landet. FRAM är ett utvärderingssamarbete som bygger på de kommunala 

ramverken vilket styrs på förvaltningsnivå. Samtidigt finns en strävan efter en 

kollegial bedömning då utvärderingen görs av verksam skolpersonal. Denna 

arbetsform innebär emellertid en paradoxal hållning som kan påverka resultatet och 

därmed effekten av utvärderingen. Det paradoxala är att FRAM är både toppstyrd 

och byggd på en kollegial utvärderingsform, vilket innebär att den utgår från 

kollegernas rådgivande och informella bedömningar (Peer Review). 

 

Detta arbetssätt kan vara problematiskt i frågan huruvida den lokala enheten 

(skolan) ska förhålla sig till utvärderingsresultatet. Är det rådgivande eller bindande? 

Detta har visat sig, att det varit svårt att hantera i praktiken när slutrapporten 

publicerats.  

 

Vissa rektorer nämnde att de mer eller mindre hade i sidosatt rapporten eller så de 

hade lyft upp de delar som ansågs ”vara lämpliga”. Att skolan äger utvärderingen 

ligger naturligtvis i linje med den decentraliserade mål- och resultatstyrning som 

råder i skolsystemet och i den kommunala nivån. Som framgår i figur två ger detta 

utrymme till den lokala skolan att ”fritt” handla och själv bestämma hur skolan löser 

sina problem.  En överhängande risk i en decentraliserad organisation är att den 

lokala enheten inte mäktar att ta tag i de frågor och problem, som uppstår i 

organisationen, vilket leder till att kvaliteten eftersätts som en följd av ad hoc 

lösningar. Såsom en rektor sa: ”skolan är en händelsestyrd organisation”. Detta 

påvisar för det problem som uppstår i en decentraliserad och mål- och resultatstyrd 

organisation, där skolan/enheten lämnas ensamma i sina öden att klara av och lösa 
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all problem som uppstår i vardagen och dessutom står i framkant i utvecklingslinjen 

också.
189

  

 

Den redovisade forskningsresultat för kvalitetsarbete och utveckling i skolan 

visar att utvecklingsarbete bygger på analys av de lokala och kulturella 

förutsättningarna.
190

 Där den lokala skolorganisationen behöver centralt stöd från 

förvaltningen i form av analysverktyg för att sätta upp sina visioner och 

välförankrade i mål och plan för kvalitetsarbete.  Medvetenhet om de nackdelar som 

uppstår i ett decentraliserat mål- och resultatstyrt system kan bidra till att hitta olika 

mekanismer för att stödja skolorna i deras möjligheter till utveckling utan att för den 

delen hamna i en centralstyrning.  

 
 

7.2 Utvärderingen och kvalitetsförbättring 
 

Den centrala uppgiften för en skolverksamhet är att skapa en lärandemiljö för elever. 

Huvudansvaret för denna angelägenhet är statlig reglerad och ligger både på den 

kommunala utbildningsstyrelsen och på rektorn. Det är dessa aktörers uppgift att se 

till att eleverna får adekvat utbildning. All skolverksamhet och olika uppföljningar, 

granskningar och utvärderingar av skolverksamheten ska gynna eller leda till högre 

mål uppfyllelse. Detta framgår även tydligt i FRAM’s arbetsplan. 

 

Men frågan är på vilket sätt leder FRAM- utvärderingarna till kvalitetsförbättring, 

därav högre måluppfyllelse. Som framgick i analysen av det insamlade 

datormaterialet begränsas, FRAM’s bidrag till skolorna till viss del av 

organisationsförändring, bekräftelse av befintlig verksamhet och även delvis 

kompetenshöjning.
191

 

 

 Resultatet av studien visar inte på ett tydligt sätt att FRAM- utvärderingarna 

leder till någon högre måluppfyllelse. Ingen av rektorerna eller förvaltningscheferna 

för den delen har påstått att FRAM har påverkat, direkt eller indirekt, skolans 

måluppfyllelse. 

 

Resultat av både nationell och internationell forskning om externa utvärderingar 

bekräftar att kopplingen mellan utvärdering och kvalitetsförbättring i betydelsen 

högre måluppfyllelse är vag och svårfångad.
192

 Utvärderingar av extern karaktär 

                   
 

189 Berg, G. 1999, s.33 
190 Berg, G. 2003, Grosin, L. 2003 
191 Den här delen av FRAM- bidrag har inte varit föremål för den här studien. Kompetenshöjning 

omnämns både i FRAM- arbetsplan som ett syfte med hela samarbetet och i intervju med 
förvaltningscheferna. Många av de intervjuade rektorerna lovordar också den aspekten av FRAM- 

samarbetet. De anser att de har lärt sig mycket, med att vara FRAM- utvärderare. Däremot finns det 

ingen studie som styrker den.  
192 Plowright, D. 2007, Sandahl, R. & Bringle, S. 2006, 
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bidrar ofta till organisationsförändringar med syftet att påskynda eller förhala någon 

process eller få in underlag för beslut. Detta bekräftas även av den här studien.  

 

Att uppmärksamma styrkor och svagheter, såsom lyfts upp i FRAM- 

utvärderingarna, är naturligtvis positivt och givande på sitt sätt. Skolorna får då se 

sin verksamhet utifrån utvärderarnas perspektiv. Det hjälper förhoppningsvis för att 

uppmärksamma vissa administrativa och organisatoriska brister. Däremot det som 

inte görs i FRAM-utvärderingarna är en analys av varför saker är som de är. som 

nämndes ovan är skolans vardag i mångt och mycket händelsestyrd och präglad av 

”brandkårsutryckningar” av olika slag. Tid för reflektion och möjligheter till 

utveckling är mycket begränsad. Därför det som skolan behöver är verktyg för att 

analysera och upptäcka bakomliggande faktorer till varför saker är som det är. Detta 

har de lokala skolorna svårt att bemäkta själva. 

 

 

7.3 Slutrapporten och rapportskrivning 
 

Varje utvärdering innebär alltid en sorts bedömning. Bedömningar, hur 

välunderbyggda de kan än vara, är de subjektiva. Därför väcker utvärderingar ofta 

känslor för och mot. Så är det även om det här fallet med FRAM- utvärderingarna. 

Två aspekter i detta sammanhang uppmärksammats. Det ena handlar om uppföljning 

av slutrapporten gentemot den utvärderade skolan. Där många rektorer som hade 

varit FRAM-utvärderare ansåg att i slutrapporten ska man våga kritsera och vara 

hårdare i sin granskning av skolorna annars är risken stor att skolorna tar kritiken 

med en nypa salt och låter den förbi eller gömmer sig bakom till intet sägande kritik 

eller påståenden utan att den skulle leda till något förändringsarbete. Den här typen 

av reaktion är ganska vanlig, när det gäller utvärderingsresultat som bygger på 

kollegial värdering (Peer Review). Dessa rektorer vittnade om situationer i vissa 

skolor som de ansåg hade varit oacceptabla men kritiken slätades över i den 

officiella slutrapporten. Den risken är välkänd i forskning och många forskare har 

uppmärksammat problematiken något som även bekräftas i den här studien.
193

  

 

En annan aspekt i rapporten är att fakta ska baseras på god vetenskapliga 

insamlingsmetoder. Kritik framfördes av många rektorer som beskyllde rapporterna 

för osaklighet, vagt underbyggt tyckande. För att undvika den här typen av kritik bör 

en rapport bestå av en tydlig faktadel där datainsamlingsprocessen är väl redovisad 

och en bedömningsdel där utvärderargruppens bedömning lyfts fram.
 194

  Det 

underlättar för enheterna att godta kritik samtidigt som försvårar att avfärda den. 

Erfarenheter från forsknings studier till exempel Högskoleverket, visar att 

faktaunderlag baserad med vetenskapliga metoder ökar utvärderingens trovärdighet 

hos enheterna, viket även bekräftades i den här studien.  

                   
 

193 Karlsson, O. m.fl. s. 14 
194 Karlsson, O. m.fl. , 2000,  



79 
 

Det är viktigt att nämna en vetenskaplig redovisning av faktadel i en 

utvärderingsrapport är inte i kontrast med praktisk förvaltningspolicy. Praktiskt 

förvaltningsarbete innebär vissa begränsningar som försvårar praktisk 

genomförandet vetenskaplig studie, men svårigheter kan emellertid överbryggas 

genom skapandet av vällgrundade arbetsformer och rutiner som bygger på 

vetenskapliga metoder, utan att för den delen hamna i ett akademiskt träsk. 

 

 

7.4 Uppföljning 
 

Ett viktig steg i en utvärderingsprocess är en tydlig uppföljning av rapporten och 

”kontroll” av vad som händer sedan? Som det ser ut idag, finns det ingen tydlig och 

kontinuerlig uppföljning av vad som händer med rapporten och på vilket sätt 

förvaltningen och framförallt skolorna tar hand om resultaten. FRAM är en toppstyrd 

utvärdering,
195

 därför skulle den ge bättre resultat om man tydligt från förvaltningens 

sida markerade hur man följer upp och förväntar konkreta resultat från 

skolans/enhetens sida om vad skolorna gör med slutrapporten. En tydlig markering i 

detta avseende ökar både trovärdighet till utvärderingen samtidigt som skickar tydlig 

signal till rektorerna att ta tag i de brister och förbättringsmöjligheter som lyfts upp i 

slutrapporten.
196

 

 

 

7.5 Spridningseffekt 
 

Som framgick av analysen det inte finns någon tydlig spridningsmodell för FRAM- 

rapporterna och de goda exempel som det talas så varmt om. Det finns många goda 

arbetsformer och erfarenheter i skolorna som kan vara värda att uppmärksamma i 

varje kommun och kommunerna emellan. Samtidigt är det också viktigt att 

ytterligare uppmärksamma FRAM’s kompetenshöjande effekt/bidrag. 

Uppenbarligen är rektorer och lärare som har varit FRAM- utvärderare väldigt nöjda 

och anser att det har varit mycket givande. Undersökning och analys av den här 

delen av FRAM- samarbetet är nog något att ta hänsyn till för att få en mer 

nyanserad och fullkomlig bedömning av FRAM.  

  

                   
 

195
 En typisk egenskap för en toppstyrd och summativt utvärderingar är att utvärderings område, 

arbetsformerna är bestämda i förväg. Externa utvärderare besöker verksamheten och utifrån sina i 

förväg bestämda kriterier bedömer verksamheten. Till skillnad med down-top utvärderingar som har sin 

utgångspunkt från de frågor som den lokala skolan anser viktiga vill sätta fokus på. Alltså en down-top 

utvärdering är lokalförankrad i skolan och bland personalen. Vilket även leder till varaktig förändring i 
högre grad.  
 
196 Även utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt att utvärderingarna bidra till viss konkret 

förändringsarbete för att motivera de ekonomiska resurser som tillägnas samarbetet.  
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8. Avslutande kommentar 
 
I tidigare avsnitten redovisades fem frågor rörande forskning om kvalitet, i det här 

avslutande avsnittet ska jag åter kasta en blick tillbaka genom att svara på dessa 

frågor och redogöra delvis hur FRAM-utvärderingen förhåller sig till dessa. Där teori 

kopplas till empirin med utgångspunkt från studieresultatet vilket ska det mynna till 

ny kunskap som får uttryck i utvecklings möjligheter till FRAM. Med utgångspunkt 

från föregående avsnitt är några problemområden gällande FRAM-utvärderingarna 

intressanta att beakta: 

 

Som nämndes ovan är FRAM en toppstyrd utvärderings modell för skolor. 

Modellen ger en bra bild av hur tillståndet i de utvärderade skolorna är och tjänar 

därtill den kommunala administrationen väl, men däremot när det gäller bidrag till 

kvalitetsförbättring behövs visst utvecklingsarbete om den ska ge effekt i den 

enskilda skolan.   

 

Vissa utvecklingsområden är därmed aktuella: FRAM-utvärderingarna följer ett 

visst mönster och innehåller många moment och är ganska omfattande. Detta innebär 

emellertid potentiella möjligheter till att kunna vara flexibel gentemot den lokala 

skolenhetens behov av fördjupning i processer och frågor som är aktuella för 

enheten. Utvärderingsmönstret och omfattning är ett hinder för att skapa dialog 

mellan utvärderingsgruppen och skolan. Studieresultatet visar trots goda relationer 

mellan parterna och högförväntningar har rektorerna ingen inflyttande över 

processen. Detta leder till att vare sig rektorer eller lärarna känner någon delaktighet 

i processen. Därför en viss grad av flexibilitet i utvärderingsprocessen och 

granskningsområde kan ge större möjligheter till den enskilda skolan att påverka och 

vara delaktig i utvärderingsprocessen och därmed i högre grad tillvarata resultatet 

också.  

 

Med utgångspunkt från tidigare redovisade forskning och även resultatet av den 

här studien är skolutveckling och kvalitetsförbättring en lokal angelägenhet därmed 

är frågan om samma utvärderingsmodell, såsom FRAM är, ger tillräcklig utrymme 

för lokala variationer och behov. Det framgår av intervjuerna att FRAM mer eller 

mindre följer samma mönster vilket minskar möjligheten till variationer. Även i 

detta avseende finns utvecklingsmöjligheter som bör beaktas.   

 

Det framkom delvis kritik om att slutrapporten saknade välbearbetade underlag 

och att det byggde mycket på ”tyckande”. En revidering av 

rapportskrivningsmodellen och utveckling av nya modeller kan leda till högre 

trovärdighet till rapporten. 

 

Av studien framgår att förvaltningen har höga förväntningar på FRAMs 

spridningseffekt av de goda exemplen, samt ökade dialog skolorna emellan. Hur 

detta sker och vilka planer som finns för det framgår inte av det insamlade 

datamaterialet. Detta är ett område som förvaltningen bör se över hur man uppnår 

hög spridningseffekter. 
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Huvudfrågan för den här studien var vad som händer sedan? En aspekt av frågan 

handlade om uppföljning av FRAM-utvärderingarna. Detta är också ett 

utvecklingsområde. Förvaltningen bör noggrant följa upp resultatet av utvärderingar 

med avseende på de förbättringsmöjligheter som lyfts upp i utvärderingarna annars, 

risken är överhängande att rapporten faller i glömskan efter en tid. Slutrapportens 

resultat bör samtidigt kombineras med skolinterna åtgärder som grundar sig på 

analys av skolans behov och förutsättningar.  

 

I enlighet med tidigare forskning och resultatet av den här studien sker 

skolutveckling lokalt. Förvaltningen har stor betydelse för att stödja och 

tillhandahålla resurser för utvecklingsarbetet. Eftersom det är svårt att anpassa den 

här typen av externa och toppstyrda utvärderingar till de lokala enheterna blir 

utvärderingens bidrag till den enskilde skolan liten vilket knappast leder den till 

kvalitetsförbättring, om den inte kombineras med stöd uppifrån i form av 

analysverktyg, ledarskap och resurser till exempel i form av avsatt tid. Tydlig 

pedagogiskt ledarskap från förvaltningens sida brygger gapet mellan de yttre 

kommunala ramfaktorerna och skolans inre arbete. Som framgick av figur två i en 

mål- och resultat styrd decentraliserad organisation som skolan, uppstår vakuum och 

ett spänningsfält mellan de yttre och de inre ramarna. Detta kan leda till att 

aktörernas handlingar, i detta avseende förvaltningschefernas och rektorernas 

intentioner och viljor går åt olika håll. De ovan nämnda utvecklingsmöjligheter 

bidrar till att minska spänningsfältet och rikta aktörernas, (rektorers och lärarnas) 

handlingsutrymme åt samma håll, utan att för den delen inskränka sig till skolornas 

självstyre (handlingsutrymme) som enhet.       

 

 

8.1 Vidare forskning 
 

I den här studien har jag analyserat vilket bidrag har FRAM haft på de grundskolor 

som har blivit utvärderad. FRAM’s verksamhet även omfattar förskolor och 

gymnasieskolor. 

 

På vilket sätt har FRAM bidragit till kvalitetsförbättring i dessa enheter framgår 

inte i den här studien. Detta har naturligtvis varit en brist, men dock oundviklig, i 

den här studien. Detta kan vara ett intressant område för en vidare studie. 

Förskoleverksamheter i många avseenden skiljer sig från traditionell 

grundskoleverksamhet, detta är emellertid ett incitament att beakta i utvärdering av 

FRAM. Finns det någon skillnad i utvärderingsresultaten och hur FRAM upplevs av 

förskolecheferna och förskolepersonalen? Dessa frågor är något som är intressant att 

uppmärksamma i en vidare studie. 

 

FRAM’s andra ben, dvs. dess kompetenshöjande effekter är något som delvis har 

berörts i den här studien, trots att den inte hade någon fokus alls på. Detta trodde 

vara FRAM’s största bidrag till samarbetskommunerna. Hur detta sker och på vilket 

sätt får dessa uttryck i rektorerna, lärarna och inte minst utvärderingsledarnas arbete 

tål att utvärdera.  
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Som en ytterligare aspekt av kompetenshöjande effekten av FRAM kan 

uppmärksammas att alla rektorer som har varit FRAM-utvärderare lovordar FRAM 

och tycker att den har varit givande. På vilket sätt har den varit givande och påverkat 

utvärderarna både individuellt och kollektiv därav är ett annat område som är viktigt 

att beakta. 

 

Den här studien hade till syfte att besvara frågor gällande FRAM’s bidrag till 

skolutveckling och kvalitetsförbättring. Nu när den här studien kommer till sin ända 

vill jag påstå att studien har besvarat dem frågor som ställdes i studien av FRAM, 

men det har också väckt nya frågor och öppnat vägen till vidare utveckling av den 

befintliga verksamheten.  

 

Denna insikt att skolutveckling och kvalitetsförbättring inte är en linjär process, 

utan den är svåråtkomlig och komplicerad är viktig för att ödmjukt betrakta vägen 

till förändring och möjligheter till utvecklingsarbete. En väg och en resa som är 

omständlig men det är fullt med äventyr och utmaningar. Som den iranska 1200- 

talet poeten Saadi Shirazi beskriver:  

 

”Det man får utav en resa, får man inte, om man inte vågar ge sig ut till det 

okända.”
197

  

 

Vad är nästa äventyr? Det är dags nog att börja packa väskan till nästa resa?  

                   
 

197 Fri översättning från en persisk vers. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1: Intervjuguide, förvaltningschefer 
 

Intervjuguide, förvaltningschefer  

Berätta om syftet, inspelningen av intervjun och hur den används och etiska 

överväganden gällande forskningsstudien, särskild konfidentialitet. 

 
Vid behov mjukstart: t.ex. berätta om hur många skolor finns i kommunen etc.  

 

 
1. Hur länge har ni varit med FRAM? Hur kommer det sig att din 

förvaltning/kommun är med FRAM? 

 
2. Vilka tankar, idéer ligger bakom FRAM? Hur var FRAM från början och 

hur är idag? /ser du någon skillnad vid starten och idag? 

 

 
3. Hur arbetar ni med skolutvecklingsfrågor i din kommun/ på förvaltningen?  

Vilken roll spelar FRAM i det sammanhanget (i skolutvecklings tanken, 

processen menar jag ) 
 

 

4. Hur uppfattade/uppfattar Du skolchefernas/rektorernas reaktion gentemot 

FRAM? 
 

5. Ett syfte med FRAM är att den ska bidra till kvalitetsförbättring och 

utveckling. På vilket sätt ser du att FRAM bidraget till det syftet? Kan du ge 
någon/några exempel? 

 

Om slutrapporten 

 

6. Hur användbar har FRAM-rapporten varit för utvecklingsarbetet? Vad har 

utvärderingsprocess betytt för skolutveckling i din kommun? 

 
7. Vilka styrkor och svagheter ser du hos FRAM/utvärderingsrapporten?  

 

Vad hände med rapporten 
 

8. Vad hände efter FRAM överlämnade sin rapport?  

9. Till vilka målgrupper har ni informerat om rapporten? (nämnden, rektorer, 
Lärare, elever, föräldrar…)  

 

10. Vad har utvärderingsprocess betytt för förvaltningen? 

 
11. Har ni utarbetat någon egen utvärderingsplan? Vad har den för huvud-

inriktning? Är det någon skillnad mellan det egna utvecklingsplanen och 

FRAM? 
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Bilaga 2: Intervjuguide, rektorer 
 

Intervjuguide rektorer: 

Berätta om syftet, frivilligheten, inspelningen av intervjun och hur den används och 

etiska överväganden gällande forskningsstudien, särskild konfidentialitet. 

 

Mjukstart: berätta om din skola, antal elever, personal,   
 

 

Förutsättningar:  
1. Hur fick du veta att din enhet/skola ska utvärderas av FRAM?  

 

2. Vilken information fick du av förvaltningen/din chef inför upptaktsmötet 
med FRAM-utvärderarna?  

3. Vad anser du om den informationen? Något som du saknade? 

4. Vad var din reaktion på det? Hur blev FRAM mottagen i din skola? 

 
5. Vilka processer sattes igång när Du/Ni fick veta att din skola ska utvärderas 

av FRAM? 

6. Vilket syfte anser du att FRAM–utvärderingen hade i första hand? Upplevde 
du/Ni det som kontroll eller som en möjlighet till utveckling? Eller annat…? 

 

Om slutrapporten 

 

FRAM’s arbetsplan anger att syftet med utvärderingsmodellen är 

kvalitetsförbättring och utveckling i skolan samt att öka dialogen mellan 

olika nivåer om hur kvalitet kan utvecklas.  
 

7. Anser du att FRAM har bidragit till det syftet? På vilket sätt, kan du ge 

någon exempel? 
 

8. Hur uppfattade du slutrapporen? Hade FRAM rätt fokus? Vad skulle du 

önskat att FRAM hade fokus på? 

 
9. Vilken kritik (positiv/negativ) fick ni av FRAM? Var kritiken 

(positiv/negativ) berättigade? Var den överraskande?  

 
10. Hur förvaltningen reagerade gent emot slutrapporten? 

 

11. Vd fick ni för stöd/sanktioner från förvaltningen pga. Slutrapporten?   
 

Vad hände med rapporten 

 

12. Hur har ni informerat om slutrapporten inom er organisation? 
 

13. Vad hände efter FRAM överlämnade sin rapport?  

 
14. Till vilka målgrupper har ni informerat om rapporten? (Lärare, elever, 

föräldrar…)  

 
15. Hur användbar har FRAM-rapporten varit för utvecklingsarbetet i din skola? 

 

16. Vilka styrkor och svagheter ser du hos FRAM/slutrapporten?  
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17. Vilket syfte och innehåll bör rapporten ha för att ge största nytta för din 

verksamhet? Uppfyller FRAM/slutrapporten syftet? 

 

Om skolutveckling 

 

18. Hur arbetar ni med skolutvecklingsfrågor i din skola? 
 

19. Vilken/vilka verktyg använder ni (t.ex. BRUK, Diamanten etc.) 

 

20. Vilket stöd får ni av förvaltningen för att driva 
skolutveckling/Kvalitetsförbättring? 

 

21. Vad krävs/önskar du dig för att kunna driva frågor för 
kvalitetsförbättring/skolutvecklingsfrågor? 

 

 

 


