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ABSTRACT 

 

Titel: Serviceerbjudande: En jämförelse av skola och omsorg mellan Sverige och Virginia 

(USA). 
 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi  
 

Författare: Eva Ackerstierna 

 

Handledare: Tommy Gerdemark 

 

Datum: 2010 - januari 

 

Syfte: Mitt val av ämne härstammar från egna reflektioner och erfarenheter av att bo och leva 

i USA ett antal år. Jag har successivt insett att det är större skillnad mellan våra kulturer än 

vad jag hade förväntat mig. Med tre barn i skolan är kontaktytan mot utbildning stor och det 

går inte att undvika att göra jämförelser. Ämnet för uppsatsen landade i en jämförelse av 

serviceerbjudanden med skola och omsorg som tillämpningsområde. Syftet med uppsatsen är 

att med marknadsföring och service management som teoretisk bas beskriva och analysera 

serviceerbjudandet gentemot barnfamiljer i Virginia och Sverige. Ytterst är syftet att belysa 

och diskutera var det är bäst att leva.  
  

Metod: Datainsamling har gjorts genom en fallstudie bland boende i Sverige respektive USA, 

en gallupundersökning i USA samt genom litteraturstudier i marknadsföring och service 

management. Vidare har Internet används som källa för information.  
 

Resultat & slutsats: Det finns många likheter och olikheter mellan kvaliteten på skola och 

omsorg i de båda länderna som varken går att beskriva kortfattat eller med ett entydigt svar. 

Om jag koncentrerar min bedömning på fyra variabler slutar dock matchen oavgjord. 

 

             Sverige - Virginia 

Kunskap  1  -   1 

Teknisk kvalitet 0  -   1             

Funktionell kvalitet  1  -   1 

Upplevelse  1  -   0 

------------------------------------------ 

                         3  -   3 
 

Förslag till fortsatt forskning: Skillnaden inom Virginia (och USA) gör att det skulle vara 

intressant att göra en undersökning mellan olika counties inom Virginia men även en 

jämförelse mot counties i andra stater. Det finns även relevans för liknande undersökningar av 

serviceerbjudanden mellan olika aktörer i Sverige eftersom de privata alternativen har kommit 

för att stanna, dock med en stor skillnad att utbildning i Sverige är fortfarande gratis oavsett 

ägandeform. 

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen ger utifrån ett jämförande perspektiv, med marknadsföring 

och service management som teoretisk bas, en bild av skola och omsorg i Sverige och 

Virgina. Uppsatsen kan också ses som ett försök att analysera offentlig verksamhet utifrån 

företagsekonomisk teori. 

 

Nyckelord: Erbjudande, service, kvalitet, marknadsföring, utbildning, Sverige, Virginia, USA  
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ABSTRACT  
  

Title: A Comparison between the Service in the Child-Care and School Systems in Sweden 

and Virginia (USA). 
 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 

Author: Eva Ackerstierna  
 

Supervisor: Tommy Gerdemark 
 

Date: 2010 - January 
 

Aim: My topic is based on my own experiences from living in the USA for a few years.  

Eventually, I realized the differences between our cultures were greater than my expectations. 

With three children in school you are thoroughly exposed to the education system and it is 

natural to make comparisons. This study is a comparative assessment of services offered in 

the areas of education and child-care. The aim for the study was to describe and evaluate 

service offered to families in Sweden and Virginia by using theories in marketing and service 

management. The primary aim is to highlight and discuss where is the best place to live. 
 

Method: A case study among families in Sweden and the USA, a Gallup Poll in the USA, and 

literature review in areas like marketing, service marketing, and service management. The 

internet was also used as a source.  
 

Result & Conclusions: There are many similarities and differences which neither are 

possible to shortly describe nor to give a clear-cut but if I concentrate my evaluation to the 

four variables the game tied. 

             Sweden - Virginia 

Knowledge  1  -   1 

Technical quality 0  -   1             

Functional quality  1  -   1 

Perceptiveness 1  -   0 

------------------------------------------ 

                         3  -   3 
 

Suggestions for future research: The differences within Virginia (and the USA) make future 

research interesting, like comparing counties in Virginia but also comparing counties in 

Virginia to counties outside Virginia. There is potential for similar comparative studies of 

services offered within Sweden by different providers because private schools remain a 

permanent option. There is a huge difference though: education in Sweden is free regardless 

of ownership. 
 

Contribution of the thesis: The thesis uses a comparative approach, based on theories in 

marketing and service management, when presenting a picture of the child-care and school 

systems in Sweden and Virginia. In addition, the thesis could also be considered as an attempt 

to analyze the public sector through theories in business administration. 
 

Key words: Offer, service, quality, marketing, education, Sweden, and Virginia (USA). 
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Tänk dig rinnande vatten i en kran någonstans i Sverige. Du sätter ditt 

glas under kranen och fyller det med klar vätska som du sedan släcker 

törsten med. Inte tvekar du om det går att dricka vattnet. Vatten är en 

naturtillgång vi svenskar tar för given. Vi förutsätter att kvalitén är 

god, vi ifrågasätter inte. Detsamma gäller mycket av den offentliga 

verksamhet vi erbjuds i Sverige. Det är ett fenomen som inte gäller i 

andra länder. I USA som anses som ett föregångsland är det inte 

självklart att vattnet i kranen smakar gott. Det är billigt men vill du ha 

bättre kvalitet tvingas du köpa vatten på dunk.  

 

 You get what you pay for... 
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1. Inledning 

Rapporten är mitt examensarbete i företagsekonomi, nivå C, på Högskolan i Gävle där jag har 

studerat på distans sedan augusti 2006.  
 

1.1  Bakgrund 

Jag bor sedan över tre år tillbaka i Virginia i USA med min familj; man och tre barn. Innan 

dess har jag bott i Sverige i hela mitt liv. Det är större skillnad mellan våra kulturer än vad jag 

trodde innan jag flyttade till USA. Områden som intresserar mig är familj, skola och omsorg. 

Var är det egentligen bäst att leva? Ett sätt att mäta bäst är att jämföra kostnader, men det 

finns en annan mer subtil dimension som jag vill jämföra, erhållen kvalitet och upplevelse.  

 

Jag får ofta frågor om hur jag själv upplever skolan och vad jag tycker om den. Frågorna 

kommer både från min amerikanska omgivning men även från mina svenska vänner. Ofta 

följs frågorna av kommentarer som att utbildning väl är bättre i Sverige/USA vilket jag skulle 

vilja beteckna som myter dvs. uttalanden som inte bygger på fakta. Men vi hör så mycket i vår 

omgivning som späder på dessa uppfattningar. Ett exempel helt nyligen är Rapports
1
 inslag 

som handlade om hur svenska gymnasieelevers kunskaper har försämrats. Jag kan krasst 

konstatera baserat på dessa myter och uppfattningar att oavsett land tror man alltid att det är 

bättre någon annanstans. Men hur är det egentligen? Jag är helt enkelt nyfiken på att jämföra 

serviceerbjudanden mellan USA och Sverige. Med service avser jag i det här arbetet skola och 

utbildning men även omsorg och fritidsaktiviteter. Det innebär att det är barnfamiljer som är 

konsumenterna. 
 

1.2  Problem – frågeställning 

Hur erbjuds service i respektive land? Vilken service finns och hur bemöts vi konsumenter av 

dessa erbjudanden? Var erbjuds den bästa kvaliteten? Vilka skillnader och likheter går att 

identifiera?  
 

När vi pratar konsumenter, kvalitet, erbjudande och service är det naturligt att nyttja 

marknadsföring och service management som teoretisk bas för tolkningar och beskrivningar. 
 

1.3  Syfte 

Syftet med uppsatsen är att med marknadsföring och service management som teoretisk bas 

beskriva och analysera serviceerbjudandet gentemot barnfamiljer i Virginia och Sverige. 

Ytterst är syftet att belysa och diskutera var det är bäst att leva.  
 

1.4  Avgränsning  

USA är stort och skillnaden mellan dess 50 stater är stora. Min erfarenhet av USA är i 

huvudsak begränsad till livet i Virginia. USA har fler än 300 miljoner invånare varav ca 7,5 

miljoner i Virginia vilket är något färre än Sverige. Jag väljer därför att begränsa min 

jämförelse till Sverige och Virginia, se karta bilaga 1. 

 

Jag utgår från att läsaren av rapporten är svensk och har en viss baskunskap om Sverige. Det 

innebär att beskrivningarna av Virginia kommer att vara något mer omfattande än de om 

Sverige. Vidare utgår jag från att läsaren har begränsad kunskap om USA men i synnerhet om 

mitt valda tillämpningsområde; barnfamiljer i Virginia. 

                                                
1 http://www.skolverket.se/sb/d/3279/a/18384, 2009-12-18 

http://www.skolverket.se/sb/d/3279/a/18384
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2. Metod 

Syftet med mitt utredningsarbete är att få fram ett resultat som visar var det är bäst att leva 

baserat på hur serviceerbjudandet ser ut gentemot barnfamiljer i Virginia och Sverige. Som 

bas för min metod nyttjar jag Thorsten Thuréns verk.
2
 Nedan följer en beskrivning hur jag har 

gått tillväga och hur jag kommer att redovisa mitt resultat. 

 

2.1  Arbetsprocess 

Under utredningen har jag tillämpad följande arbetsprocess; 

 

1) Identifierat serviceutbud i respektive Sverige och Virginia. 

2) Intervjuat personer och gjort en gallupundersökning. 

3) Genomfört litteraturstudier avseende marknadsföring, service management och service 

marketing. 

4) Letat efter liknande studier som finns publicerade på Internet. 

5) Analyserat material och jämfört likheter och skillnader mellan länderna. 

6) Dragit slutsatser. 

 

Steg 1-4 är datainsamling. Parallellt med insamlingen började jag skriva på rapporten. Steg 1-

3 har utförts både parallellt och iterativt. Jag fick under resans gång göra flera omtag när ny 

information nådde mig genom intervjuer såväl som teorimaterial. Initialt hade jag fokus på 

service management och service marketing men successivt kom arbetet att även inkludera 

klassisk marknadsföring. Anledningen var att kunna betrakta länderna och deras erbjudande 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv och tillämpa terminologi ur marknadsföringens område 

som förklaringsmodell. 

 

Syftet att genomföra intervjuer, steg 3, var att göra en fallstudie av service, både amerikansk 

och svensk. Intervjuer gjordes i Fairfax som är ett county dvs. område i norra Virginia samt i 

Kungsbacka och Göteborg. Respondenterna valdes utifrån erfarenhet vilket innebar familjer 

med flera barn i varierande åldrar. Några med barn i övre tonåren vilket innebär lång 

erfarenhet av skola och omsorg. En svensk familj förutom jag själv hade erfarenhet från både 

USA och Sverige. En annan svensk familj hade erfarenhet från Sverige, England och 

Tyskland. För att få en bättre förståelse för vad som specifikt för dessa länder har jag även 

valt att inkludera respondenter med erfarenhet från andra stater i USA som Texas, Georgia, 

Michigan samt Tyskland, och England. Namnen som förekommer i intervjuerna av de två 

svenska familjerna är inte deras riktiga namn av hänsyn till de enskilda familjerna. Under de 

amerikanska intervjuerna framkom en detalj som gjorde mig nyfiken vilket medförde att jag 

kompletterade min fallstudie med en galluppundersökning. Jag gjorde ett massutskick via 

mejl och ställde fyra frågor angående volontärarbete kopplat till skola och omsorg.  

 

Den teoretiska basen i arbetet utgörs av en generell beskrivning av marknadsföring, service 

management och service marketing. Den litteratur jag nyttjade var böcker inom traditionell 

marknadsföring samt marknadsföring inom tjänstesektorn. Författarna är storheter inom 

respektive område. Att Philip Kotler är en marknadsföringsguru tror jag inte jag behöver 

kommentera. Vid sökning av forskning kring service marketing/service management ser jag 

följande namn i olika kombinationer flera gånger om; Valarie Zeithaml, Leonard Berry och A. 

Parasuraman. Även Kotler hänvisar till denna trio i sitt verk. Som skandinaviska 

representanter inom området nyttjar jag Christian Grönros (även han refererad av Kotler) samt 

                                                
2 Thurén Torsten, Vetenskapsteori för nybörjare, Stockholm: Liber AB, 1991 
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Richard Normann vilka min handledare tipsade mig om. Sista byggstenen i teoriavsnittet 

utgörs av material från andra utredningar. För fullständiga referenser hänvisar jag till 

källförteckningen i slutet av denna rapport. En annan del av arbetets teoretiska bas är 

respektive lands/stats serviceerbjudande. Jag famlade något fram och tillbaka under en tid när 

jag inte riktigt visste var och hur jag skulle presentera det men tillslut bestämde jag mig för att 

ge det ett eget kapitel. Initialt hade jag detta kapitel som en del av teoribeskrivningen men 

slutligen flyttade jag ut det till ett eget kapitel. Det kom att bli ganska omfattande och 

innehållet är hämtat från många olika källor. Detta kapitel är ett utmärkt exempel på min 

iterativa ansats dvs. det har fyllts på successivt. 

 

Steg 5, att genomföra analysen, visade sig bli en riktig rysare. I analysen skall empiriska data, 

utfallet av intervjuerna och resultat från gallupundersökning, ställas mot teoretiska data, 

information från litteraturstudier och andra tryckta källor samt Internet. Det är i analysen 

säcken knyts ihop där teori och empiri blandas, vägs samman och jämförs. Som ingångsfakta 

hade jag dessutom respektive lands/stats serviceerbjudande. Jag kom fram till att jag måste 

använda en modell för att få struktur på kapitlet som såg ut att bli och blev omfattande. Som 

förklaringsmodell valde jag första steget i MIO modellen
3
 som egentligen är ett ramverk med 

fyra steg: nulägesbeskrivning, framtidsanalys, strategier och handlingsplan där varje steg har 

tre perspektiv; Marknad, Interaktion och Organisation. Modellen används i full skala när 

syftet är att ta fram en marknadsplan för en verksamhet. I min analys nyttjar jag första steget i 

modellen för att presentera resultatet av min analys och mina iakttagelser ur ett 

marknadsföringsperspektiv. Analysen växte och successivt insåg jag att det inte kommer att 

gå att erhålla ett entydigt svar om var det är bäst att leva. Då fattade jag beslutet om att målet 

med analysen blir att erhålla en objektiv bas för vidare bedömning som egna reflektioner och 

en slutdiskussion.  

 

Slutligen genomförde jag steg 6 där jag har presenterat mina slutsatser baserade på 

analysresultatet av hela studien. Syftet med studien är att identifiera var det är bäst att leva 

avseende serviceerbjudande; i Sverige eller Virginia. Bäst är ett vitt begrepp. Värdegrunden 

för bäst i min utredning är liktydig med erhållen kunskap, kvalitet och upplevelse.  

 

2.2  Rapportstruktur 

Arbetsstegen motsvarar i princip strukturen i rapporten. Jag börjar med ett inledande kapitel 

(1) för beskrivning av bakgrund, problem och syfte. Jag har kompletterat med underrubriken 

avgränsning som jag själv tycker är viktigt att betona. Kapitlet därefter är metodkapitlet (2) 

som beskriver hur min studie kommer att genomföras och presenteras. Kapitel (3) innehåller 

en saklig beskrivning av respektive jämförelse objekt samt hur deras utbud avseende 

utbildning och omsorg ser ut. Näst på tur följer teorikapitlet (4) som beskriver grundstommen i 

modern marknadsföring, service management samt ett avsnitt med material från andra 

relevanta studier inom området. Därefter följer empirikapitel (5) vars innehåll är hämtat från 

personliga intervjuer, min egen historia samt resultat från ett massutskick, ett analyskapitel (6) 

och slutligen ett kapitel slutsatser (7). I slutet av rapporten finns dels källhänvisningar samt 

bilagor som refereras flitigt i rapporten. 

 

                                                
3 Eriksson L T, Marknadsorientera ditt företag, 2004, sid. 15 ff. 
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2.3  Formalia 

För rapportens disposition och formalia har jag utgått från Jan Backmans verk.
4
 Jag kommer 

att tillämpa notsystem i löpande text med referenslista
5
 som presenteras i slutet av rapporten. 

Engelska ord kommer genomgående att skrivas kursivt förutom under Abstract. Det är ibland 

svårt och/eller missvisande med översättning till svenska och jag utgår från att läsaren förstår. 

Förkortningar som används mer än en gång beskrivs dels i en tabell inledningsvis men även 

första gången begreppet används längre ner i rapporten. Förkortningen skrivs inom en 

parentes efter dess utförliga innebörd presenterats.  

 

2.4  Trovärdighet 

Min vetenskapliga ansats är att vara objektiv och dra slutsatser genom dels induktion men 

även deduktion. Induktion eftersom jag kommer att dra generella slutsatser utifrån empiriska 

fakta från intervjuer och galluppundersökning
6
. Deduktiva eftersom jag kommer att dra 

slutsatser som är logiskt sammanhängande
7
. Jag inser dock att jag även tillämpar 

humanistiska tolkningsmetoder eftersom jag förstår de jag intervjuar och kan sätta mig in i 

deras tankar, känslor och upplevelser, en ansats vars tolkning är mera relativ i sin karaktär. 

Men enligt Thurén
8
 går det att förena dessa båda inriktningar; positivism och hermeneutik 

vilket kan ge upphov till intressanta resultat. Jag förlitar mig på Thurén och förutsätter därmed 

att mina egna värderingar utgör en tillgång för resultatet av utredningen. 

 

Vidare tillämpar jag med min iterativa ansats något som Thurén brukar kalla hermeneutiska 

cirklar vilket är ett växelspel mellan förståelse och erfarenhet. Per-Johan Ödman kallar det 

hermeneutiska spiraler men oavsett benämning handlar det om en ständig kretsgång som 

bygger på att större erfarenhet ger en bättre förståelse som i sin tur bidrar till att öka 

uppfattningsnivån.
9
 Själv använder jag konceptet när jag under resans gång inser att jag måste 

inkludera klassisk marknadsföring men även i den empiriska delen av arbetet där ökad insikt 

medför att jag måste ställa nya frågor och dessutom genomföra en gallupundersökning. 

 

Intervjuer gjordes på svenska och engelska. Mitt eget modersmål är svenska och utan tvekan 

hanterar jag de svenska intervjuerna bättre där jag kan fånga upp alla detaljer. Det är ett 

problem att intervjua på ett främmande språk och fånga upp alla nyanser och undermeningar. 

Det är en brist i sammanhanget. Jag är dock övertygad om att jag efter 3,5 år i USA tolkar de 

amerikanska svaren bättre än vad jag hade gjort utan den livserfarenheten. En annan svaghet i 

studien men även en styrka är att gruppen som intervjuas är homogen. Alla är runt 40+ och 

tillhör de lyckligt Helenede avseende hälsa, arbetsförmåga, utbildningsnivå och 

familjeförhållande, vilket är ett villkor för att kunna jämföra en upplevelse mellan två länder. 

Referensramarna; moral, etik och normer bör vara likvärdiga för att kunna jämföras.  

 

 

                                                
4 Backman Jarl, Rapporter och uppsatser, 2 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2008. 
5 Ibid., s. 141-150. 
6 Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare, s. 19 
7 Ibid, s. 23 
8 Ibid, s. 99 
9
 Ibid, s. 60 
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3. Beskrivning av utbud 

Nedan följer en beskrivning av respektive land avseende dess utbud av omsorg och skola. 

Fakta är i avsnittet är hämtade på Internet, skolböcker, grannar, egen erfarenhet och från 

intervjuer.  

 Sverige10 Virginia11
 

Invånare (miljoner) > 9  > 7,5  

Landyta (km²) 449 964  110 862   

Huvudstad Stockholm Richmond 

Största stad Stockholm Virginia Beach 

Län och Kommuner  21 och 290 N/A 

Counties12 N/A 134 (95 + 39) 

Latitud 54°37'N - 69°03'N   36° 32′ N - 39° 28′ N 

Medellivslängd (kvinna/man) 83 / 79 80 / 7513 

Föräldrarledighet 18 månader14 12 veckor15 

Betald föräldraledighet 14 månader 0 

Figur 3.1, Faktaruta Sverige och Virginia 

 

3.1  Sverige 

Skolverket är en förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet, förskole-

verksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar 

kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i 

verksamheterna.
16

 Skolverkets roll i det svenska utbildningssystemet är att sätta ramar och 

riktlinjer för hur utbildningen ska bedrivas i kommunerna samt att stödjer förskolor och skolor 

i deras utveckling.
17

 Skolverket lyder under utbildningsdepartementet som för närvarande leds 

av utbildningsminister Jan Björklund.
18

 Ansvaret för skolan överfördes 1991 från staten till 

kommunerna. Det nationella målet om likvärdig utbildning över hela landet stod fast. Det 

finns inget samband mellan kommuners skattebas och skolkostnader per elev.
19

 

 

Lärarutbildningen är eftergymnasial och omfattar 180-330 högskolpoäng och leder till 

lärarexamen.
20

 Den kortare tiden 180p gäller utbildning till lärare inom gymnasieskolans 

yrkesämnen, lärare till grundskolan (1-5), förskolan, fritidshem omfattar 210-240 hp och för 

lärare till grundskolans senare år (6-9) och gymnasiet omfattar utbildningen 270-330 hp.
21

 För 

att bli legitimerad lärare/förskolelärare krävs lärarexamen och godkänt provår. Skolverket 

beslutar. Syftet med provåret är dels att genom en yrkesintroduktion ge de nya lärarna en god 

start på yrkeslivet, dels att bedöma deras lämplighet för yrket. En legitimation skall kunna kan 

återkallas om läraren genom grov oskicklighet eller på annat sätt visat sig uppenbart olämplig 

för yrket. Detsamma gäller om läraren på grund av någon annan omständighet, exempelvis 

missbruk, inte kan utöva yrket på ett tillfredsställande sätt.
22

 

                                                
10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige, 2009-10-06 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia, 2009-10-06 
12 Stater i USA delas in i counties. Virginia har 95 counties och 39 städer som räknas som egna counties. 
13 http://www.disastercenter.com/cdc/Table_8_2006.html, 2010-01-06 
14 http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/foralder, 2010-01-06 
15 http://www.dol.gov/whd/fmla/index.htm, 2010-01-06 
16 http://www.skolverket.se/sb/d/180/a/13461, 2009-10-28 
17 http://www.skolverket.se/sb/d/187, 2009-10-28 
18 http://www.regeringen.se/sb/d/1454, 2009-11-10 
19 http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2005/r05-01.pdf, 2010-01-06 
20 http://www.ufl.gu.se/, 2009-11-10 
21

 http://www.ufl.gu.se/digitalAssets/1253/1253900_Broschyr_0910_webb.pdf, 2009-11-10 
22 http://www.regeringen.se/sb/d/10672/a/105984#item105985, 2009-11-10 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sverige
http://sv.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://www.disastercenter.com/cdc/Table_8_2006.html
http://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/foralder
http://www.dol.gov/whd/fmla/index.htm
http://www.skolverket.se/sb/d/180/a/13461
http://www.skolverket.se/sb/d/187
http://www.regeringen.se/sb/d/1454
http://www.ifau.se/upload/pdf/se/2005/r05-01.pdf
http://www.ufl.gu.se/
http://www.ufl.gu.se/digitalAssets/1253/1253900_Broschyr_0910_webb.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/10672/a/105984#item105985
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De allra flesta skolor i Sverige är kommunala vilket innebär att det är kommunen som är 

huvudman för verksamheten. Det vanligaste är att barnen går i en kommunal skola nära 

hemmet som de tillhör via sin bostadsadress. Eleverna och deras föräldrar har även rätt att 

välja en annan kommunal skola eller en från kommunen fristående skola. Fristående skolor är 

öppna för alla men måste vara godkända av Skolinspektionen. Undervisningen i fristående 

skolor skall i huvudsak ha samma mål som kommunala skolor men kan ha en inriktning som 

skiljer sig något från de kommunala skolornas. Det är ganska vanligt att fristående skolor har 

en annan inriktning t.ex. special pedagogik som Montessori eller Waldorfpedagogik, etnisk 

inriktning eller är skolor med en viss religiös prägel. Om den fristående skolan inte följer 

gällande bestämmelser kan Skolinspektionen återkalla godkännandet.
23

 Även icke kommunalt 

ägda gymnasieskolor börjar blir mera förekommande än tidigare. 

 

Dagmamma och förskola är för barn mellan 1 – 6 år. Barngruppen på förskolan är större än 

hos en dagmamma. Grundskolan är obligatorisk för barn mellan 7 och 16 år. Indelningen är 

lågstadium (1-3), mellanstadium (4-6) och högstadium (7-9). Lokala variationer kan 

förekomma. På Skolverkets hemsida går att läsa att Grundskolan är en nioårig obligatorisk 

skolform. Den består av nio läsår, och varje läsår består av en höst- och en vårtermin.
24

 Betyg 

delas ut från och med årskurs 8. För de barn som inte kan genomföra sin skolgång i 

grundskolan finns specialskolan och den obligatoriska särskolan
25

. Fritidsomsorg är för 

grundskolebarn i huvudsak från lågstadiet men även barn i mellanstadiet. 

 

Gymnasieskolan är för barn under 18 år som har ett slutbetyg från grundskolan. Den erbjuder 

en variation av program men de flesta har basprogram i botten som är antingen inriktat mot 

samhälls- eller naturvetenskap. Intagning till gymnasieskolan sker via en central 

intagningsmyndighet för varje kommun eller region.
26

 Högskola/Universitet är för ungdomar 

(och vuxna) som har slutbetyg från gymnasieskolan och/eller resultat från högskoleprov. Det 

finns även andra ingångar vilka inte redovisas här. Det är Verket för högskoleservice (VHS), 

som hanterar intagningen till högskolan/universitet.
27

 

 

Utbildning är gratis och finansieras demokratiskt via skattesedeln oavsett vem som driver/äger 

skolan. Det kostnader som kan förekomma gäller inte utbildning i sig utan är relaterade till 

utgifter som bostad och kurslitteratur. Lunch är gratis i grundskola och gymnasieskola. På 

högskola/universitet betalas all kurslitteratur och luncher av den enskilde detsamma gäller 

avgift för bostad och mat på internatskolor. Omsorg däremot kostar pengar. Det gäller både 

förskola och fritidsverksamhet. Sedan 2003 tillämpar alla kommuner maxtaxa. Ekvationen är 

att för dagis betalar du 3 % av din månadsinkomst (max 42 000) för första barnet, 2 % för 

andra barnet och 1 % för tredje barnet. Avgiften kan alltså vara lägre om din inkomst är lägre 

än 42 000/månad. Det innebär att kostnaden för ett barn på dagis som mest kan vara 1260 

kr/månad, två barn 2100 (1260 + 840) och tre barn kostar 2520 kr/månad (1260 + 840 + 420). 

För fritids gäller motsvarande syskonrabatt med undantaget att första barnet kostar 2 %, andra 

1 %, tredje 1 % etc. vilket innebär att två barn på fritids kostar max 1260 kr/månad (840 + 

420).
28

 Lunch och mellanmål ingår i den avgift som betalas. 

 

                                                
23 http://www.skolverket.se/sb/d/2731/a/3438, 2009-10-28 
24 http://www.skolverket.se/sb/d/2731/a/3436, 2009-10-28 
25 http://www.skolverket.se/sb/d/2731/a/3437, 2009-10-28 
26 http://www.indranet.se/, 2009-12-10 
27

 http://www.vhs.se/, 2009-12-10 
28 http://www.skolverket.se/sb/d/383/a/974;jsessionid=98097C6A74648BFE6A32C4932A057AA0, 2009-12-08 

http://www.skolverket.se/sb/d/2731/a/3438
http://www.skolverket.se/sb/d/2731/a/3436
http://www.skolverket.se/sb/d/2731/a/3437
http://www.indranet.se/
http://www.vhs.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/383/a/974;jsessionid=98097C6A74648BFE6A32C4932A057AA0
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Förskola erbjuds av din hemkommun. Grundskola erbjuds av din hem- och/eller annan 

kommun. Fritidshem erbjudes där du går i grundskolan. Gymnasieskola erbjudes av hem- 

och/eller annan kommun. Högskola/Universitet erbjuds över hela Sverige. Små kommuner 

har inte högskolor och/eller universitet. 

 

Ett informationsbrev/kallelse skickas ut från den grundskola du tillhör när barnet är 

skolmoget. Därefter får du kontinuerligt en kallelse inför varje skolår. En broschyr angående 

gymnasiet skickas till ditt hem när barnet går i nionde klass. Broschyren innehåller en 

sammanställning av regionens gymnasieskolor och tillvägagångssätt för att ansökan. Många 

kommuner bjuder in årets niondeklassare till en mässa där de samlat gymnasieskolor under 

samma tak. Deltagandet av enskilda gymnasieskolor på mässan är frivilligt. Annonsering av 

eftergymnasial utbildning sker framför allt i dagstidningar och fackföreningstidskrifter. Även 

reklaminslag i tv förekommer vilka inte tar upp enskilda skolor utan endast informerar och 

påminner om förfallodatum för ansökan till högre utbildning. 

 

3.2  Virginia - stat i USA 

Virginia ligger på östkusten av USA, se bilaga 1. Staten gränsar till Maryland i norr, West 

Virginia och Kentucky i väster och Tennessee och North Carolina i söder. I öster ligger 

förutom Atlanten även Washington DC. Virginia är en sydstat och gör anspråk på att vara 

USA:s moderna vagga. 1607 landsteg britterna i Jamestown och började kolonialiseringen av 

USA. Virginia var en av de tretton kolonier utmed östkusten som ingick i ett första USA som 

bildades successivt 1607-1733. USA blev självständigt från England efter frihetskriget som 

leddes av George Washington tillika USA:s första president 1789.
29

 

 

I USA finns ett utbildningsdepartement som lyder under presidenten. Utbildningsministern, 

the Secretary of Education, är tillsatt av nuvarande president Obama och heter för närvarande; 

Arne Duncan. Tidigare ingick departementet i ett större, Department of Health, Education, 

and Welfare men för trettio år sedan delades det upp i ett för utbildning och ett för hälsa.
30

 Det 

är därefter till varje delstat och county att bestämma hur allmän skolservice skall konfigureras. 

För Virginia heter den myndigheten Virginia Department of Education.
31

 Varje county har en 

egen skolmyndighet som fastställer hur riktlinjer skall tillämpas och utövas.  

 

Som exempel kommer jag att använda Fairfax County som ligger i nordöstra hörnet av 

Virginia, se bilaga 1 för detaljer, och deras skolmyndighet, Fairfax County Public Schools 

(FCPS).
32

 FCPS har för närvarande 172 881 elever
33

 vilket motsvarar 90 % av alla barn och 

ungdomar i Fairfax. FCPS tillämpar ett pyramidsystem som skolindelning. Varje pyramid 

även kallat kluster och dess respektive skolor har ett upptagningsområde och gränsdragningen 

bestäms av FCPS styrelse. I FCPS finns åtta pyramider för icke privata high schools. Till 

varje high school hör ett fåtal middle schools och till varje middle school hör ett flertal 

elementary schools. I ett vanligt utseende på en pyramid är 1-2-8; 1 high school, 2 middle 

schools och 8 elementary schools.  

 

                                                
29 Berson Michael J., Green Robert P., McGowan Thomas M., Kerrigan Salvucci Linda, United States History: 

Beginners, Orlando: Hartcourt Inc., 2009 
30 http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Education, 2010-01-07 
31 http://www.doe.virginia.gov/, 2009-11-10 
32

 http://www.fcps.edu/index.shtml, 2009-11-10 
33 Fairfax County Times, Nov 18th 2009 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Department_of_Education
http://www.doe.virginia.gov/
http://www.fcps.edu/index.shtml
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Lärarutbildningen sker på college/univeristy och efter fyra år har du en kandidatexamen och 

kan börja undervisa. Därefter kan du läsa ytterligare två år och erhålla en magisterexamen. 

Idag finns även kombinerade utbildningar som omfattar fem år.
34

 

 

Du tillhör en icke privat skola via din bostadsadress. Utöver public schools finns privata 

skolor, boarding schools
35

 samt home schooling. De privata skolorna kan vara religiösa men 

de kan även ha en annorlunda pedagogisk inriktning som Montessori etc. Boarding schools är 

privata internatskolor där du betalar utbildning, boende och mat. Home Schooling kan antigen 

vara vid en privat skola eller genom FCPS. För Fairfax County är det ca 10 % av eleverna 

som väljer att nyttja ett privat alternativ
36

. Utbildning är gratis på public schools men är 

avgiftsbelagd för privata skolor samt vid home schooling. Avgifter varierar i ett intervall från 

$5000/barn och uppåt per termin. Går du på public schools kan du åka gratis skolbuss till 

skolan förutsatt att du tillhör skolan. Det går att ansöka om att gå på en annan skola än den du 

per automatik tillhör. Lunch däremot är inte gratis någonstans utan köps direkt i matsalen. 

Priset på en lunch ligger runt $3. Barn kan välja att köpa lunch eller ta med matsäck hemifrån. 

 

Barn börjar skolan när de är fem
37

 år och därefter varar den obligatoriska skolan i tretton år. 

De flesta skolor indelas i ett K-12 system; elementary school (K-6), middle school (7-8) och 

high school (9-12).  De kan finnas lokala variationer, i synnerhet i privata alternativ, men de 

är marginella. Skolåret indelas i fyra kvartal, quarter. Betyg delas ut efter varje kvartal och 

mitt i varje kvartal delas ett interimsbetyg ut. Betygskalan på HS och MS är A-E samt ett F 

för underkänd. Vidare skickas en statusrapporter ut i varje ämne i varierande omfattning där 

det direkt går att avläsa var eleven befinner sig. På ES tillämpas ett kombinationsbetyg av 

achivement och effort; A-D och ett U som underkänd och för effort O, S, G, N (Outstanding, 

Satisfactory, Good, Needs improvement). School Age Child Care (SACC) är Virginias svar på 

fritidsomsorg. Den är avgiftsbelagd och erbjuds barn i elementary school förutsatt att du 

tillhör skolan. På Oakton ES kostar det $270/månad per barn, syskonrabatt finns ej. För barn 

0-4 år finns avgiftsbelagda Day Care, Nannies och/eller preschool
38

. Se bilaga 2, för 

detaljerad indelning av åldrar och mappning mot svenska alternativ. 

 

College/University är för ungdomar (och vuxna) som har slutbetyg från high school och 

resultat från Scholastic Assessment/Aptitute Test (SAT)
39

. Det finns en flera privata aktörer 

som erbjuder SAT kurser. Syftet är att förbättra dina resultat när det egentliga testet ges. 

Kostnaden för till exempel en tio veckors kurs med ett femtimmars pass varje lördag ligger 

från $600.
40

  

 

I Virginia är K-12 gratis på public schools och finansieras av fastighetsskatten i synnerhet. 

Privata skolor kostar pengar och beloppen varierar mycket. Detsamma gäller om du väljer 

home schooling för dina barn. Transport med FCPS skolbussar är gratis om du tillhör skolan 

utan dispens. Day Care, Nanny och preschools är avgiftsbelagda. För uppgifter och detaljer 

om olika priser hänvisar jag till intervjuer under empiriavsnittet. SACC är avgiftsbelagd. På 

Oakton ES kostar det $270/månad per barn. Syskonrabatt finns ej. College/University kostar; 

utbildning ofta i form av inträdesavgift, terminsavgift, litteratur och bostad. Priset varierar 

                                                
34 Ann Wall, 2010-01-06 
35 En skola du bor på 
36 Egen uträkning: Antal barn 5-18 år i Fairfax County  – antal elever i FCPS. 
37 Barn som är födda 30 september får de vänta ett år. 
38 http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool_education#History_of_Preschool_in_the_United_States, 2009-12-08 
39

 http://en.wikipedia.org/wiki/SAT, 2009-12-10 
40 http://www.rlkprep.com, 2010-01-10 

http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool_education#History_of_Preschool_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/SAT
http://www.rlkprep.com/
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stort och den undre gränsen är runt $25 000/år. Väljer du att gå i en skola utanför den egna 

staten stiger priset och den undre gränsen landar runt $40 000/år. 

 

Utbudet
41

 inom K-12 på FCPS är omfattande och består av olika program, läroplaner samt 

studievägledning. Nedan följer ett urval; 

 
 Advanced/academics Programs42 kan vara antingen AP kurser eller IB program där AP kurser är kurser på 

högskolenivå som elever kan läsa redan på high school. IB står för International Baccalaureate och är ett 

tvåårigt program som motsvarar de två sista åren på high school men med annorlunda läroplan och 

uppdelning av ämnen. Dessutom finns honors kurser finns på middle school och high school och är till för 

talangfulla elever med hög akademisk kunskap. 

 

 Girls On The Run (GOTR) en aktivitet som drivs via skolan men utanför skoltid. Det är ca 20 tjejer som 

tränar under ca 10 veckor för att klara av att springa ett lopp på 5km. Det är en omgång på hösten och en på 
våren. Ledarna är föräldrar som ställer upp ideellt.  

 

 Gifted and Talented (GT) är ett program för extra begåvade barn. Som elev testas du i årskurs 2 och visar 

resultatet positivt kan du gå i en GT klass mellan årskurs 3-8. Därefter är det high school och där är 

motsvarigheten honors och/eller AP klasser. 

 

 Foreign Language Education Services (FLES), en undervisning som erbjuds till självkostnad i främmande 

språk utanför skoltid men i skolans lokaler. Lärarna är utomstående och har ingenting med den övriga 

verksamheten i skolan att göra. 

 

 Elementary School (ES) Program är ett sjuårigt program inklusive Kindergarten. 

 Middle School (MS) Program är ett tvåårigt program. 

 High School (HS) Program är ett fyraårigt program.  

 

 Athletic Programs erbjuds av i huvudsak high school. Utbudet är omfattande och sporter delas i tre 

områden; höst-, vinter-, och vårsporter. Träningen och matcher ligger utanför skoltid. I en del sporter kan 

alla få plats jämfört andra mera populära grenar. Beroende på efterfrågan sker uttagningar genom tryouts. 

Kravet för att få delta är att du är godkänd i alla ämnen. Deltagandet syns inte på ditt slutbetyg men varje 

deltagare får ett diplom som intygar dess närvaro. Det är meriterande vid ansökan till college/university. Har 

du dessutom bibehållit goda akademiska resultat under perioden du deltagit får du ännu ett diplom som 

intygar det. 

 

 No Child Left Behind (NCLF) är ett specialprogram och var en reform som sjösattes januari 2002 under 

president Bush. Syftet var öka kunskapsnivån bland alla elever genom att definiera en hög och mätbar 

standard. Varje stat som ville erhålla utbildningsbidrag är skyldiga att ta fram och genomföra standardprov i 

kärnämnena. Det finns ingen nationell standard utan varje stat skräddarsyr proven och nivåerna utifrån egna 

förutsättningar.43 

 

Day care, preschool och nanny erbjuds av privata aktörer både inom och utanför ditt eget 

county. Du väljer själv som förälder leverantör. Kindergarten erbjuds på den elementary 

school du tillhör.  Elementary/Primary school erbjuds av ditt county. SACC erbjuds eventuellt 

på din elementery school. Secondary school erbjudes av ditt county. College/University 

erbjuds över hela USA. Små counties har dock inte college och/eller univeristy. 

 

I lokal dagspress finns annonser avseende erbjudande av barnomsorg. Ofta när det finns 

lediga platser. Ett informationsbrev/kallelse skickas ut från den kindergarten du tillhör. 

Därefter får du kontinuerligt en kallelse från din public school varje skolår till och med 

årskurs 12. Vidare får du en blankett varje vår där du får fylla i om du tänker återvända till 

                                                
41 http://www.fcps.edu/academic.htm, 2009-12-10 
42

 http://www.fcps.edu/DIS/gt/advep.html, 2009-12-10 
43 http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act, 2010-01-07 

http://www.fcps.edu/academic.htm
http://www.fcps.edu/DIS/gt/advep.html
http://en.wikipedia.org/wiki/No_Child_Left_Behind_Act
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skolan till hösten eller ej. Under de tre sista åren på high school dvs. årskurs 10-12 får eleven 

och/eller föräldrarna kontinuerligt säljbrev, kataloger och broshyrer från olika colleges 

och/eller universitet direkt hem i brevlådan. Vidare ges kontinuerligt information till föräldrar 

via mejl och annonsering i lokal dagspress om mässor och informationsträffar avseende 

college/university. Du uppmuntras att besöka dessa mässor tillsammans med ditt barn som 

ofta erbjuds i ett söndagsöppet köpcenter.  
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4. Teorianknytning 

Syftet med mitt utredningsarbete är att få fram ett resultat som belyser och diskuterar var det 

är bäst att leva baserat på hur serviceerbjudandet ser ut gentemot barnfamiljer i Virginia och 

Sverige. Följande teorikapitel innehåller marknadsföringens fundament samt en beskrivning 

av service management. Sist presenteras resultat från två studier där Sverige jämförs med 

USA. 

 

4.1  Marknadsföring 

Marknadsföring handlar om att upptäcka behov och önskemål som passar företagets resurser 

och kompetens. Många nutida företag anser att de är marknadsorienterade genom att de kan 

tillgodose kundens behov både bättre och billigare än om hon gjort det själv eller vänt sig till 

en konkurrent. Utöver detta synsätt finns även; produktorienterat - att utgå från den 

förträffliga produkten, produktionsorienterat - stordrift, massproduktion och kostnadsjakt står 

i centrum och slutligen försäljningsorienterat - att sälja med reklam och energiska säljare.
44

  

 

Det finns tre nyckelbegrepp i marknadsföring; behov, önskan och efterfrågan. För att nå 

framgång inom marknadsföring gäller det att förena dessa begrepp ur ett kundperspektiv dvs. 

att förstå kundernas behov, önskningar och efterfrågan.
45

 Nedan följer beskrivning av ett antal 

viktiga verktyg och modeller inom den moderna marknadsföringen.  

4.1.1 Marknadsmix 

En organisation gör prioriteringar och fördelar tillgängliga och planerade resurser i en budget. 

Marknadsföring skall inom ramen för sin resurstilldelning välja konkurrensmedel för att nå 

och bidra till företagets mål och strategier. I en marknadsekonomi konkurrerar företag om att 

lösa kundens behov på bästa sätt. Det är en typ av problemlösning avseende produkten i sig 

samt var och hur den kan konsumeras. Hela sammansättningen av konkurrensmedel kallas 

marknadsmix och är mera känt som 4P; produkt, pris, plats och påverkan
46

. Teorin skapades 

av Philip Kotler som anses vara den moderna marknadsföringens fader, se figur 4.1. Varje 

produkt och/eller tjänst är en summa av denna mix. Hur stor andel varje enskild term utgör är 

en fråga om positionering vilket innebär att placera produkten och/eller tjänsten på en distinkt 

plats i kundens medvetande.  

 

Produkt Pris Plats Påverkan 
Funktioner  

Utförande 

Kvalitet 
Varumärke 

Sortiment 

Lågpris/presigepris 

Skumning/penetrering/dumping 

Kostnadsbaserat 
Efterfrågebaserat 

Betalningsvillkor 

Tillgänglighet 

Antal nivåer i distribution 

Typ av återförsäljare 
Distributörens arbetsuppgifter 

Hela kanalsystem 

Personlig försäljning 

Direktmarknadsföring 

Sales promotion (SP) 
Public relations (PR) 

Annonsering 

Figur 4.1, 4P Marknadsmix för konkurrensstrategier 
 

4P - Produkt 
En produkt är vad som helst som kan erbjudas på en marknad som tillfredställer ett behov 

eller ett önskemål. Kotler väljer att gruppera produkter i konsument- och industriprodukter 

samt varaktiga eller icke varaktiga produkter.
47

 HIGs föreläsning gör följande klassificering: 

Offentliga/privata varor, konsumentprodukter, industriella produkter, förbrukningsartiklar, 
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kapitalvaror samt tjänster. Det sortiment av produkter som ett företag producerar, säljer 

och/eller marknadsför kallas produktmix.
48

  

 

En besläktad benämning av produkt är varumärke. Ett varumärke består av innehållet hos en 

vara eller tjänst, de känslor som den förknippas med och hur den är förpackad. Ett varumärke 

kan bestå av ett ord, en logotyp eller ett koncept som är unikt. Varumärken är immateriell 

egendom och skyddas (oftast) av ett varumärkesskydd. I Sverige registreras varumärken hos 

Patent och registreringsverket kan därefter markeras med symbolen ®. Ett oregistrerat 

varumärke kan markeras med ™ som är en förkortning av trademark. Varumärken som är 

mycket väl kända kan vara en mycket stor ekonomisk tillgång för ägaren.
49

 En produkt med 

ett specifikt varumärke kan tillverkas av dess ägare. Andra varianter är att låta distributören 

namnge produkten, låta en licenstagare köpa rättigheten att använda ett känt varumärke på 

sina produkter eller co-brand när två olika företag går samman och slår ihop sina produkter.
50

  

 

4P - Pris 
Priset har under lång tid varit den avgörande faktorn för att genomföra ett köp. Under de 

senaste tio åren har en förändring skett mot icke prisrelaterade faktorer vilket gjort företag 

mer intresserade för konsumentbeteende. Företag bör satsa på att sälja värde, inte pris. 

Prispositionering handlar om produktens pris och kvalitet och det sätter ett värde på produkten 

eller varumärket.
51

 Priset är det enda elementet i marknadsmixen som producerar intäkter, de 

övriga elementen representerar enbart kostnader.
52

  

 

Priset är ett av de mest flexibla elementen i marknadsmixen och det är många faktorer som 

påverkar hur ett pris sätts. Det slutliga priset företaget väljer är någonstans mellan ett pris som 

är för lågt för att ge vinst till ett pris som är för högt för att skapa en efterfrågan. Produktens 

utgifter sätter golvet för prissättningen medan kundernas förväntan och uppfattat värde sätter 

taket. Företaget behöver tänka på konkurrenternas prissättning och andra externa och interna 

faktorer när de sätter sitt pris. Olika prisstrategier som utgifts, värde och konkurrentbaserad 

innehåller en eller flera av dessa faktorer som påverkar prissättningen.
53

 Hur känslig en 

produkt sedan är gentemot prisförändringar kan vara både elastisk och oelastisk, dvs. en 

produkts priselastisitet. Konsumenter är mindre priskänsliga när det gäller produkter som är 

unika, kvalitetssäkra, exklusiva eller som ger prestige.
54

 

 
4P - Plats 
Med plats menas alla företagets aktiviteter som skapar kontakt men kunder, att få varan på rätt 

plats vid rätt tidpunkt. Det finns olika sätt och nivåer på distributionskanaler som en produkt 

kan nå sin konsument. Ett sätt är att kunden åker dit produkten tillverkas, ett annat är att varan 

levereras hem till konsumenten och det tredje är då konsument och produkt möts halva vägen 

var. Inga mellanhänder innebär noll nivåer. Då producent och konsument möts halvvägs finns 

mellanhänder med i distributionskedjan. En detaljist beställer sitt sortiment från en grossist 

som köper större partier från olika producenter. I butiken handlar sedan slutkonsumenterna. 

Två mellanhänder motsvarar två nivåer i distributionskedjan.
55

 Miljön är en aspekt att ta 

hänsyn till då distribution och transport av produkter har en miljöpåverkande effekt. Något 
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49 http://sv.wikipedia.org/wiki/Varum%C3%A4rke 
50 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 561 
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som kommit allt mera i fokus de senare åren efter att det satts upp politiska mål för minskade 

koldioxidutsläpp.
56

 

 
4P - Påverkan 
Företag använder sig av i huvudsak fem olika metoder för att nu ut med sitt budskap och de är 

reklam, personlig försäljning, säljfrämjande åtgärder, direktreklam och PR. Reklam är betald 

och har en icke personlig och identifierbar avsändare. De vanligaste kanalerna för reklam är 

tidningar, TV och radio. Marknadsförare måste göra fyra viktiga val när de tar fram en 

reklamkampanj: Bestämma mål, budget, strategi och metod för utvärdering. Om ett företag 

har ett stort antal produkter som befinner sig i olika faser av sin livscykel gäller det att lägga 

upp olika strategier.
57

 Det viktigt att regelbundet utvärdera resultatet av företagets 

marknadsföring. Det är en svår uppgift och det är oftast lättare att se kommunikationseffekten 

än försäljningseffekten. Ett sätt att se hur försäljningen påverkas är att variera annonseringen 

på olika marknader och därefter jämföra försäljningssiffrorna.
58

 

 

Personlig försäljning innebär att en försäljare från företaget kontaktar potentiella kunder med 

syftet att sälja en vara eller tjänst och bygga en relation med kunden.
59

 Säljfrämjande åtgärder 

är sådana åtgärder som syftar till att på kort tid uppmuntra en kund att göra ett köp. De kan 

t.ex. vara kuponger, tävlingar, rabatter och mycket mer. Direktreklam finns i många former. 

Den kanske vanligaste formen eller åtminstone den som väcker störst uppmärksamhet är 

telefonförsäljning. Fördelen med denna form av påverkan är att det går att rikta sitt budskap 

mot mycket specifika grupper och det går effektivt att bygga relationer med sina kunder. 

Enkelt uttryckt är PR all form av aktivitet som företaget gör för att kommunicera med 

omvärlden som det inte betalar för. Ett bra exempel på PR är nyhetsartiklar. Fördelen med PR 

är att den har högre trovärdighet än betald reklam. Det är ofta så att marknadsförare 

underskattar effekten av god PR.
60

 

4.1.2 Relationsmarknadsföring 

För att bli framgångsrik i dagens allt hårdare konkurrens måste företagen bli skickliga inte 

bara på att ta fram produkter utan även på att utveckla marknader. Marknadsföring idag 

handlar mer om att tillgodose kunders behov och mindre om att sälja de produkter som 

företaget redan producerar. En mycket viktig del för framgångsrika företag idag är att ta fram 

information om hur nöjda företagets kunder är. Det kan göras på olika sätt men det finns 

framförallt fyra metoder; kundundersökningar, klagomål och förslagssystem, spökshopping 

och undersökningar som syftar till att kartlägga förlorade kunder. Klagomål och 

förslagssystem går ut på att kunden själv hör av sig när de upplever att något inte är bra. 

Problemet är att det har visat sig att ett av fyra köp resulterar i missnöje men endast fem 

procent av kunderna hör själva av sig. För att komma tillrätta med det kan företagen själva 

kontakta kunder genom brev, telefon och Internet. Genom att hålla en hög tillgänglighet och 

även vidta direkta åtgärder säkras att kunderna får komma till tals och på så sätt fås en bättre 

möjlighet att vidta åtgärder för att behålla dem. Spökshopping går ut på att en representant 

från företaget utger sig för att vara kund och på så sätt tar fram information om hur företaget 

kan förbättra sig. Slutligen kan man kontakta kunder som slutat köpa företagets produkter för 

att på så sätt samla information som gör det möjligt att förbättra sig.
61

 

 

                                                
56 www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=20001&quicksearchquery=koldioxid 
57 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 762 ff. 
58 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 777 f. 
59 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 719 
60

 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 742 ff. 
61 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 463-469 



20 

 

Relationsmarknadsföring handlar om att skapa, upprätthålla och utveckla starka förhållanden 

med kunder och andra av företagets intressenter. Olika kunder kräver olika mycket och detta 

sker därför på olika sätt efter behov. På den enklaste nivån säljer företaget bara en produkt 

och på den mest utvecklade fungerar det mer som ett partnerskap. Att sälja en förpackning 

färdigmat kräver helt enkelt inte samma utvecklade förhållande som att sälja t.ex. ett flygplan 

för kommersiell trafik. En stark anledning för företag att försöka skapa starka band till sina 

kunder är naturligtvis för att det lönar sig. Att behålla kunder under långa tider är viktigt 

därför att det brukar vara mer kostandseffektivt att behålla gamla kunder istället för att 

försöka skaffa nya kunder. Det är därför viktigt att ett företag arbetar aktivt med att försöka 

behålla sina kunder.
62

 

4.1.3 STP 

Segmentering, Targeting (val av målmarknad) och positionering (STP) innebär i klartext 

följande: ”Att urskilja ett behov hos en speciell grupp och att kunna tillfredställa det på ett bra 

sätt med ett bra erbjudande”. Enligt HIGs föreläsning om STP är ett recept för framgång att 

företagen måste koncentrera sig på en speciell grupp människor och tillfredställa dessa bättre 

än vad konkurrenterna kan. Företagen går då tillväga enligt följande trestegsmodell:
63

 

1. Segmentering → Delar in marknaden utifrån olika gruppers behov 

2. Targeting → Väljer ut vilket segment som skall satsas på 

3. Positionering → Etsa produkterna i kundens medvetande 

 
1) Segmentering 
Marknadssegmentering ett av marknadsföringens mest centrala begrepp. Syftet med att 

segmentera är att göra en stor marknad mera begriplig genom att dela in den i mindre enheter 

där särdrag kan urskiljas. Segment innebär en väldefinierad delmarknad.
64

 Indelningen i 

segment är relaterade till demografiska, geografiska, psykologiska och beteendemässiga 

variabler. Demografiska variabler är ålder, kön, civiltillstånd, hushållsstorlek, inkomster, 

kultur och etniskt ursprung. Geografiska variabler är storstad, landsbygd, inom landets 

gränser eller utanför, lokalt, regionalt samt klimat. Psykografiska variabler kan vara attityder, 

värderingar, intressen, klasstillhörighet och livsstil. Slutligen är beteendemässiga variabler 

som tidigare köp, avsikter och beteenden.
65

 

 

Segmenteringsnivån är avgörande för vilken typ av marknadsföring som skall tillämpas. En 

verksamhet som ej segmenterar sin marknad tillämpar massmarknadsföring som riktar sig till 

alla vilken skapar den största potentiella marknaden men vilken träffsäkerhet inte är så stor. 

Nischmarknadsföring riktar sig till en liten del av en definierad grupp. Mikromarknadsföring 

skräddarsyr lösningar till enskilda mindre grupper med specifika behov.
66

 

 
2) Targeting – Val av målmarknad  
Val av målmarknad innebär att välja ut vilket eller vilka segment företaget skall satsa på. 

Först analyseras segmentens attraktivitet och företagets egen affärsstyrka. Om båda dessa 

områden får högt betyg är det rätt att satsa på segmentet. Enligt Kotler är det inte särskilt 

smart av företaget att satsa på ett segment där företaget själv har låg affärsstyrka för där 

kommer företaget med största sannolikhet att misslyckas. Då ett segment har hög attraktivitet 

och det finns många konkurrenter gäller ofta tyvärr att störst vinner kampen. Det företag som 

har mest resurser kommer att ta hem seger efter seger.  
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Det är bättre är att hitta ett segment där konkurrenterna är få och svaga. En strategi som 

naturligtvis alla företag inser är en framgångsstrategi. Väljer företaget att satsa på ett segment 

med hög attraktivitet trots egen begränsad affärsstyrka måste företaget avsätta stora resurser 

på att öka sin egen affärsstyrka. En annan viktig del av targeting är att våga välja bort 

segment, eventuellt lägga ner produktion, som bara påverkar företaget negativt.
67

  

 
3) Positionering 
Konsumenter är belastade med information om produkter, företag och service. Omedvetet 

placeras all produktinformation konsumenten tar in i olika kategorier. Positionering blev 

populärt i reklambranschen genom två berömda ledargestalter, Al Ries och Jack Trout som 

ansåg att positionering startar med en produkt men handlar inte om vad du gör med produkten 

utan vad du gör med sinnet hos kunden.  Du positionerar produkten i sinnet på de utvalda 

kunderna. Det är viktigt att hela marknadsmixen arbetar tillsammans för att uppnå den 

önskade positionen. Enligt duon finns det tre positionerings alternativ.
68

 

 

1. Stärka den nuvarande positionen i konsumentens sinne. 

2. Söka en helt ny position som anses högt värderad av många konsumenter. 

3. Att avsätta eller repositionera konkurrensen.  

 

4.1.4 Positionering av organisationen 

En annan typ av positionering är hur du genom olika konkurrensstrategier kan positionera en 

organisation. Enligt Michael Porter finns det fyra konkurrensstrategier och valet av strategi 

kan betraktas som basen och/eller fundamentet i företaget. De tre vinnande strategierna är 

kostnadsledarskap, differentiering och fokus. Se figur 4.2. Den fjärde är en strategi som han 

kallar middle-of-the-road vilket symboliserar en blandning av alla tre. Enligt Porter är det en 

strategi för förlorare.
69

  

 

 Kostnadsledarksap Differentiering Fokus 

Karaktär Företag som konkurrerar 

med sitt låga pris på hela  

marknaden. 

Företag som med en speciell 

produkt särskiljer sig från 

konkurrenterna i hela  

marknaden. 

Delas in i kostnadsbaserad 

fokusering som innebär ett 

kostnadsledarskap på en 

mindre del av marknaden. 

Differentieringsbaserad 

fokusering innebär  

fokuseringen på en del av 

marknaden. 

Inträdeshinder Kan sänka pris för att 

avskräcka potentiella 

etablerare. 

Kundlojalitet kan avskräcka 

potentiella etablerare. 

Kan utveckla kärn- 

kompetens som kan 

fungera som inträdeshinder.  

Köparens  

Makt 

Kan erbjuda lägre pris 

Till viktiga kunder. 

Stora kunder har mindre 

makt att förhandla, för att 

det finns för få alternativ. 

Stora kunder har mindre 

förhandlingsmöjligheter 

pga. få alternativ. 

Leverantörens  

Makt 

Relativt isolerad mot 
Större leverantörer 

Kan lätt överföra  
leverantörens pris- 

ökningar till kunder 

Leverantören har makt pga. 
små inköpsvolymer 

Hot från  

Substitut 

Kan använda låga priser för 

att skydda sig mot  

Substitut 

Kunder blir lojala pga. 

företagets erbjudande och 

skyddas substitut 

Special produkt/tjänst och 

kärnkompetens skyddar mot 

substitut 
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Rivalitet Kan priskonkurrera Varumärkeslojalitet 

skyddar mot konkurrenter 

Konkurrenter kan inte 

möta fokuskundens behov 

Figur: 4.2, Michael Porter – Basstrategier 

 

Utifrån företagets position kan du som företag agera olika på marknaden. Kotler definierar 

olika roller för aktörer på marknaden; ledare, utmanare, följare och nisch. Marknadsledaren är 

den som är störst inom branschen vilket innebär att de styr prisförändringar och 

produktintroduktioner. Marknadsutmanaren är nykomlingen som kämpar för att öka sina 

marknadsandelar. Marknadsföljaren är en mera försiktig nykomling som nöjer sig med vad de 

har. Slutligen finns marknadsnischaren som väljer att erbjuda sina produkter till en marginell 

kundkrets som övriga aktörer förbiser.
 70

 

4.1.5 Utvecklingsstrategier 

Vi lever in en dynamisk värld vilket innebär att det inte går att slå sig till ro bara för att 

nuvarande varumärke säljer som smör. Nyckelordet heter utveckling och Kotler beskriver 

följande utvecklingsstrategier avseende varumärken:
71

 

 

 Linjeutvidgning – nya eller modifierade produkter 

 Märkesutvidgning – nya produktgrupper 

 Multibrand – flera märken men inom samma produktkategori 

 Nya varumärken 

 

Vilken strategi företaget väljer beror på flera olika saker. Kostnaden varierar kraftigt för de 

olika alternativen men totalt avgörande är ändå företagets mål. Generellt gäller att ett starkt 

varumärke är billigare att utveckla för att det är kortare i tid mellan kostnad och intäkt genom 

de tidiga faserna som är kostnadskrävande då ofta går snabbare.  

 

Det finns i huvudsak fyra vägar, tillväxtstrategier, en organisation kan välja mellan för att 

utvecklas. Den mest kända modellen, se figur 4.3, är utvecklad av Igor Ansoff och benämns 

Product-Market Growth Matrix.
72

 I modellen finns två huvudspår; intensiv tillväxt – att växa 

inom nuvarande produkter/marknader eller diversifiering – att erbjuda helt nya produkter till 

nya marknader. I båda fallen gäller att det är organisk tillväxt vilket innebär att växa utan att 

gå samman med nya företag. 

 

 Befintliga produkter Nya produkter 

Befintliga  

marknader 

Marknadspenetrering 

Att öka försäljning av befintliga produkter 

till befintliga marknader. 

Produktutveckling 

Att utveckla nya produkter 

till befintlig marknad. 

Nya  

marknader 

Marknadsutveckling 

Att hitta nya marknader eventuellt utomlans 

för de produkter som redan finns.  

Diversifiering 

Att erbjuda nya produkter till 

nya marknader. 
Figur: 4.3, Ansoff matrisen – en modell för tillväxtstrategi 

 

4.2  Service Management – Service Marketing 

På svenska ledning av serviceföretag och tjänstemarknadsföring. 

                                                
70 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 505 
71

 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 564 
72 Kotler et al., Priciples of Marketing, s. 65 f. 



23 

 

4.2.1 Bakgrund 

Service management som begrepp härstammar från slutet på 1970-talet. Professor Normann 

bildade 1980 ett konsultföretag, Service Management Group senare SIFO Management 

Group, vars syfte var att utveckla tekniker för management av serviceföretag. Anledningen 

var dåtiden avsaknad av generella ledningsprinciper för verksamheter inom tjänstesektorn. 

Det behövdes en sammanhängande begreppsapparat såväl som effektiva servicesystem. 

Gruppen var multinationell och bestod av personer med varierande bakgrund. Professor 

Normann och några av hans kollegor bidrog med kunskap från organisationsteori och 

företagsstrategi, Earl Sasser och Daryl Wyckoff från Harvard Business School i USA 

företrädde produktionsstrategi samt Pierre Eighlier och Eric Laneard från Université d’Aix 

Marseille i Frankrike med en bakgrund inom marknadsföring.
73

 

4.2.2 Särdrag för serviceorganisationer 

En tjänst är immateriell och kan varken säljas vidare, transporteras eller lagras. I regel sker 

produktionen och konsumtion samtidigt där köparen/konsumenten aktivt deltar i produktionen 

vilket innebär att direktkontakt är en förutsättning. Det innebär att företag inom servicenäring 

ständigt lever i sanningens ögonblick. Hur kvalitén upplevs bestäms i samma ögonblick som 

leverantör och kund möter varandra. Det är skickligheten, motivationen och de instrument 

som används av leverantören och förväntningarna och beteendet hos kunden som tillsammans 

kommer att skapa serviceleveransprocessen.
74

 

 

Ett annat särdrag är den rörelse av aktiviteter från den informella ekonomin till den formella 

även kallad officiella ekonomin. Förr hanterades fler aktiviteter inom hemmets ramar för att i 

nutid utföras av institutioner och företag. Förr var det familjen som tog hand om barnen, de 

sjuka och de äldre. Ett arbete som utfördes och var oavlönat. Idag är fler yrkesarbetande 

utanför hemmet vilket innebär att barn lämnas till barnomsorg, sjuka vårdas på sjukhus och 

äldre inom äldreomsorg.
75

 Rörelsen är dock inte enkelriktad utan det finns även en annan 

trend; självbetjäning. Vi har enligt Toffler (1980) och Naisbitt (1982) inte råd att köpa tid av 

andra samtidigt som vi har mera tid att betjäna oss själva. Även tekniken möjliggör att vi kan 

utföra arbete själva som tidigare (läs förr) köptes utifrån som tillexempel gräsklippning, tvätt, 

hembiträde etc.
76

 

 

Vidare är vi på väg mot ett tjänstesamhälle enligt Professor Normann. Statistiken talar sitt 

tydliga språk, se figur 4.4 nedan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figur 4.4: Aktiv arbetskraft i Sverige (%) 
 

Utvecklade nationer har genomgått en stor förändring i sina ekonomiska aktiviteters 

grundläggande struktur.  På 100 år har fördelningen av arbetskraft radikalt förändrats; från 

jordbruk via tillverkning och slutligen hamnat i tjänstsektorn som idag står för 2/3 av BNP. 
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 Jordbruk Tillverkning Tjänster 

1870 73 12 5 

1900 61 24 9 

1950 21 34 42 

1980 6 23 71 

1990 5 21 75 

2000 4 17 79 
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Startskottet var den omvälvande industrialisering som började i slutet på 1800-talet. Nästa 

steg utgjordes av den effektivitetsökning som skedde i den varuproducerade sektorn. 

Ytterligare en anledning är den rörelse från informell till formell ekonomi som har skett. Den 

informella ekonomin representerar oavlönat arbete som barnomsorg inom familjen, egenvård i  

hemmet av gamla och sjuka etc. Slutligen beror också ökningen på en definitionsglidning av vad som är tjänst respektive tillverkning. Vad 

som idag räknas och klassas som tjänster är godtyckligt och det finns tydliga tendenser att det går inflation i begreppet tjänst.
77

 

 

 

4.2.3 Statusproblem 

Enligt Normann lider en del serviceverksamheter av problem relaterade till låg status. Det är i 

huvudsak verksamheter som tidigare tillhörde den informella ekonomin, alla anser sig vara 

experter inom, kräver personal med lägre formell utbildning eller som anses vara ”smutsig”. 

Det innebär att till exempel vård av barn, i synnerhet mindre barn, är tjänster som av tradition 

utförts av kvinnor i hemmet vilket även anses som allmän kunskap räknas in i verksamheter 

med statusproblem. Företag med låg status får följder som svårigheter att rekrytera kompetent 

och motiverad personal vilket i sin tur påverkar arbetsmiljön på dessa arbetsplatser. Normann 

anser att dessa företag måste vara de mest svåra och professionellt utmanande att leda.
78

 

4.2.4 Intensitet och social innovation 

Att utföra tjänster kan vara intensivt av varierande karaktär och omfattning. Det är i huvudsak 

två områden som avses; arbetskraft och kapital. Generellt är tjänster arbetskraftintensiva till 

skillnad från verksamhet inom tillverkning som ofta är kapitalintensiva. Men det är inte 

antingen eller, tvärt om eller både och som gäller. Trenden är tydlig att många tjänster går mot 

att bli mera kapitalintensiva. Dessutom finns ytterligare en dimension som Normann 

benämner personlighetsintensitet vilket innebär att den kvalitet kunden erbjuds och upplever 

är ett resultat av vad människor presterar i en specifik situation. Negativa eller positiva 

individuella prestationer kan ha en avsevärd och omedelbar effekt på hur kunden uppfattar 

erhållen kvalitet. Det ger observationen att effektiva serviceföretag grundas på social 

innovation som är ett medel varigenom kvalitet och kostnadseffektivitet uppnås.
79

 

4.2.5 Kvalitet 

Kvalitet är mångtydigt; produkten, processen, produktionen, leveranssystemet eller som 

generell filosofi, till skillnad från vikten av kvalitet som är entydigt och erkänns överallt. 

Företag i väst tillämpar den mekaniska filosofin, de första betydelserna, jämfört med 

japanerna där kvalitet är företagskultur. Den japanska ansatsen är liktydig med filosofin som 

servicesystem grundad på social innovation. Enligt Normann lyckas de serviceföretag bäst 

som tenderar att vara lite mera japanska. 
80

  

 

Kvalitet i serviceverksamhet har långsiktiga följder och det tar tid att bygga upp ett gott rykte 

och erhålla hög kvalitetsimage. Kvalitet är egentligen inget mål i sig utan skall kopplas ihop 

med lönsamhet och effektivitet. Genom att positionera företaget strategiskt bidrar kvalitet till 

lönsamheten. Kvalitet kan även inverka på personalen och kan genom hög servicekvalitet 

användas som verktyg att höja moral och produktiviteten hos personalen. Ett företag som gör 

allting rätt; marknaden efterfrågar deras produkt, konsistent kvalitet och verktyg/rutiner för att 

hantera kunder, bidrar till att ge anställda trygghet och att behärska situationen. Detta är 

ibland ett skäl till varför kostnaderna sjunker i takt med att kvalitet ökar. Företaget befinner 

sig i goda cirklar. Med konsistent kvalitetsnivå erhålls nöjda kunder och kundomsättningen 

minskar vilket gynnar lönsamheten då möjligheten till återkommande försäljning ges.
81
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Ett annat sätt att uttrycka begreppet kvalitet; teknisk och funktionell kvalitet, gör Professor 

Christian Grönros
82

. Modellen är en metod för att förklara hur kunder upplever kvalitet. Enligt 

Grönroos modell består kundens upplevda kvalitet av teknisk kvalitet och funktionell kvalitet. 

Teknisk kvalitet avser vad som har levererats till kunden och avser därför själva produkten. 

Funktionell kvalitet avser hur produkten har levererats och avser därför allt kringarrangemang 

kring produkten.83 

4.2.6 Amerikanskt perspektiv 

Parallellt med arbetet som pågick inom Service Management Group, där professor Normann 

ingick, fanns även andra initiativ inom området. I USA fanns vid samma tid en professor 

Valerie A. Zeithaml som verkade vid Duke University, NC. Hennes forskningsprogram, se 

bilaga 3, sponsrat av Marketing Science Institute (MSI) avsåg service kvalitet och startade 

1983 och pågick i 10 år. MSI är en lärande organisation inom marketing science vars mål är 

att minska klyftan mellan teori och praktik genom att sponsra forskare som gör insatser inom 

området
84

. Duon Leonard L. Berry och A. Parasuraman arbetade gemensamt med Zeithaml 

och den trojkan har samlat några av sina erfarenheter i en bok Delivering Quality Service
85

. 

Boken skrevs när tre av fem faser var genomförda. Duon utgav även en annan bok ett år 

senare, Marketing Service
86

. Nedan följer utdrag dels från böckerna men även från några av 

forskningsrapporterna från MSI, se bilaga 3. 

 

1983 – 1993 genomförde Berry, Parasuraman och Zeithaml en omfattande studie i fem faser 

avseende service kvalitet. De var framför allt tre frågor
87

 som forskarna var intresserade av; 

 

1) Vad är service kvalitet? 

2) Vad är det som orsakar problem avseende service kvalitet? 

3) Vad kan företag göra för att lösa dessa problem och förbättra sin service? 

 

Enligt forskarna tillämpar alla företag service men i varierande grad. Trenden är tydlig att 

även tillverkningsföretag börjar bli mer intresserade av service kvalitet. Den största 

anledningen är att det successivt blir svårare att bibehålla tekniska konkurrensfördelar. Det 

innebär att skillnaden mellan service och tillverkande företag kommer att minska. Med 

utmärkt service vinner alla då service utgör merparten av vad ett land producerar, konsumerar 

och exporterar. Det innebär även att intresset för kvalitet ökar. Men det finns en hake och det 

är ledarskapet. Enligt undersökningar finns åsikter som ”the animals are running the zoo” 

vilket syftar på brister i ledarskapet.
88

 

 

För att kunna erbjuda utmärkt service ställs stora krav på ledarskapet, inte bara för toppchefer 

utan ledare tvärsöver företaget. Det finns en handfull karaktäristika för ett genuint ledarskap; 

service vision, hög standard, närvaro och integritet. Service vision innebär att ledarna inser att 

service kvalitet är en framgångsfaktor, hög standard innebär att servicen skall vara utmärkt 

och bra räcker inte, närvaro innebär att ledare skall ut på fältet och inte fastna bakom sina 
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skrivbord samt slutligen integritet som innebär att vara konsekvent och förtjäna förtroende. 

Att erbjuda utmärkt service lönar sig och medför trogna kunder. Grundbulten i att 

marknadsföra tjänster är service. Förespråkare inom marknadsföring pläderar om sina fyra P 

som produkt, plats, påverkan och pris men de glömmer det femte och viktigaste; performance. 

Det är utförandet av service som ger konkurrensfördelar och på sikt lojala kunder.
89

 

 

En stor utmaning enligt forskarna är att kunna värdera kundens förväntningar och uppfattning. 

Det är lättare att värdera kvalitet på en vara än på service där även leveransen är en del av den 

totala produkten. Dessutom är det endast kundens uppfattning som räknas. Forskarna 

uttrycker fenomenet med begreppet klyfta, gap, där utmaningen gäller att kunna balansera 

krafter som förväntan och uppfattning så att klyftan blir så smal som möjligt och helst inte 

alls.
90

 Problemet består till stor del av diskrepans mellan kundens förväntan och ledningens 

antagande dito vilket å sin sida består i bristande marknadsföringsåtgärder. En annan klyfta 

gäller själva leveransen där det finns en diskrepans mellan ledningen uppfattning om kundens 

förväntningar och utförd leverans.
91

 En tredje klyfta gäller företaget internt och avser service 

utförande. I det fallet gäller det att anställda inte utför tjänsten enligt den nivå/kvalitet som 

ledningen önskar. Fjärde klyftan innefattar brutna löften; skillnad mellan vad som levererats 

och vad som utlovats.
92

 

 

Många företag kämpar med att förbättra sin service kvalitet. Men utan ett starkt ledarskap och 

ett nytänk avseende organisationen är det enligt forskarna dömt att misslyckas. De förslår 

följande sju steg i förvandlingsprocessen; 1) Var beredda att arbeta hårt 2) Basera beslut på 

data 3) Organisera för förändring 4) Frigör frihetsfaktorn 5) Symbolisera service kvalitet 6) 

Utse rätt ledare 7) Fortsätt resan på inslagen väg.
93

 

 

Forskningens resultat som benämns, Ten Lessons For Improving Service Quality, utmynnade 

i en guide för ledare omfattande tio lektioner; Lession in listening, reliability, basic service, 

service design, recovery, surprising customers, fair play, teamwork, employee research och  

servant leadership. Enligt forskarna är alla tio lika viktiga och gäller oavsett bransch.
 94

 Kotler 

summerar i sitt verk de första fem som resultatet av erbjuden service. De senare fem är 

relaterade till själva leveransprocessen.
95

 

 

Berry forskade vidare på egen hand. Han var intresserad av varför vissa serviceföretag lyckas 

bättre och hur de lyckas bevara sina framgångar. 1999 utgav han en bok där han presenterade 

resultatet från en studie av 14 blomstrande företag. Hans slutsats var "The common drivers of 

sustainable success in labor intensive service business are common across the different 

businesses."
 96

 Berry ansåg att oavsett bransch fanns det nio gemensamma faktorer för hållbar 

framgång; Values-driven leadership, strategic focus, executional excellence, control of 

density, trust based relationship, investment in employee success, acting small, brand 

cultivation och generosity. Ledarskapet spelar den centrala rollen och ger basen till de övriga 

åtta. Att leda en verksamhet med rätt värden är basen i framgången. Han listar dessa sju 
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kärnvärden; excellence, innovation, joy, teamwork, respect, integirty och social profit som 

han anser definierar kulturen inom företaget.
97

 

 

Tio år senare, 2003, gjorde samma forskartrio Berry, Parasuraman och Zeithaml ett omtag för 

att ompröva sina reflektioner som nu hade tio år på nacken. Skillnaden är marginell och 

snarare hetare än någonsin; "The lessons remind us that excellent companies are excellent in 

the fundamentals. They listen to their customers and employees. They stand behind what they 

sell. They keep their promises. They invest in service ―extras‖ that competitors ignore. They 

play fair and they play together. They view quality as a journey, not a destination—as a 

mission, not a program." 

 

De står fast vid att hög service kvalitet är en konkurrensfördel, sin ledarguide om tio lektioner 

och konstaterar att det är synd att inte fler företag har utnyttjat deras tips. De konstaterar att 

företag hade haft högre service kvalitet om de hade orkat stå emot kombinationsstrategier av 

kvalitet och pris och istället fokuserat och tillämpat kvalitet som enda strategi. Vidare vill de 

betona att alla företag oavsett verksamhet skapar kundvärde genom service, några endast 

genom service och andra genom att kombinera en vara med service. Vikten av att genom 

trovärdighet förtjäna kundens förtroende och vikten av att överraska kundens förväntningar 

och att etablera starka relationer. Vikten av att bevara inbyggd kvalitet i varumärket. Vikten 

av en utmärkt arbetsmiljö och organisation som ger energi och tillfredställelse, guld är bättre 

än silver för såväl anställda som kunder.
 98

 
 

4.3  Tidigare studier av jämförelser mellan Sverige med USA 

Jag har hittat två uppsatser som gör jämförelser mellan Sverige och USA.  

 

Först är det en D-uppsats
99

 från Luleå universitet som jämför Amerikas välfärd med det 

svenska folkhemmet. Syftet är att jämföra hur olika länderna har utvecklats från 1930-talet 

och framåt. Författarna anser att det var samarbetet mellan socialdemokratiska partiet och 

fackföreningarna som lade grunden till de omfattande välfärdsprogram Sverige har idag. USA 

är ett till skillnad från Sverige ett mycket heterogent land och den stora arbetarklassen valde 

att organisera sig efter etniska kriterier istället för klassmässiga vilket medförde att 

arbetarklassens makt undergrävdes. Vidare innebär USA:s federala system att det är svårt att 

införa större nationella välfärdsprogram.   

 

Det amerikanska tvåpartisystemet är stabilt och riktar sig till väljare i mitten. Det krävs drygt 

50% för att vinna en valkrets vilket gör att medelklassfrågor dominerar valrörelsen. 

Konsekvensen är att radikala förändringar aldrig går igenom och landet förblir i ett 

underutvecklat tillstånd. Den amerikanska konstitutionen betonar skyddandet av privat 

egendom från den federala regeringen vilket förstärker delstaternas självbestämmande och 

förhindrar omfördelning av inkomster. Ett faktum som är det omvända för Sverige som är en 

centraliserad enhetsstat. Resultatet blir å andra sidan större sociala utgifter och en större 

välfärdsstat. 
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Den andra studien är en C-uppsats
100

 från Göteborgs universitet som jämför sexualunder-

visning till unga. Syftet med uppsatsen var att identifiera och analysera diskurser avseende 

riktlinjer för sexualupplysning till ungdomar och vilka konsekvenser de olika tankesätten 

skulle kunna ha i ungdomars vardag. Utan att gå in på detaljer är författarnas resultat de olika 

sätten att förmedla sexualupplysning till elever i skolan skiljer sig åt i det mesta, men att det 

finns för- och nackdelar likväl som önskvärda utvecklingsområden i både USA och Sverige.  

 

Diskurserna till ungdomar i USA och Sverige har skiljt sig åt ganska radikalt. Man har i 

statliga dokument helt olika syfte med vad man vill att sexualundervisningen ska ge 

ungdomarna. Författarna anser att det har inverkan på hur ungdomars sexualitet, kännedom 

om sina kroppar och sina känslor och deras medvetenhet om oliktänkande i sin omvärld, 

utvecklas och tar sig uttryck. För att kunna göra informerade och välgrundade val i sitt 

sexuella samliv krävs en bas att stå på som inte består av moraliserande uppmaningar och 

fördömningar utan av faktabaserad kunskap om sexualiteten som en naturlig del i ett 

hälsosamt liv. 
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5. Empiri 

Syftet med mitt utredningsarbete är att få fram ett resultat som belyser och diskuterar var det 

är bäst att leva baserat på hur serviceerbjudandet ser ut gentemot barnfamiljer i Virginia och 

Sverige. I följande kapitel presenterar jag resultat av de personliga intervjuer
101

 jag har gjort 

inklusive egen erfarenhet. Se bilaga 4 för frågor. Respondenterna är 5 amerikaner och 2 

svenskar. Se bilaga 5 för en översikt av respondenterna. Efter intervjuerna presenteras ett 

avsnitt med resultatet av det massutskick som gjordes. 

5.1  Intervju - Ms. Donohue  

Ms. Donohue är 43 år och uppväxt i staten New York. Hon gick i privatskola från K-11 

därefter flyttade familjen till Virginia där hon gick sitt sista år på en vanlig high school. 

Därefter gick hon på college/university och tog sin bachelor. Hon är därefter kompletterat 

men en master. Hon är ogift, har inga barn och arbetar som lärare på en elementary school i 

Fairfax County sedan 1990. För närvarande är hon lärare i sjätte klass. Som lärare kan du 

pensionera dig efter när du har tjänstgjort som lärare i trettio år eller är 55 år. Du får du full 

pension från staten. Vart femte år måste du som lärare ta ett test för att få lov att fortsätta 

undervisa. 

 

Som elev på ES byter du klass varje år. På en skola som är tre parallellig innebär det rent 

teoretiskt att får 2/3 av din klass blir ny för varje år och att du efter tre år har varit klasskamrat 

med alla. Schemat är 9.15 - 15.55 varje dag utom måndag som är 9.15 - 13.25. Du har 20 min 

lunch varje dag och 20 min rast tisdag till fredag. Regnar det eller är kallt är rasten inomhus. 

Dagar med gymnastisk uppmanas barnen att ha på sig gymnastikskor. Duschar finns ej och 

ombyte till andra kläder sker ej. Feedback ges i form av betyg och diverse olika nomineringar 

och erkännande. En gång per år erbjuder skolan ett kvartssamtal mellan lärare och förälder. 

 

Skolsystemet Det är obligatorisk skola K-12 i hela USA. I Virginia finns riktlinjer utfärdade 

av, Virginia State Departement of Education, som varje county måste följa.  Skolan 

finansieras och styrs på county nivå. Finansiering sker av skattemedel som kommer i 

huvudsak från beskattning av fastigheter. Fairfax county är ett relativt rikt område med låg 

arbetslöshet och många stora hus. Det innebär att Fairfax som skoldistrikt har möjlighet att 

hålla hög standard i den allmänna skolan jämfört med andra skoldistrikt. Det innebär också att 

nu när lågkonjunktur och fastighetskris är ett faktum drabbas skolan extra hårt. Det är mycket 

nedskärningar för närvarande. 

 

Fairfax county bestämmer indelningen K-6, 7-8 och 9-12, läroplanen, antal elever per klass 

etc. De bestämmer över vilka skolor som får utföra GT program, compact math etc. På ES är 

eleverna blandade oavsett kunskapsnivå med undantag för GT och compact math. På MS och 

HS väljer eleverna klasser (= ämne) vilket gör att klasserna blir mera uppdelade kunskaps-

mässigt. Det finns en truant officer som hämtar barn som inte kommer till skolan. 

 

Det finns även riktlinjer på USA nivå som varje enskild stat har att rätta sig efter. Det finns ett 

utbildningsdepartement i President Obamas regering. Riktlinjerna rör i huvudsak områden 

som special education (≈ stödundervisning) som även finansieras härifrån. Även SAT 

testsystemet är en riksangelägenhet vars resultat för närvarande är väldigt avgörande när 

elever bedöms vid intagning till högskolestudier. Enligt Ms. Donuhue väger SAT ca 50 % och 

har gjort det sedan början av 1990-talet. Övriga 50 % är en kombination av ditt medelbetyg 
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från high school samt värdering av din ansökningsuppsatsuppsats. Tidigare hade SAT mindre 

betydelse och ditt medelbetyg större betydelse.  

 

Ett annat exempel på riksprogram är No Child Left Behind (NCLB) som President Bush 

införde 2002. Syftet var generellt öka kunskapsnivån genom att erbjuda alla elever en hög 

kvalitativ utbildning. För uppföljning införde Virginia Standard of Learning (SOL) test för 

kärnämnen som görs i princip alla årsklasser under våren. Ms. Donohue är blandat positiv och 

negativ för dessa test. Hon säger att en del av dess resultat är ett spel för galleriet. Om skolan 

fokuserar på marginalelever tjänar inte dessa test sitt fulla syfte.  

 

Reflektioner Ms. Donohue tycker att hon hade större frihet som lärare när hon började 

undervisa för snart 20 år sedan. Det har successivt blivit mer och mera reglerat vad som skall 

ingå i läroplanen. Spiken i kistan var när NCLB infördes med SOL testen som konsekvens. 

 

På frågan hur hennes egen skoltid från 70-talet skiljer sig mot nuvarande svarar hon med två 

ord: ”Work ethics and disipline”. Hon reserverar sig dock ganska omedelbart när hon inser att 

hon jämför sin privata skolgång med dagens allmänna skola som hon själv verkar i. Dessutom 

tillägger hon har hon ett annat perspektiv som lärare nu och elev då. 

5.2  Intervju - Gina  

Gina är 39 år och gift med Frank som är överste inom US Air Force och de har tre barn; 

Meghan 14, Lauren 11 och David 5. Gina är född och uppväxt i Texas ute på landsbygden. 

Hon är äldst av fyra syskon. Båda hennes föräldrar arbetade när hon var liten så hon var både 

på dagis men togs även omhand även hemma av andra familjemedlemmar. Därefter gick hon i 

vanlig skola och tog examen från High School. Det fanns inga privatskolor i närområdet och 

inte några pengar till det utan allmän skola var det enda alternativet. Efter grundskolan och 

high school gick Gina på college i två år i Texas. Hon gifte sig och de flyttade till Washington 

State för att Frank blev placerad där. Där kunde Gina slutföra sina högskolestudier och uppnå 

Bachelor of Arts in Business Administration med fokus redovisning. Därefter började hon 

arbeta med redovisning men innan hon fick lov att börja arbeta fick hon ta ett Certified Public 

Accounting (CPA) test för att bli certifierad. 

 

Före skolan Till Virginia kom de 2006 när Frank blev placerad i Pentagon. De kom då 

närmast från Texas där de hade bott på en militärbas. Gina valde att stanna hemma när 

flickorna föddes för hon litade inte på den barnomsorg som fanns. Hennes familj, föräldrar 

och syskon, bodde långt bort och det fanns egentligen inte något alternativ. Hon nämner att 

det finns så många tragiska historier om dålig barnomsorg och ger exempel på shaken babies 

etc. Det fanns day care på basen och det var många som nyttjade den till max. Den var 

avgiftsbelagd och frivillig utan krav på att du var tvungen att arbeta utanför hemmet. 

 

Skola När det blev skoldags för Meghan placerades hon i privat skola. Den allmänna skolan 

som fanns var inte bra. Det var dåliga lärare och hög kriminalitet. Efter tre år var det dags för 

Laruen att också börja skolan men då bestämde Gina att börja hemskola barnen. Anledningen 

var att den privata skolan erbjöd dålig kvalitet. Den var inte ackrediterad (godkänd?) och 

lärarna hade för dålig kunskap. Hon anmälde dem via en privat skola Seton Catholic 

Homeschool VA och fick material och började undervisa hemma själv. Det var många på 

basen som hemskolade sina barn. Ibland gick de samman och delade upp barnen som var K-9 

mellan de vuxna. Gina berättar hur hon tog ansvar för gymnastiken. Svårigheten var att 

hantera ålderskillnaden. De minsta barnen var 5 och de äldsta 14. Totalt var det nog ca 25 

barn. Det var ett tufft jobb om man följde anvisningarna till punkt och pricka. Gina gjorde alla 

moment men kommenterar lite föraktfullt att det var många som inte gjorde det. Hon minns 
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en familj som hade sju barn. Det var helt omöjligt för mamman att undervisa fem barn 

samtidigt som hon ammade ett och tog hand om det näst yngsta barnet. I mars 2006 flyttade 

familjen till Virginia. Gina fortsatt hemskola flickorna läsåret ut. Hösten 2006 startade de 

vanlig skola i Fairfax County. Meghan i 6:an och Lauren i 3:an. De klarade sig utmärkt men 

omställning för flickorna var stor. 

 

Gina ångrar inte att hon valde som hon gjorde utan är övertygad att det var bäst för barnen. 

Hon konstaterar dock att det var mindre klokt för hennes egen karriär. Kanske skulle jag ha 

försökt att jobba lite deltid när barnen var mindre för att hålla mig uppdaterad. Tröskeln att 

komma tillbaka till ett yrkesliv är väldigt hög. Enligt Gina måste du underhålla din kompetens 

för att få behålla din CPA certifiering dvs. du behöver gå kurser kontinuerligt. Å andra sidan 

är Gina en flitig volontär i skolan och i kyrkan. I skolan hjälper hon detta år till med att packa 

Tuesday folder, leda GOTR och andra mera sporadiska insatser. Förra året var hon med och 

satte ihop hela skolfotokatalogen, yearbook. Vidare kör hon även Laruen till skolan eftersom 

de bor utanför Oakton ES upptagningsområde. 

 

Idag går alla barnen i vanlig skola i Fairfax County; David i Kindergarten, Lauren i 

elementary school och Meghan i high school. Innan de flyttade gjorde Gina en rejäl 

undersökning av kvalitén på skolorna runt Washington DC. De hade blivit tipsade av 

militärkollegor att leta i Fairfax county. Skolor i Fairfax har mycket gott rykte och hög 

akademisk standard. Gina letade runt på FCPS webbsida jämförde de olika distrikten. Det 

finns statistik för test resultat, demografi, kriminalitet etc. Dessutom finns det kommentarer 

från privatpersoner. Det slutade med att det var Madisonpyramiden som erbjöd det som 

motsvarade hennes förväntningar och de lyckades hitta ett hus att hyra som tillhörde rätt 

skolområde. Det var bekvämt att kunna låta barnen åka gratis skolbuss och public school är 

avgiftsfri. Tyvärr tvingades de året efter att hyra ett annat hus som endast tillhörde rätt MS 

och HS. Gina ville inte flytta Lauren från Oakton ES utan fick begära dispens vilket innebar 

att Lauren varken kan åka skolbuss (även om den går på gatan intill) eller delta i SACC. Gina 

valde ändå att söka dispens och tvingas därmed köra Lauren varje dag till skolan. 

 

Som elev på MS väljer du varje läsår sju klasser (läs ämnen). Du har ingen klassföreståndare 

utan du går i sju olika klasser (ämnen) varje dag. Skolan börjar 7.25 och slutar 14.20 varje 

dag. Lunchrast 30 minuter inomhus och mellan varje lektion är det fyra minuter. Ombyte till 

uniform; shorts och t-shirt görs för gymnastiklektion men tid för dusch finns ej. Du får ej gå 

ut från skolbyggnaden under dagen. Feedback ges i form av betyg, interimsbetyg och 

statusrapporter. Allting värderas; stora prov, mindre prov, läxor etc. 

 

Som elev på HS väljer du varje läsår sju klasser (läs ämnen). Du väljer fritt men vill du nå 

examen efter fyra år finns det några klasser som är obligatoriska. Du har ingen speciell klass 

eller klassföreståndare utan istället går du i sju olika klasser varje år. Skolan börjar 7.20 och 

slutar 14.10 varje dag. Varannan dag är svart och varannan dag är röd. Du har fyra läsperioder 

varje dag vilket innebär att du läser tre ämnen i dubbelpass varannan dag och ett ämne 

enkelpass varje dag. Lunchrasten är 30 min och mellan varje pass är det fem minuter. Ombyte 

till uniform; shorts och t-shirt görs för gymnastiklektion men tid för dusch finns ej. Du får ej 

lämna skolområdet under dagen utan att någon vuxen skriver ut dig från attendance office. 

Feedback ges i form av betyg, interimsbetyg och statusrapporter. Allting värderas; stora prov, 

mindre prov, läxor etc. 

 

Efter 3,5 år kan Gina konstatera att hon och barnen är nöjda. Skolan är bra och klasserna är 

lagom stora. Bäst tycker hon om det som skolan erbjuder utöver kärnämnena som orkester, 



32 

 

band, kör, GOTR, math leage, gymnastik, FLES etc. Enligt Gina är det inte obligatoriskt för 

skolan att erbjuda gymnastik. Det är upp till varje skoldistrikt att avgöra. Sämst tycker hon om 

stressen att preform well samt GT manipulate. Det hon skulle vilja ändra är att HS eleverna 

kunde börja lite senare på dagen och bättre mat i matsalen som är bedrövlig. 

 

Fritid David: Taekwondo, simning och kyrkan. Det är privat och anledningen är att öka hans 

självförtroende, disciplin och att få motion. I kyrkan deltar han i en klass för att få religiös 

utbildning. Lauren: GOTR, girl scouts, ridning och kyrkan (tom 8an). Samma anledning som 

David men även dyrkan för djur, att få vara med kamrater samt social och service (scout). 

GOTR är via skolan övrigt privat. Ridning $45/h med Jennifer (=90) Meghan: Teater och 

dans som båda är privat. Anledningen är intresse och att få motion. Vidare deltar hon frivilligt 

i undervisningen av yngre barn i kyrkan som assistent. Anledningen är i huvudsak viljan att 

göra en god gärning. Samtidigt är det meriterande i hennes CV. 

5.3  Intervju - Kathleen  

Kathleen är 45 och gift med Brian 50 som är Curator of Foraminifera inom The Smithsonian 

Institution. De har två barn; Liz 17 och Graham 14. Kathleen är född och uppväxt i Edwards, 

NY, ute på landsbygden. Hon är näst yngst av åtta syskon. Båda föräldrarna jobbade inom 

skogsbruket och hennes mamma var hemma när hon var liten. Det fanns å andra sidan alltid 

äldre syskon som kunde ta hand om henne. Kathleen började skolan som femåring på 

Kindergarten och gick ut High School tretton år senare. Hon gick en vanlig skola och när hon 

tog studenten hade klassen endast 13 elever. Därefter gick hon fyra år på St. Lawrence 

University och tog sin Bachelor in Science. Sin magisterexamen i geologi tog hon två år 

senare på Ohio State University i Columbus, OH. Det var även där hon träffade Brian. De 

flyttade till Maryland där de bodde i en liten lägenhet och sparade pengar. Brian jobbade 

redan för Smithsonian inne i DC och Kathleen jobbade på en konsultfirma inom miljöteknik 

som låg i Reston, VA, vilket gjorde att de så småningom köpte hus i Herndon, VA.  

 

Före skolan Kathleen stannade hemma sex månader när Liz föddes och därefter gick hon 

tillbaka till sitt jobb. Barnomsorgen löste de genom att låta grannen ta hand om Liz som 

hämtade dottern varje morgon. Det kostade ca $7 per timma vilket var en vanlig timlön då. 

Det var en praktisk och prisvärd lösning för familjen. Barnvakten skulle nog egentligen ha 

betalt in skatt på de pengar hon tjänade men Kathleen har en känsla av att hon nog inte gjorde 

det. Så småningom började Kathleen jobba deltid och tillslut kunde hon även jobba hemifrån 

vilket gjorde att hon kunde ha Liz hemma. När Graham föddes fick även grannen barn. Så 

småningom började grannen åter passa Kathleens barn men denna gång gällde det Graham. 

Liz var numera inskriven på en privat Montessori förskola. De tillhandahöll utbildning som 

passade Liz och Kathleen var mycket nöjd. 

 

1997 flyttade familjen till Vienna, VA. Graham var nu två år och skrevs in hos en dagmamma 

i grannområdet. Den dagmamman var licensierad av Virginia och hade två anställda. Kathleen 

insåg efter ett tag att dagmamman mest var intresserad av flickor och att sitta stilla och pyssla 

varför hon flyttade över Graham till Hunter Mill Day School, ett privat daghem. Det har en 

lite speciell profil då byggnaden gränsar mot naturen och har flera djur på sitt område. 

Kathleen var mycket nöjd med vad Graham nu fick och njöt av att hämta en smutsig unge 

varje eftermiddag. Pysslandet hos dagmamman i Sunnybrook var ingenting för Graham. 

 

Kathleen är nöjd med hur de löst barnomsorgen under förskoletiden. Det har varit helt rätt för 

barnen men kanske inte mig, svarar hon. Kathleen har en hög tröskel att komma tillbaka till 

yrkeslivet nu. Hon saknar inte självförtroende men hon är helt obekant med hur man söker 

jobb nu för tiden. Förr skrev man sin ansökan för hand och träffades genom personliga möten. 
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Nu skall den elektroniska ansökan passera flera nivåer och personer innan man blir om man 

blir kallad till ett personligt möte. Det känns helt fel. 

 

Skola 1997 var det även dags för Liz att börja skolan. Valet av att flytta till Vienna styrdes av 

att området tillhörde Madison pyramiden inom FCPS. Området består mestadels av villor där 

ofta en förälder frivilligt är hemma. Kathleen säger att hon letade efter ett område där hon 

kunde känna sig hemma både etiskt och moraliskt samt där familjer bodde som delade hennes 

värderingar. Dessutom visade skolområdet bra testresultat, grannskapet var bra och läget 

(geografiskt) var bra. Privatskola var inget alternativ för det var helt enkelt för dyrt. Den 

privata skolan är enligt Kathleen bättre av följande skäl; mindre klasser, mera motiverad 

personal och inga SOL test. Sedan 1980-talet har skolan förändrats mycket. Det klev in en ny 

yrkeskår i skolorna, administrativ personal, och lärare blev mindre viktiga. Läraryrket har 

tappat status, halkar efter lönemässigt och attraherar inte kompetenta personer. Det innebär att 

lärare idag ofta utgörs av sämre personal. 

 

Enligt Kathleen kan en skola när den är licensierad utforma undervisningen nästan hur den 

vill. Det är därför privata skolor inte behöver ödsla tid åt SOL test och dess tidskrävande 

studier som inte leder till något annat än bra resultat på SOL testen. Detsamma gäller home 

schooling. De är också betydligt friare i sin undervisning. Enligt Kathleen är home schooling 

ett resultat av missnöje av religiösa fanatiker som anser att vanliga skolan lär ut fel saker och 

kontroversiella teorier.  

 

Samtliga skolor måste förstås följa grundläroplanen samt följa “safe, secure and health 

regulations but beyond that‖. De federala (USA) riktlinjer som finns, children has to be 

educated, är diffusa och lämnar stort utrymme för tolkning. Men föräldrar kan ställas 

skyldiga/ansvariga om barn inte får den utbildning de har rätt till. På frågan vad som är 

kärnämnen svarar hon, de tre Rn; Reading, wRiting och aRithmatic. Dessutom är det science 

dvs. naturkunskap och matte. 

 

Kathleen har inte arbetat med lön på över fem år. Anledningen var att företaget hon var 

anställd hos blev uppköpta. Hennes fria arbetsvillkor (kunde jobba hemifrån de antal timmar 

hon själv ville) gällde inte längre. Hon bestämde sig för att sluta. Nu skriver hon lite samt 

ägnar sig åt frivilligarbete både för skolan, inom kyrkan men även inom sitt eget yrkesgebit.  

 

Kathleen är nöjd över lag med FCPS. Skolan är gratis och den finansieras med i skattepengar i 

huvudsak från fastighetsskatt. Det gör att FCPS enligt Kathleen är ett av de bästa skolområden 

i USA, med hyfsad ekonomi och ständiga krav från föräldrar. Att skolan har bra ekonomi 

innebär att den har resurser att tillhandahålla god utbildning av hög akademisk kvalitet. FCPS 

har råd att erbjuda ämnen utöver de som ingår i riktlinjer från både riksnivå (USA) och staten 

(Virginia). Det kan vara ämnen som utländska språk, musik, kör, gymnastik etc. Hon 

konstaterar krasst att hennes egen high school var så liten att de inte hade möjlighet att 

erbjuda undervisning i utländska språk. 

 

Barnen trivs men känner sig stressade av sin omgivning. Dels är det mycket droger och 

alkohol. Det är svårt att tacka nej. Vidare är det rent akademiskt. Det är ett hårt tryck på både 

elever och lärare i FCPS skolor. Det räcker inte att prestera A och B i vanliga klasser utan 

helst skall man gå både honors kurser och AP kurser och tillhöra eliten. Föräldrar är generellt 

mycket välutbildade och värderar utbildning högt. Det är inte ovanligt att få ett betyg med 

medelvärde på 4,5 när vanlig max ligger på 4.0.  
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Kathleen hade önskat att skolorna tonade ner honors och AP och fokuserade lite mera på 

bulken av elever dvs. de som har A och B. Vidare tycker hon hysterin kring SAT sätter hög 

press på eleverna. När hon själv gick i skolan fanns SAT test men det var ingen som studerade 

för det än mindre gick kurser i att klara testen bättre. Hon vill definitivt ta bort honors kurser 

från middle school. Vidare tycker hon inte om att det redan på middle school går att läsa 

kurser som egentligen är high school kurser. Betygen från de kurserna kommer att räknas in i 

ditt avgångsbetyg från high school oavsett om de höjer eller belastar. 

 

På frågan vilka skillnaderna är från hennes skoltid kontra dina barns skolgång, svarar 

Kathleen; Jag älskade skolan. Jag ville tillbringa all tid jag hade i skolan. Det rådde hög 

respekt för lärare och disciplinen var stor. Jag minns en gång när en lärare i slutet av 70-talet 

lyfte upp en kille och när han grimaserade åt läraren då tejpade läraren fast hans huvud mot 

väggen med vit sporttejp. Där fick han sitta hela lektionen. Mina barn i synnerhet Liz, som är 

senior, kommer hem från skolan helt slut. Det verkar inte som det är roligt att gå i skolan 

längre. Hon avslutar med att säga ‖Fairfax is too serious‖.  

 

Fritid Graham ville absolut gå i SACC när han gick på ES. Den finansieras av föräldrarna 

men skolan står för lokalerna. Vidare har barnen fått lov att ha två fritidsaktiviteter var varav 

en måste vara musik något som båda barnen har tyckt varit bra. De har spelat piano respektive 

trombon. De har spelat fotboll, amerikansk fotboll samt landhockey. Dessutom är de aktiva i 

kyrkans ungdomsgrupp. 

5.4  Intervju - Marion 

Marion är 47 år och gift med Don 47 som är civilingenjör. De har tre barn; Alison 19, Evan 

17 och Gina 13. Marion är född och uppväxt i Rockville, Montgomery, MD. Hennes föräldrar 

är judar och Marion likaså. Hon har en syster och en yngre bror. Marion var hemma som barn 

och hennes mamma jobbade inte. Hennes bror däremot som är fem år yngre gick på en slags 

lekskola. Hon började skolan när hon var fem och gick K-12 i vanlig skola. Hennes föräldrar 

saknade resurser för ett privat alternativ men eftersom skolorna i Montgomery är klassade 

som väldigt bra fanns det egentligen ingen anledning att inte gå i vanlig skola. Hon träffade 

Don sin blivande man redan på high school och näst sista året började de gå i sällskap. 

 

Efter examen sökte hon till flera olika universitet. Marion hade höga akademiska meriter; 

utmärkta betyg inklusive resultat från SAT vilket gjorde att flera skolor erbjöd henne plats. 

Hon accepterade erbjudandet från Johns Hopkins i Baltimore, MD som är en utmärkt privat 

skola snäppet under de som ingår i Ivy League. Skolan erbjöd att betala mellanskillnaden 

jämfört avgiften till en vanlig skola inom staten (Maryland). Fyra år senare hade Marion en 

Bachelor of Art & Science. Hon ville bli jurist och sökte vidare. Hon valde Duke en privat 

skola i North Carolina, ett bra område för Don som var klar tidigare med sin utbildning och 

kunde börja arbeta. Tre år senare hade Marion sin juristexamen en JD, Juris Doctor, och de 

flyttade till Dallas, TX där Marion fick sin första tjänst. Åtta år senare flyttade de tillbaka till 

östkusten, Vienna, VA.  

 

Före skolan Marion började jobba på en advokatfirma i Dallas, TX. Familjen bodde totalt 

åtta år i Texas och fick där två barn. Marion jobbade hela tiden och barnens omsorg bestod av 

privata dagmammor. Först var det en kvinna i samma område som erbjöd plats i sitt 

familjedaghem. Senare gick Marion ihop med en vän/granne som också hade ett barn och de 

skaffade en egen dagmamma. De annonserade i dagspress och intervjuade sökande till de fann 

en lämplig kandidat. Den dagmamman var varannan månad i Marions hus och varannan i 

vännens hus. Marion och vännen agerade arbetsgivare och betalade in arbetsgivaravgift ca 10 

% för henne och delade på hennes nettolön om $500/vecka. När Marion och Don fick sitt 
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andra barn bestämde de sig för att anlita en egen dagmamma. De tillämpade samma procedur 

som sist, annons och intervju. De fann en dagmamma, Maria, och upplägget blev ungefär 

detsamma. Skillnaden var att nu var Maria hemma hos dem hela tiden samt att de fick betala 

hela summan själva. Maria var från mellan/sydamerika. Hon pratade god engelska men 

pratade oftast spanska med barnen vilket gjorde att när Evan flyttade till Virginia som 

tvååring var han tvåspråkig. Något som han tyvärr har tappat konstaterar Marion. 

 

Alison började som treåring på preschool i den lokala synagogan. Marion tillägger att många 

preschools är religiösa. Preschools erbjuder utbildning till skillnad från vanlig day care. 

Judiska preschools håller enligt Marion hög kvalitet. Det är dyra, barngrupperna är små och 

lärarna är ofta föräldralediga mamma som i sin tur ofta har bra utbildning. 

 

Marion är nöjd med hur familjen löste barnomsorgen i Texas när de två äldsta barnen var små. 

Barnen var harmoniska och trivdes med sina dagmammor. Hon konstaterar att det var dyrt, 

bekvämt men en förutsättning för att hon skulle kunna ha ett kvalificerat arbete som jurist. Ett 

arbete som ofta innebar långa arbetsdagar. Hon väljer hellre kvalitet än att tittar på priset. 

 

1994 flyttade familjen till Vienna, VA. Marions mamma som fortfarande bor i Rockville är 

cancersjuk. Marion får jobb på Freddie Mac och får via arbetet in barnen på privat day care 

som sponsras något av företaget. De hyr hus initialt men letar hus. Marion tar kontakt med 

Fairfax County för att reda ut vilka icke privata skolor som är bra utifrån deras akademiska 

resultat. Hon hittar två pyramider som hon gillar; Madison och Oakton. Avgörandet blir 

slutligen Marions resväg till jobbet och de hamnar inom Madison pyramiden. Hon väljer bort 

Marshall som inte erbjuder några AP kurser. De har bara sitt IB program vilket inte erbjuder 

en fullständig naturorienterad utbildning. 1996 föds Geena och Alison skall börja 

Kindergarten vilket blir en total katastrof. Familjen bestämmer då att återgå till en egen privat 

dagmamma. Först var det en kvinna från Guatemala som jobbade på daghemmet men som 

precis sagt upp sig. När hon slutade tillämpande Marion samma procedur som i Texas dvs. 

annons i dagspress och intervjuer. 

 

Skola Successivt börjar barnen i skolan; först Alison och tre år senare Evan. Det följer en 

turbulent period med många byten av dagmammor. Ibland tvingas Marion ta till Nanny 

services som är tillfälliga dagmammor som jobbbar på konsultbasis. De kostade 1998, 

$700/vecka. Anledningarna är varierande och beror antingen på att hennes egen privata 

dagmamma har sagt upp sig, misskött sig eller själv fått barn och Marion gett henne 

tjänstledigt med en månads lön. Sista dagmamman slutar först när Geena börjar skolan. Idag 

går Allison 2:an på James Madison University, Evan 11:an på Madison High School och 

Geena 8:an på Thoreau Middle School. 

 

Marion ser ingen anledning till att ha barnen i privat skola om man bor i Madison pyramidens 

upptagningsområde. Skolorna i Fairfax County är bra och i synnerhet Madison pyramiden 

som med, Madison HS, tillhör en av de mindre av de åtta high schools som finns. Det å andra 

sidan innebär att de har färre AP kurser och mindre utbud av kurser över lag än andra HS 

vilket hon anser är en nackdel. Hon är positiv till hur FCPS kan erbjuda utmanande alternativ 

till studiebegåvande och/eller smarta elever. Hon ger exemplet när hennes egen son var 

uttråkad i årskurs fyra på mattelektionerna. Det gick inte att låta honom ha femmornas matte 

däremot blev han erbjuden en GT plats. Han gick därefter GT programmet upp till high 

school som i sin tur kan erbjuda honors och/eller AP kurser till kunniga elever. Hon avslutar 

med att säga; ”FCPS is good at giving excellerating service”. 
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Hon är däremot kritisk mot Mr. Merrell, rektorn på Madison HS, som hon tycker är lite för 

fokuserad på sport. Vidare är hon irriterad över tillämpningen av Moment of Silence
102

. 

Marion tycker det är viktigt att särskilja religion och politik. Hon anser att införa en tyst minut 

där elever ges utrymme för enskild bön i tysthet i början av skoldagen motverkar det syftet. 

Vidare tillägger hon att det är svårt att utgöra en minoritet. Hon tror inte det spelar så stor roll 

vilken minoritet men att vara i minoritet innebär mycket merarbete för att kunna bejaka sin i 

hennes fall religiösa tillhörighet. Som troende judar hade det varit betydligt enklare att bo på 

andra sidan Potomac dvs. i Maryland. Virginia präglas av det kristna budskapet även om det 

finns både judar, muslimer och buddister etc. här. Det spelas kristna julsånger i skolan som 

bakgrundsmusik i matten och det är aldrig ledigt under de judiska högtiderna. 

 

På skillnaden mellan egen skolgång jämfört dagens säger hon att idag råder en betygshets 

utan dess like. Kampen om att få ett högt medelvärde i slutbetyget gör att många elever tar 

vatten över huvudet och läser alldeles för många honors och/eller AP kurser. 

 

Fritid Barnen har samliga gått hebreisk skola tre gånger i veckan tills de var 13 år. Därefter 

en gång i veckan tills de konfirmerades. Utöver religionsundervisning har de haft möjlighet 

att delta i en sport- och en musikaktivitet. Marion tillägger att hon har kämpat för att aldrig 

anmäla barnen till någonting som krockar med undervisningen på synagogan. Hon har inte 

velat utmana det ödet. Barnen är harmoniska och har i princip två kamratkretsar. Den ena 

består av kamrater från skolan, sporten och musiken. Den andra kamratkretsen är 

barn/tonåringar med samma religiösa tillhörighet. Marion har under årens lopp lagt mycket tid 

på aktiviteter i synagogans regi. Barnen har deltagit i kurser, helg- och sommarläger. 

5.5  Intervju - Heather 

Heather är 42 och gift med Jim 50 som är ingenjör och jobbar på HP. De har tre barn; Ben 11, 

Peter 8 och Robin 5. Heather är född i Fairfax, VA, där hon bodde tills hon var fem år. Då 

hade mamman skilt sig och gift om sig med en man som arbetade som ingenjör inom 

militären. Därefter har hon flyttat runt överallt under hela hennes uppväxt för att återvända till 

Virginia för att gå på universitet. Det blev en period på fem år, istället för fyra, för hon 

ändrade sig på resans gång. Tillslut fick hon sin examen Bachelor in Biologi från Marymount 

i Arlington, VA.  

 

Innan hon lämnade Fairfax första gången hann hon gå ett år på privat preschool och ett år på 

kindergarten under FCPS. Innan dess var hon hemma med sin mamma. Därefter flyttade 

familjen först till Washington State där hon gick 1-3 på en vanlig ES, sedan till Saudi Arabien 

där hon hemskolades av mamman, tillbaka till Fairfax där hon gick 5-7 inom FCPS och 

slutligen till Belgien där hon gick 8-12 på en amerikansk skola som låg på militärbasen där 

hennes styvfar arbetade. 

 

Heather har trots sin ringa ålder många minnen från hennes tidigare år i Fairfax. Hon minns 

att skillnaden mellan den privata preschool och kindergarten var stor. Hon säger följande om 

preschool; strikta, nurses var fruktansvärda men jag lärde mig massor. Jag lärde mig till och 

med spanska. På den vanliga kindergarten var det väldigt slött. Metoden att lära barn läsa var 

i gungning och de var inne i en period när de provade att lära barnen läsa utan att tillämpa 

fonetik. Det drabbade Heather hårt eftersom hon tvingades flytta mycket som barn. I 

Washington State tillämpade de fonetik så då uppenbarligen inte hon hade lärt sig. Det slutade 

med att Heather inte kunde läsa utan låtsades långt in i andra klass. Tillslut upptäckte hennes 

mamma det, inte skolan, och hon fick stödundervisning. 
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Hon träffade Jim under sin studietid på Marymount. Efter avslutade studier började Heather 

jobba som naturalist
103

. Hon gifte sig så småningom med Jim och flyttade till Sunnybrook, 

Vienna, VA. Fem år senare föddes Ben. Då hade de flyttat till Wayside, Vienna, VA där de 

bor nu. Valet av Wayside var inte svårt då de visst att det tillhörde Madison pyramiden och 

därför var en bra fastighetsinvestering. I samma veva hade arbetet kring att bygga en katolsk 

kyrka och skola i Vienna påbörjats. Jim var väldigt aktiv i det arbetet och jobbade mycket 

med att samla in pengar och göra projektet möjligt. 2003 var St. Mark
104

 klar; kyrka samt 

lärosäte med preschool och K-8. Jim har under hela sin uppväxt gått i privat katolsk skola. 

Det var när han gick på universitet, Virginia Tech, han lämnade den katolska världen.  

 

Före skolan När Ben föddes tog Heather obetald föräldraledighet i två månader. Hennes chef 

var ett mindre förstående och ringde Heather samma dag som Ben föddes och ville att hon 

skulle komma till jobbet med några dokument. När Ben var tre månader lämnade hon in 

honom till en nanny, privat dagmamma, och återgick till jobbet men så småningom gav hon 

upp. Det var en helt mansdominerad arbetsplats och det fanns ingenstans hon kunde inte gå 

undan och pumpa ut mjölk för Ben. Det fungerade inte att jobba där hon gjorde och hennes 

arbetsgivare gjorde inte hennes tillvaro vidare trevlig. Hon hade oregelbundna arbetstider och 

hennes lön motsvarande inte det merarbete som hela lösningen krävde med ett ammande bäbis 

hos en dagmamma. Heather gav upp och stannade hemma och förlorade sitt jobb. 

 

När Ben var 3 var det dags att börja preschool. St. Mark var inte klar ännu utan Ben fick börja 

i en annan skola. Heather utvärderade utbudet och valet föll på en baptistisk preschool. Valet 

avgjordes på kvalitet av tekniskt utbud och den låg samma prisklass som många andra. Det 

finns många preschool som är fHelene och dyra men inte alltid bättre enligt Heather. Det 

beror lite var de ligger. Däremot är alltid Montessori preschool bland de dyraste. Enligt 

Heather har det varit lite inne sista tiden med Montessori samt att de har varit duktiga i sin 

PR. Det finns också en uppfattning att de lärarna är mera utbildade eftersom de förutom 

vanlig examen även har en utbildning i Montessori pedagogik. I samma veva föddes andra 

sonen, Peter, och Heather fortsatte att stanna hemma. 

 

Skola När St. Mark Catholic School stod klar 2003 flyttade de över Ben dit och när Peter var 

3 började han preschool där också. I samma veva föddes Robin som gick hemma med 

mamma tills han var tre och även han kunde börja på St. Marks. Avgiften för ett barn är 

$5000 per år. Det finns ingen syskonrabatt och dessutom betalar familjen en frivillig 

månadsavgift till församlingen. Enligt Heather betalar en normalfamilj $100-200/månad i 

församlingsavgift. St. Mark ingår i Arlingtons stift, Diocese of Arlington
105

, som totalt 

innefattar 17 000 elever i 52 skolor i 13 städer eller counties i nordöstra Virginia. 

 

När Ben var 8 år och skulle konfirmeras konverterade Heather till katolicismen. Hon gick och 

läste under ett år tillsammans innan hon svor den katolska eden. Hon bad en äldre granne att 

vara hennes sponsor vilket han var och de gick tillsammans under ett år till kyrkan.  

 

Heather är nöjd med St. Mark. Det känns som hennes andra familj. Det är ca 500 elever, två 

klasser med ca 20 barn per årskurs och alla känner alla. Det är säkert, barnen trivs och har 

många vänner, disciplinen är hög och klasserna är små. Efterfrågan på platser till de lägre 
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årskurserna gör att det finns en turlista. Enligt Heather finns ett kösystem för K-5. Hon 

tillägger vidare att skolan är segregerad med ytterst få asiatiska och/eller svarta barn. 

 

Men Heather är även orolig om St. Mark står sig akademiskt jämfört FCPS som enligt 

Heather håller hög kvalitet. St. Mark är liten vilket gör att utbudet är begränsat. Hon skulle 

gärna vilja se mera teknisk utrustning. Spetskompetens saknas och utbildningen som ges är 

medelmåttig. Lärarna har enligt Heather lägre lön än de inom FCPS men attraheras av bra 

arbetsvillkor, medbestämmande och vi känsla. Dessutom kan besvärliga elever regleras vilket 

enligt Heather inte är möjligt inom den icke privata skolan. För lärarna är det även trevligt 

med en intresserad kundgrupp. Elevernas föräldrar är intresserade av sina barn och deras 

utbildning och är ofta med och hjälper till i skolan. 

 

Heather konstaterar vidare att special pedagogik saknas. Sonen Peter behöver extra stöd vilket 

han inte kan få på St. Mark. Det får han istället på Oakton ES den lokala vanliga skolan. 

Enligt Heather måste FCPS erbjuda special undervisning till alla elever som behöver om de 

bor inom skolans upptagningsområde oavsett de går i privata eller vanliga skolor. Mindre 

skolor har ofta mindre utbud. 

 

Heather ångrar inte valet av St. Mark men konstaterar krasst att visst hade det varit bekvämt 

med skolbuss istället för att alltid tvingas köra själv. Privatskolor har ofta större 

upptagningsområde och kan därför inte erbjuda transport. Hon säger att Jim, hennes man, 

aldrig kommer att ge upp St. Mark. För honom finns det inga alternativ. Men om fem år när 

Ben går i 8an måste familjen bestämma sig, St. Mark erbjuder inte high school. Det finns 

andra katolska skolor som erbjuder high school men de är ca dubbelt så dyra redan idag.  

 

Fritid Både Ben och Peter deltar i skolans utbud av fritidsaktiviteter som kör, schack, basket 

och boy scouts. Robbie deltar i konstkursen. Kören och konstkursen är gratis. Det finns en 

intern basketliga som drivs inom egna stiftet. Heather är även mån att pojkarna gör någonting 

utanför skolans ramar vilket gör att de spelar fotboll i VYS och piano. Skolan enligt henne 

mycket heterogen och segregerad vilket inte speglar verkligheten i närområdet. Det är viktigt 

att pojkarna även får se och träffa andra barn.  

5.6  Intervju - Helene 

Helene är 47 år och gift med Anton 47 år som arbetar på en reklambyrå i Göteborg. Helene 

arbetar på en resebyrå. De har två söner som är 15 år och 12 år. Helene är född och uppväxt i 

Göteborg. Föräldrarna hade egen bilfirma och Helene var hemma med mamma och 

storasyster tills hon började skolan. Efter grundskolan gick hon gymnasiet, 3-årig Ekonomisk 

linje och började därefter arbeta inom resebyråbranschen. Flyttade hemifrån och träffade så 

småningom Anton och de gifte sig. Som familj har de bott utomlands i två omgångar; Först i 

Bryssel i 3 år och därefter i Detroit, Michigan, USA, under fyra år. Nu bor de åter sedan 2005 

i Göteborg vid St. Sigfridsplan som är en av de mera centrala stadsdelarna. 

 

Före skolan Helene var hemma med äldsta sonen i 18 månader varav första halvåret 

tillbringades i Bryssel. Efter mammaledigheten återgick Helene till sitt arbete och sonen 

började på dagis. Helene arbetade deltid tills andra sonen föddes. Efter andra 

mammaledigheten återgick hon till jobbet och båda pojkarna lämnades in på dagis tills det var 

dags för äldsta sonen att börja skolan. Då bodde familjen i egen villa i Kullavik som är ett 

område som gränsar mot Göteborg i utkanten i Kungsbacka kommun. Förskola och skola 

tilldelades från kommunen utifrån bostadsadresstillhörighet.  
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På frågan hur de upplevde dagiset och vad som var bra/dåligt svarar Helene; Kyviksängs 

Daghem var bra med mycket duktig och erfaren personal. Sonen hade långa dagar 07.30-

17.30 men var ledig på torsdagar. När andra sonen föddes fick storebror inte vara kvar på 

dagis utan var hemma med mamma och lillebror. Det var tufft för honom att inte få träffa sina 

kompisar på dagis under denna tid men det var så det fungerade. Lillebror skolades in när han 

var 1,5 år och hamnade då i en småbarnsgrupp (0-3 år). Han trivdes inte lika bra som sin 

storebror som varit i en mer blandad barngrupp. Storebror fick samtidigt tillbaka sin plats på 

daghemmet. Närheten till vårt dagis var förstås en stor fördel. Vi uppskattade också 

personalen och det pedagogiska arbete de utförde. En nackdel var att det under den tiden 

pågick en stor inflyttning av småbarnsfamiljer till Kullavik vilket medförde att barngrupperna 

växte i storlek. Pga. besparingskrav tvingades kommunen dessutom försämra matkvaliteten 

för barnen då köket på daghemmet stängdes och man fick matleveranser från ett äldreboende.   

 

Anton arbetade under denna tid för Volvo Personvagnar som ägdes av Ford Motor Company 

och fick vintern 2001 ett erbjudande om en utlandstjänst på Ford i USA. Familjen accepterade 

och i mars flyttade pappa Anton till Detroit, MI. Familjen följde efter under sommaren 2001. 

De hamnade på inrådan av Anton kollegor och HR på Ford i Bloomfield Hills som är ett eget 

township i Oakland County. Området innehöll fyra vanliga high schools och bestod i 

huvudsak av vita amerikaner, transplants
106

 samt ett antal expats
107

 från Japan, Tyskland och 

England.  

 

Skola – USA Väl i Detroit började äldsta sonen i andra klass i en icke privat skola som 

tillhandahöll ett English as Second Language (ESL) program för inflyttade barn som behövde 

extra stöd i engelska. Den yngre sonen började samtidigt preschool i samma skoldistrikt. Via 

sin adress tillhörde de en vanlig skola med hög kvalitet. Det fanns därmed ingen anledning 

enligt Helene att välja ett privat alternativ även om Ford hade stått för den utgiften. Helene 

och Anton är mycket nöjda med resultatet av sitt val och ger många positiva omdömen om 

skolan; Välstrukturerad, ordning och reda, hövlighet, stabil lärarkår och barnen blev sedda. 

Vidare tycker de att skolan vågade ställa krav på föräldrarna och att vara delaktiga i sina barns 

inlärning och läxläsning. De berättar hur de satt och tog tid och bokförde när äldsta sonen 

kämpade med gångertabellen. Andra exempel på hur skolan krävde föräldrars delaktighet är 

alla de projekt som skulle göras på hemmaplan. Då gällde det att kunna åka iväg och handla 

nödvändigt material samt hjälpa barnen att få ihop sina projekt. Andra positiva saker är den 

uppmärksamhet som riktas till elever som gör bra saker. Det kan vara precis vad som helst 

akademiska såväl som sociala insatser.  

 

Skolan tillämpade även en princip de kallade Show and Tell som innebar att eleverna 

uppmuntrades att tala om saker som de varit med om eller ta med saker hemifrån och visa upp 

och berätta om. Skolan erbjöd även musikundervisning och uppmuntrade alla elever att spela 

eller sjunga i kör. Två gånger i veckan från och med fjärde klass kunde därför eleverna delta i 

antingen blåsorkester, stråkorkester eller kör. Slutligen tycker både Helene och Anton att 

systemet att byta klasser varje år bara har fördelar. Barnen får nya kamrater och vänjer sig vid 

förändring. Skolan tillämpade något de kallade Drop Everything And Read (DEAR) time.  

Detta innebar att alla barn i skolan varje dag efter lunchen läste tyst i en bok man själv valt. 

Helene tyckte detta var utmärkt medan den äldre sonen var tvärsäker om sin uppfattning; det 

var urtråkigt. 
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Det negativa med den amerikanska skolan var maten, få raster, långa skoldagar inomhus och 

gympa utan att duscha efteråt. Anton använder ord som inlåsning och det gällde att 

kompensera långa dagar inomhus med att låta barnen vara utomhus och leka när de kom hem. 

Som ett exempel på matkvalitet nämner de att en gång i månaden kunde lokala restauranger 

erbjuda sin mat. Det var då McDonalds och den lokala pizzabutiken. Den äldre sonen 

konstaterar krasst att det var betydligt mera läxor och den enda rasten var kort max 40 min; 20 

min lunch + 20 min rast. 

 

Helene passade på att studera på distans under några av de åren de bodde i USA. Hon var 

dessutom en flitig volontär på barnens skola där hon bland annat hjälpte till i biblioteket, i 

Publishing Center (dit eleverna kunde gå med sina uppsatser för att få dem publicerade som 

inbundna böcker) samt var delaktig som Reading Mom då eleverna skulle träna på högläsning. 

Vidare var hon även aktiv på svenska skolan som var en helgskola. 

 

Skola – Sverige Flyttlasset gick tillbaka till Sverige sommaren 2005. Familjen hade när de 

flyttade från Sverige sålt sin villa och köpt en mindre lägenhet i centrala Göteborg. Dit 

flyttade nu familjen som en första anhalt. Det kom dock att dröja tre år innan de hittade 

radhuset de bor i nu. Det var en stor omställning att flytta hem. Genom sin adress tillhörde 

pojkarna Guldhedsskolan en vanlig grundskola med låg, mellan och högstadium. Helene 

undersökte om det fanns någon skola som undervisade på engelska och hittade Engelska 

skolan men kön dit var för lång. Därefter hittade hon Internationella skolan
108

 (ISGR) och 

sökte dit. Som boende på Guldheden fick hon förtur eftersom den låg i närområdet och båda 

pojkarna fick plats. ISGR är uppdelad i en svensk och en engelsk avdelning. Som svensk får 

du endast tillgång till den svenska delen. Sönerna började 5an och 2an.  

 

Intrycken av skolan är blandade. En fördel är att det är en internationell skola där många 

kulturer finns representerade. Men det finns många nackdelar; de lyckas inte riktigt hålla sig 

internationella, det är för lite fokus på språken, skolmaten har försämrats och omsättningen av 

lärarna är relativt hög. Vidare är lärarkåren i vissa fall svag och klarar inte att hantera de allt 

stökigare eleverna. Då ledningen bestämt att skolan skulle växa tog man in många nya elever 

samtidigt vilket medförde att man fick in ett antal elever med svåra sociala problem. 

Ledningen på ISGR har inte lyckats hantera ordningsproblematiken på skolan. 

 

För äldsta sonen har tiden på ISGR trots allt varit bra och han går nu sista året och skall söka 

till gymnasiet i höst. För den yngre sonen blev det inte lika bra. Han blev uttråkad när han 

började i andra klass; det var för enkelt för honom. Han hade börjat skolan ett år tidigare i 

USA än sina kamrater i Sverige och låg därför före i kunskaper. Läraren uppmärksammade 

inte detta förrän långt in på våren. Lösningen blev att han nästa läsår flyttades från tvåan till 

fyran. Han fick nu äntligen en akademisk utmaning och trivdes fram till jultid i sjätte klass. 

Efter julavslutningen frågade sonen sin mamma om hon inte kunde be skolan stuva om i 

klasserna; alla lugna i en klass och alla stökiga i en annan. Han ville gå i den lugna klassen. 

Då rullades det upp hur mycket problem de hade i de två 6-orna och sökandet efter en annan 

skola startade. Vid påsk flyttade Helene och Anton honon till Casa Montessoriskola. 

 

Fritid – USA Aktiviteter marknadsfördes via ett katalogutskick. Den skickades ut via vanlig 

post vilket gjorde det enkelt för föräldrar och barn att hitta passande aktiviteter. De flesta 

lagsporter var knutna till olika skolor genom att barnen blev uppdelade lagvis utifrån vilka 

skolor de gick på. Grabbarna spelade både fotboll, baseboll och hockey. 
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Fritid – Sverige Väl hemma i Sverige fortsatte grabbarna att spela hockey (Frölunda Hockey) 

och fotboll. Den yngre spelade fotboll med IFK Göteborg under en period och den äldre 

spelar fortfarande i Mossens BK. Genom Kulturskolan i Centrum har sönerna tagit fiol- och 

trumlektioner och piano- och trumlektioner. 

5.7  Intervju - Vivianne 

Vivianne är 47 år och gift med Arnold 51 år som arbetar på NCC i Göteborg. Vivianne är 

matte, kemi och fysiklärare på högstadiet på Kullaviksskolan men undervisar även i biologi 

och teknologi. De har tre barn; två döttrar 18 och 16år samt en son på 14 år. Vivianne är född 

och uppväxt i Kalmar där mamma var hemma med henne och en tre år yngre bror. Innan hon 

började vanlig grundskola gick hon ett år på lekskola. Efter grundskolan gick hon gymnasiet 

naturvetenskaplig linje och började därefter vikariera som timvikarie på skolor i Kalmar. Hon 

hade turen att ganska omgående få ett heltidsvikariat som sträckte sig över hela läsåret då den 

ordinarie läraren i hemkunskap åkte till Colombia med anledning av en adoption. Lärarjobbet 

gav mersmak och Vivianne sökte in till ämneslärarlinjen i Göteborg som då var treårig. 

Därefter gick hon ett år på Pedagogen och examinerades som lärare 1986. Hon började arbeta 

direkt på en högstadieskola i Kungsbacka. Så småningom flyttade Vivianne ihop med Arnold 

i en gemensam lägenhet och 1989 köpte de sitt första hus i Malevik strax söder om Göteborg i 

Kungsbacka kommun. Två år senare föddes deras första barn. 

 

Före skolan Vivianne var föräldraledig drygt ett år och gick efter sommaren tillbaka till en 

deltidstjänst och arbetade två dagar i veckan. Arnold var hemma en av dagarna och den andra 

dagen lämnades dottern till en privat dagmamma. En praktisk lösning anser Vivianne då 

behovet av omsorg var endast en dag i veckan och dagmamman var själv hemma och 

arbetslös med en litet barn. Vivianne var då även gravid och i mars följande år föddes 

lillasyster och Vivianne blev åter föräldraledig. Arnold arbetade då för Kvaerner och blev 

erbjuden en utlandstjänst i gamla Östtyskland. Strax före jul-93 flyttar familjen ner till 

Warnemünde/Rostock. Det är endast fyra år sedan Berlinmuren revs och området är 

fortfarande mycket präglat av sin historia. Kvaerner hade byggt upp ett område med villor 

med västerländsk standard för sin personal som kom dit från andra länder, i huvudsak 

skandinaver/nordbor. Familjen flyttade in och dottern började i den lokala kindergarten dit 

även lillasyster kommer med tiden. Det var en halvdagsförskola 9-12 och för äldsta dottern 

som gick mot tre år var det ett sätt att komma i kontakt med andra barn och att exponeras för 

tyska. De bedrev en viss pedagogisk verksamhet och äldsta dottern i synnerhet talade flytande 

tyska när familjen flyttade från Tyskland knappt fyra år senare. Förskolan blev även en social 

knutpunkt för Vivianne som inte arbetade under tiden i Tyskland. Knappt två år senare föds 

sonen i familjen. 

 

Barnen trivdes bra på förskolan och enligt Vivianne trivdes personalen med skandinaviska 

familjer. En anledning var att de betraktade personalen som jämbördig istället för att se ner på 

dem som andra östtyskar gjorde. Andra karaktärsdrag var att lokalerna var slitna och barnen 

hanterades kollektivt avseende mat, sovpass och toalettbesök.  

 

Skola – England Hösten-97 flyttar familjen till England där de bosätter sig i sydvästra 

London. Det är dags för äldsta dottern att börja skolan och valet blir svenska skolan. Där 

fanns även en förskoleverksamhet där lillasyster kunde delta och så småningom även sonen. 

Familjen valde skola av följande skäl; trygg bas, logistik och mysigt. Skolan var privat och 

dyr men Kvaerner betalade. Vivianne tyckte det var bättre att barnen gick på en svensk skola. 

All personal förutom lärarkåren var engelsk och barnen fick därmed en hel del engelska ändå. 

Det fanns ett alternativ med en amerikans skola men den föll på logistik avseende bostad, 
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pendeltågsstation och avstånd. Kvaliteten på utbildningen var hög. En anledning anser 

Vivianne är att konkurrensen är stor mellan de lärare som söker en lärartjänst på någon av de 

svenska skolor som finns utomlands.  

 

Skola – Sverige Julen-99 lämnar familjen England och flyttar till Lund. Efter sex år 

utomlands vill familjen till Sverige. Arnold har lämnat Kvaerner och jobbar nu på MAN i 

Tyskland och har därför en övernattningslägenhet i Köpenhamn. De bosätter sig i eget 

nybyggt hus i norra Lund med cykelavstånd överallt. Vivianne återgår till sitt arbete som 

lärare, flickorna börjar vanliga skolan och sonen börjar dagis. Det blir en riktig rysare och 1,5 

år senare lämnar familjen Lund och flyttar hem till sitt hus i Malevik, ett hus som familjen 

behållit hela tiden och bott i på somrarna. Området i Lund var mycket multikulturellt och 

eftersom det var ett nybyggt område hade de flesta familjerna bara små barn. Det var 

gångavstånd till skolan och den hade bra lärare. De arbetade enligt SIA – Skolans Inre Arbete, 

trettio år efter dess lansering. Det var bra kontakt mellan skola/förskola och föräldrar. På 

sonens dagis hade de vid något tillfälle en internationell lunch där buffén innehöll maträtter 

från alla världens hörn. 

 

Hösten 2001 börjar alla barnen skolan i Malevik, en kommunal skola, som de tillhör via sin 

adress. Maleviksskolan
109

 tillämpar B-form dvs. åldersblandade klasser. Den är tre parallellig 

och klasserna är 0-2, 3-5, 6-7 och 8-9. Vivianne undersöker andra alternativ som den lokala 

Montessoriskolan men närheten till Maleviksskolan blir avgörande för val av skola. Vivianne 

listar fördelar med Maleviksskolan; Maleviksanda (lokal patriotism), harmoni, god stämning, 

motiverad och engagerad personal med låg personalomsättning. Nackdelar; B-form, stora 

klasser och små klassrum. Enligt Vivianne motverkar B-form som skolform god 

gruppdynamik. Det är få jämnåriga bland klasskamraterna i värsta fall ingen jämnårig av 

samma kön över huvud taget. Varje år förändras klassen; de äldre eleverna flyttar upp till 

nästa klass och nya yngre elever tar steget upp till aktuell klass. De ställs stora krav på lärarna 

att hålla få ihop läroplanen så att eleverna inte missar någonting. Vivianne säger att äldsta 

dottern har påpekat områden som hon aldrig har läst. Det märkte hon när lillasyster gick i 

motsvarande nivå. 

 

Anledningen till att skolan har valt B-form är enligt Vivianne ekonomi. Det är billigare för 

skolan. Vidare väljer skolan att balansera skoltiden mellan årskurs 0-9 något annorlunda än 

andra skolor; årskurs 0-5 har betydligt färre timmar och 6-9 fler. Även detta är av ekonomiska 

skäl då föräldrar till de yngre barnen tvingas köpa fler fritidstimmar för att kunna 

förvärvsarbeta i den omfattning som önskas. 

 

Vivianne gick några datakurser och hösten 2002 återgår hon i tjänst som lärare. Hon har turen 

att få jobb som matte och fysiklärare på en annan lokal skola, Kullaviksskolan. 

 

Idag går båda flickorna naturlinjen på LM Engströms Gymnasium
110

 i Göteborg som är en 

fristående gymnasieskola med kristna förtecken. Valet av skola har varit en lyckträff vilket 

inte är lätt i dagens utbud av gymnasieskolor. Bäst med skola är att eleverna blir sedda, den är 

liten, bra värderingar, mysig, bra stämning och trevlig anda. Rektor Sidenvall pläderar om 

trygghet och förespråkar begreppet KASAM
111

 som betyder känsla av sammanhang dvs. 

KASAM. På den negativa sidan är att rektorn som även är präst är kvinnomotståndare. 
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Vivianne avslutar med att konstatera att så kan även vara fallet på andra skolor, inte att 

rektorerna är präster men, att lärarkår/ledning kan vara kvinnoprästmotståndare. 

 

Fritid – Tyskland/England 

Flickorna deltog organiserat i gymnastik och rytmik. Den största delen av fritiden innehöll 

dock fri egen lek och utomhusaktiviteter som t.ex. skridskor under den kalla årstiden. Vi fick 

information om dessa aktivitet genom våra tyska vänner. Kvalitén var medelmåttig. 

 

Fritid – Sverige Under tiden i Lund tillämpade skolan Bunkeflomodellen
112

 vilket i kortet 

innebär ett samarbete mellan skolan och den lokala idrottsföreningen. Skolor som tillämpar 

modellen har mera gymnastik på schemat än andra skolor. Det innebar för familjen att det inte 

fanns någon akut anledning till ytterligare fysiska fritidsaktiviteter utöver dem som skolan 

erbjöd. 

 

Under tiden i Malevik spelade flickorna instrument via kommunala musikskolan och var med 

i en dansgrupp. En dotter spelade fotboll och innebandy och sonen spelar innebandy, fotboll 

och handboll i lokala idrottsföreningar. 

 

Skolan förr och nu  

Eftersom Vivianne är lärare tar jag chansen att fråga henne hur hon ser på skolan förr och nu. 

Svaret kommer snabbt; Det är fyra stora skillnader; 

1) Förr var barnen lugna och trygga trots fattiga hemförhållanden. Det var ofta en förälder 

hemma och familjerna var stabila. Barn kunde sitta stilla. 

2) Förr var respekten för lärarna högre. För elever i synnerhet men även från föräldrar. 

Elever var till och med lite rädda för lärarna. Idag saknas spärren hos många barn. Att 

respekten har försvunnit gäller inte enbart mot lärare utan för samhället som helhet!  

3) Idag tillämpas i undervisningen 4F; fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. Det är 

mycket fokus på förtrogenhet som inkluderar; tillämpa, jämföra, påverka, orsak-verkan-

konsekvens, sammanhang samt egen åsikt. I dåtida skolan var fokus mest på de två första; 

fakta och färdighet. 

4) Prestationsförmåga. Barn hade mera kraft att lägga på skolan förr. De klarade av att vara 

fokuserade längre stunder. Idag har eleverna för många ”vid sidan om aktiviteter” som 

stör. Datorer, för många fritidsaktiviteter/träningstillfällen, mobil/chattsidor på nätet, man 

skall alltid vara anträffbar! Elever/unga människor sover idag för få timmar! Det medför 

att elevernas prestationsförmåga i skolan idag är lägre än den var för bara några år sedan. 

Vidare är barnen mera retoriskt utbildade. 

 

5.8  Egen historia - Eva 

Föddes 1962 i Göteborg och växte upp i lägenhet i stan och sommarhus på Onsala i 

Kungsbacka kommun. Jag har en fyra år äldre bror. Min mamma var hemma tills jag gick i 

fjärde klass. Hon var lärare på grundskolan men hade kvällskurser inom gymnasieskolan 

(vuxenutbildning) när jag var liten. Jag började kommunal lekskolan när jag var 5-6 år och 

började grundskolan, årskurs 1-9, när jag var 7 år. Jag började spela blockflöjt i andra klass 

och gick över till tvärföljt i fjärde. All lektionstid var efter skolan men i skolans lokaler. 

Därefter gick jag gymnasiet, komvux och kommunala högskolan där jag läste programmering 

och datasystem. 1983 började jag arbeta som programmerare på Hässle (numera AstraZenica). 

Jag är gift sedan 1990 med Ted som är anställd på Saab. Vi har tre barn; Joel 17, Paula 15 och 

Linda 11. Vi bor i egen villa utanför Kungsbacka, strax söder om Göteborg, som ligger i 
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Halland. Hösten 2006 flyttade vi till USA eftersom min man blev erbjuden en utlandstjänst. 

Själv begärde jag tjänstledigt från min tjänst som projektledare på Mecel. Vi flyttade till norra 

Virginia och skrev in alla barnen i vanlig skola inom FCPS. Områdes valdes utifrån 

rekommendation från en av Teds kollegor som bott i USA i 25 år. Själv började jag studera på 

distans på Gävle Högskola. Under de åren vi bott i USA har vi tillbringat merparten av 

barnens sommarlov i Sverige i vårt eget hus. Joel och Paula har båda konfirmerats i Sverige 

genom att delta i sommarläger. 

 

Före skolan När våra barn var små var de på daghem. Själv jobbade jag deltid i varierande 

grad hela denna period. Jag var helt föräldraledig i 17 månader med Joel, 12 månader + 8 

månader med Paula (och Joel) och 16 månader med Linda. Ted var föräldraledig 4 månader 

med Paula (och Joel) då jag var inne och jobbade heltid. Ted var då anställd av ett mindre 

bolag i Mölnlycke, och var den förste anställde där som tog ut pappaledighet vilket inte var 

helt kontroversiellt. 

 

Barnen var på kommunalt daghem till tre års ålder i varierande grad och omfattning; Joel ett 

år, Paula ett år och Linda två år. Upplevelsen var blandad och trenden tydligt. Under dessa år 

1993 – 2001 steg barnantalet i grupperna successivt. De var på samma daghem men på olika 

avdelningar och största nitlotten drog vi med Joel som var på en avdelning med hög 

personalomsättning och dålig stämning. Joel sökte trygghet i en av de äldre flickorna (6 år). 

Hon var i alla fall där varje dag. Den negativa erfarenheten gjorde att vi ställde upp oss i kö 

till Hedenhös, ett föräldrakooperativ, samt Kullaviks Montessori Skola (KMS)
 113

, den lokala 

Montessoriskolan  

 

När jag åter gick i arbete hösten 1996, Joel 4 år och Paula 2 år, hade Joel fått en plats på 

förskolan på KMS. De tog barn från tre år vilket gjorde att jag fick skilja barnen åt. Det var 

snarare en fördel än en nackdel tyckte jag för att de skulle bli mera självständiga. Ett år senare 

flyttade vi över även Paula till KMS. Med Linda skedde i princip samma sak förutom att hon 

gick två år på kommunalt dagis innan hon kom in på KMS.  

 

Jag valde att börja jobba deltid och gå hem tidigt på eftermiddagen och/eller ta ut en helt ledig 

dag. Alla barnen gynnades av att jag hade möjlighet att jobba deltid så de kunde vara hemma 

istället för dagis eller fritids vissa dagar. Det blev en mycket bra mix som jag är mycket nöjd 

med. Barnen var också mycket nöjda med att tre dagar i veckan vara på fritids, stanna och 

leka med kamrater efter skolan för att två dagar komma hem direkt efter skolan och få lov att 

vara hemma tillsammans med sin familj. Denna mix fortsatte under hela tiden Linda gick på 

förskolan. Anledning var i första hand att vi anser det var det bästa för barnen. Vidare ger 

mindre exponering i barngrupper färre förkylningar samt att mindre omsorgstid kostar 

mindre. Ett annat skäl var att jag ville tillbringa så mycket tid som möjligt med våra barn 

under deras uppväxt. Jag ville att de skulle känna att de hade en närvarande förälder. Jag ville 

vara med och dela deras vardag. Jag tror inte på begreppet kvalitetstid med barnen. Det är rent 

nonsens. Du behöver vara närvarande mycket, hög kvantitet av tid med barnen, för att hinna 

lära känna dem, nå fram till dem samt få förtroende från dem. 

 

Skola – Sverige Från förskolan på KMS var steget över till skolan på KMS inte långt, ca 

100m. De gick rakt över skolgården. KMS var då ett lärosäte med förskola 3-6 år, 

förskoleklass samt grundskola 1-9. Idag finns även förskola från 1 år. Grundskolan är 

uppdelad i två; 1-5 Ekbacken och 6-9 Skogsbacken. Förskolan kallas Bärbacken. Hela skolan 
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ligger naturnära i utkanten av ett villaområde och baksidan gränsar mot skogen. På Ekbacken 

är skoldagen 8-13.30, två dagar slutar 4-5 14.30. Mellan 11-12.30 är det lunch och rast. 

Lunchen äts i klassrummet. Den tillagas av skolans egen kock Mats och några barn ur varje 

klass hämtar en matvagn när de är dags för lunch. När maten är uppäten måste alla barn gå ut 

en timma, oavsett väder. Det finns ingenting som heter dåliga kläder. På Skogsbacken är 

rutinerna något annorlunda. Tiderna varierar mera men lunchen hanteras lika. Dock måste inte 

eleverna vara ute hela rasten om de inte själva vill. De äldre eleverna som har tillgång till 

moped åker ganska ofta till närbutiken och handlar. 

 

Både Joel och Paula deltog i den frivilliga kommunala musikskolan. Joel spelade gitarr. I hans 

fall kom läraren till skolan och Joel fick gå ifrån sin lektion för att kunna delta i 

gitarrundervisningen. Paula som spelade tvärflöjt fick själv ta bussen till Kungsbacka där 

hennes lektion genomfördes. Hennes lektion var därmed inte på skoltid. 

 

Skola – USA Hösten 2006 anländer vi till USA och skriver in barnen i FCPS. Joel börjar 9an 

på Madison HS
114

, Paula börjar 7an på Thoreau MS
115

 och Linda börjar 3an på Oakton ES
116

. 

Det var en utmaning som hette duga. Från att ha gått tillsammans i en skola med 250 elever, 

en klass per årskurs hamnar Joel i en high school med 2000 elever, Paula i en middle school 

med 700 elever och Linda i en elementary school med 650 elever. Samtliga dessa tre skolor är 

i jämförelse med andra skolor små. Första utmaningen bestod dock att få barnen registrerade 

överhuvudtaget. Det var helt hopplöst att försöka förklara för inskrivningsenheten att våra 

barn inte hade några betyg. De ville inte lyssna på vad vi sa utan svarade att nästa gång vi 

kom kunde vi kanske ta med barnens betyg, i synnerhet Joels. Min lösning blev att kontakta 

rektor på KMS och be henne skriva ihop ett betygsdokument. Som bekant ges inte betyg 

innan 8an och Joels sista läsår i svensk skola var 7an. Rektorn valde då att formulera betyget i 

termer av om Joel hade fortsatt på KMS hade han antagligen fått följande betyg i årskurs åtta. 

Detta dokument lämnade jag över nästa gång vi kom till inskrivningsmyndigheten där Joel 

och Paula fick ta både engelska och mattetest. De tog emot dokumentet, bockade av i sina 

papper och var nöjda.  

 

Linda spelar blockflöjt på musiklektionen. När hon gick i tredje klass fick alla elever en 

blockflöjt som de skulle lära sig spela på under musiklektionen. Flöjten har därefter följt med 

ända upp till sjätteklass som ett inslag på ordinarie musiklektion. Linda har även valt att delta 

i kören som bedrivs parallellt under en vanlig skoldag. Linda måste alltså gå ifrån en lektion 

för att delta i kören. Detsamma gällde när hon i fjärdeklass började spela fiol. Lärarna 

försöker ta hänsyn till de elever som spelar instrument eller deltar i kör när de undervisar 

övriga elever. Men det blir nog inte alltid så bra. I år ville Linda bara vara med i kör och då 

endast en termin. Hon tycker hon missar för mycket annars. Vidare har Linda varit med i 

GOTR och är för närvarande med i FLES där hon läser spanska II på måndag eftermiddag. 

Det är totalt 20 lektioner och läraren kommer från Panama. Linda läste spanska I för något år 

sedan. Då var läraren från Bolivia. 

 

Paula har kör som ett ämne på schemat. Kören gör en resa varje vår och deltar på en 

musiktävling. Resan vara i fyra dygn, finansieras privat och kostar runt $600. Förra året åkte 

de buss till Chicago vilket innebar två nätter på buss (dit och hem) och två nätter på hotell i 

Chicago. I vår skall kören till Florida. Upplägget är detsamma. Eleverna kan tjäna ihop pengar 
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genom att sälja pajer under hösten. De tjänar $5/paj. Men det är först den fjärde pajen de 

säljer som de gynnas av själva. De tre första är ett måste för att få lov att åka med. 

 

Joel spelar fotboll med skollaget. Det är efter skoldagens slut och de tränar varje dag och/eller 

har match. Fotbollssäsongen är kort men intensiv och löper från mitten på mars och två 

månader framåt. Det är inte alla förunnat att delta utan du måste klara diverse hårda fysiska 

test samt bli utvald tränarna vid uttagningarna. Under en hel vecka i slutet av februari pågår 

dessa tryouts. I våras var det ca 120 grabbar som ville vara med i två lag om vardera ca 20 

personer; junior varisity och varisity. Uttagningen är tuff. Det är definitivt inga rookies som 

försöker komma med. 

 

Fritid – Sverige 

Joel har under åren i Sverige spelat fotboll med Särö IK
117

, simmat med Mölndals Allmänna 

Simsällskap (MASS)
118

, varit med i Kullaviks Scoutkår, deltagit i Ljudå - en pojkgrupp i 

kyrkan
119

 samt seglat med både Kullaviks Kanot Kappseglings Klubb (KKKK)
120

 och 

Maleviks Segelklubb (MSS)
121

. Paula har spelat fotboll i SandlyckanKullavik IF (SKIF), 

simmat i MASS, deltagit i Upp till 13 – en tjejgrupp i kyrkan samt seglat i MSS. Vidare har 

hon spelat piano hemma hos en privatlärare. Linda spelade fotboll med SKIF, simmade med 

MASS och deltog i Askim Billdals gymnastikförening. 

 

Priser för fotbollen var ca 500-800 kr/säsong, simningen 800 kr/termin, scouter 200 kr/termin 

och gymnastik 500 kr/termin. Seglingen var betydligt dyrare och en vecka landade på 1500kr. 

Aktiviteter i kyrkan var gratis. 

 

Fritid – USA 

Joel har spelat fotboll med den lokala klubben, Vienna Youth Soccer (VYS)
122

 både utomhus 

och inomhus. För närvarande är han medlem i Reston Association Soccer (RAS)
123

 i ett travel 

lag som heter Reston Cobras U19. Alla lokala klubbar har två typer av lag; house och travel. 

House är öppen för alla och har ideell förälder som tränare och ledare. Priset är ca $180 per 

termin samt en engångskostnad på $30 för uniformen. Travel måste du kvala in till samt de 

har en helt annan rollbesättning. Där finns managers, tränare och ledare. Priset är ca $800 per 

termin samt engångskostnad av $200 för uniformen. Namnet speglar även var du spelar dina 

matcher. Spelar du house har du de alla matcher i närområdet. Matcherna i travel kan vara 

inom hela Virginia och upp i Maryland. Även Paula spelar fotboll. Hon har i tre års tid spelat 

house i VYS men har nu bytt över till VYS travel och är med i Falcons U19. 

 

Linda slutligen spelar även hon fotboll och har varit trogen VYS house hela tiden. Vidare har 

hon tidigare varit med i gymnastik, girl-scouts, simning samt spelat piano. Hon tycker nu som 

sjätteklass elev att hon har så mycket läxor att hon inte hinner med alltför många 

fritidsaktiviteter varför hon har slutat med allting utan fotboll. Simningen har hon å andra 

sidan bara gjort i juni. Vi har en pool i vårt bostadsområde med en egen simklubb. De 

bedriver träning där varje dag efter skolan från slutet av maj, Memorial Day, när poolen 

öppnar för säsongen. När sommarlovet tar vid övergår träningen till dagtid. Linda är då sedan 
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länge i Sverige på sommarlov. Gymnastiken kostade $25/gång, scouterna $25/termin och 

pianolektion $35/gång (30 min.)   

 

5.9  Gallupundersökning - volontärarbete 

Samtliga respondenter jag intervjuade med erfarenhet av tillfälligt eller permanent boende i 

USA berättade om hur de aktivt deltar i skolan utan ersättning. Denna detalj gjorde mig 

nyfiken varför jag gjorde ett massutskick till 64 familjer i mitt bostadsområde via mejl där jag 

ställde fyra frågor avseende volontärarbete i skolan, i kyrkan och/eller någon annanstans. För 

detaljer se bilaga 6.  

 

Totalt svarade 24 personer vilka representerade 20 familjer. Deras gemensamma arbetsinsats 

under en månad motsvarar ca 87 timmar i skolan och 64 timmar i kyrkan. 
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6. Analys 

Syftet med mitt utredningsarbete är att få fram ett resultat som belyser och diskuterar var det 

är bäst att leva baserat på hur serviceerbjudandet ser ut gentemot barnfamiljer i Virginia och 

Sverige. I tidigare kapitel har jag presenterat utbudet av omsorg och skola för respektive land. 

Med det som ingångsvärde och med resultat från dels fallstudie och gallupundersökning har 

jag identifierat följande; det finns likheter och skillnader. Nedan kommer jag att presentera 

mina iakttagelser ur ett marknadsföringsperspektiv vars komponenter utgör den teoretiska 

basen av denna rapport. För att inte drunkna i information väljer jag att redovisa de olikheter 

jag anser sticker ut något. 

6.1 Marknadssituation 

Disponeringen som följer är MIO-modellens uppdelning, se figur 6.1, på perspektiv men i 

omkastad ordningen. Jag börjar med att presentera organisationen och marknaden därefter 

följer interaktion mellan dessa. Avsikten med att använda steg 1 av MIO-modellen är att 

betrakta länderna ur ett företagsperspektiv och att tydliggöra hur affärslogiken fungerar. 

 

O - Organisation  M – Marknad  I – Interaktion 
Kapacitet, Kompetens Kunder, Konkurrenter Produkter, Priser, Plats, Påverkan 

Figur 6.1, Omkastad MIO-modell  

6.1.1 Organisation – HUR 

Nedan följer hur erbjudandet avseende skola och omsorg produceras. Det innefattar en analys 

av den kapacitet och kompetens som varje land erbjuder marknaden. Se bilaga 2, för detaljer 

av åldrar, omsorg och skola. 

 

I Sverige är skola och omsorg en kommunal angelägenhet och Skolverket är den myndighet 

som utfärdar de riktlinjer alla skolor måste följa. Skolverket styr, stödjer, följer upp och 

utvärderar kommuners och skolors arbete med syftet att förbättra kvaliteten och resultaten i 

verksamheterna. I Virginia (och övriga USA) är skola och omsorg en county angelägenhet. 

Det är upp till varje county att fastställa och bedriva utbildning utifrån de riktlinjer som 

utfärdats dels på federal nivå men även inom den enskilda staten.  

 

Skolorna i Virginia har även tillgång till gratisresurser i form av föräldrar som kommer in och 

arbetar frivilligt på skolan. Det kan vara som stöd till lärarna som ibland kan behöva extra 

resurser eller till administrativa sysslor inom skolan. Volontärverksamheten är omfattande och 

kan även innefatta att driva program före och/eller efter skoldagen. 

 

Min uppfattning är att riktlinjerna är mera detaljerade i Sverige. Ett amerikanskt county har 

betydligt större valmöjlighet och handlingsfrihet än en svensk kommun. Å andra sidan står 

och faller nivån för kapacitet och kompetens med den ekonomi som härskar i respektive 

county. I Sverige är inte skolans budget/resurser öronmärkta på samma sätt som i USA där 

fastighetsskatten inom varje county utgör det största bidraget till att driva public schools. I 

tider av fastighetskris slår därmed minskade anslag till skolorna relativt snabbt. 

6.1.2 Marknad – VEM 

Nedan följer en beskrivning hur marknaden för skola och omsorg ser ut samt vem som får ta 

del av erbjudandet. Det innefattar en analys av både kunder och konkurrenter. Se bilaga 2, för 

detaljer av åldrar, omsorg och skola. 

 

I Virginia finns i huvudsak tre alternativa skolformer; public, private och home school. Utöver 

public schools finns privata skolor, boarding schools samt home schooling. De privata 
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skolorna kan vara religiösa men de kan även ha en annorlunda pedagogisk inriktning som 

Montessori etc. 

 

Skolan är obligatorisk men med lite olika variation. I Virginia är den obligatoriska skoltiden 

längre. I Sverige är det endast grundskolan som är obligatorisk. Gränserna mellan olika nivåer 

inom skolan skiljer något. Största skillnaden är Sveriges system med en frivillig 

gymnasieskola. I Virginia är dess motsvarighet inkluderad i dess K-12 system. Har du en 

fullständig examen från en amerikansk high school räknas du som allmänt behörig och kan 

söka högskola/universitet i Sverige.  

 

I Sverige har du rätt till en plats för ditt barn inom förskolan. En rättighet som saknas i 

Virginia.  Där är det upp till familjen att lösa frågan kring barnomsorg. I Sverige har du 

tillgång till fritidsverksamhet på den grundskola barnet går. I Virginia kan du om du har tur få 

plats på SACC om ditt barn går public elementary school. Förutsättningen är att det dels finns 

plats och att du tillhör skolan. De barn som går på skolan med dispens har ej rätt till en plats 

på skolans SACC.  

 

Det råder större konkurrens i Virginia avseende utbud av såväl utbildning som omsorg. Det 

finns helt enkelt flera alternativ att välja bland men det är endast ett alternativ som är gratis 

och det är public school. Det är större konkurrens om högskoleeleverna i USA än i Sverige. 

Motsvarande kamp fast tvärt om, större i Sverige, gäller för gymnasieskolan där utbudet är 

enormt för eleverna i årskurs 9. Anledningen är att gymnasieskolan är frivillig och du tillhör 

inte en specifik skola via din bostadsadress därmed råder fri konkurrens. 

6.1.3 Interaktion – VAD  

Nedan följer en beskrivning av interaktionen mellan marknad och kund dvs. mellan skola/ 

omsorg och barnfamilj. Det innefattar en analys av marknadsmixen, vad som erbjuds och 

vilka vägar/metoder/kanaler som används för att nå mottagarna. Marknadsmixen beskrivs 

med hjälp av Kotlers modell
124

 4P; produkt, pris, plats och påverkan.  

 

Produkt  
De funktioner som erbjuds är omsorg och utbildning i båda länderna. I erbjudandet ingår även 

lunch och/eller mellanmål. För Sveriges del innefattar omsorg dagmamma, förskola och 

fritidshem. Utbildning innefattar grundskola, gymnasieskola, högskola/universitet. I Virginia 

innefattar omsorg nanny, day care och SACC. Utbildning innefattar preschool, K-12 och 

college/university.  

 

Virginia erbjuder även transport dvs. skolskjuts, idrott och säkerhet. I Sverige finns ingen 

koppling mellan sport och skola. I Sverige är det ideella idrottsföreningar som erbjuder 

sportaktiviteter. I Virginia däremot är det ett stort inslag i erbjudandet till de äldre eleverna. I 

High School finns ett rikligt utbud av sport men det är inte alla som kan vara med. I många 

grenar där efterfrågan är stor är det tuffa uttagningar för att få en plats. Beträffande säkerhet är 

det något vi svenskar tar för givet. Skolorna i Virginia är låsta och det patrullerar vakter 

och/eller polis i korridorerna. Sverige är än så länge förskonad av skolmassaker i de format 

som finns i USA. Virginia Tech ligger endast två timmar bort och några av de elever som 

strök med var tidigare elever vid Madison HS. 

 

Utförandet (variationen av storlek och form) är större i Virginia som erbjuder fler utbildnings-

alternativ; public, private och home school än vad Sverige gör. Utförandet varierar stort 

                                                
124 Modell av Philip Kotler. För detaljer se beskrivning under kapitel 4 i denna rapport. 
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beroende på vilken skolform som erbjuds. Home schooling spelar i en helt egen division. 

Privata K-12 skolor är mindre och har mindre klasser. De har motiverad personal och större 

handlingsfrihet som till exempel att de inte måste göra nationella prov som SOL. Å andra 

sidan har de ett begränsat erbjudande. De erbjuder varken transport eller SACC. Vidare har de 

ett begränsat utbud av valbara klasser (läs ämnen). En ytterligare dimension på utförande 

utgör de religiösa alternativen. I Sverige finns i huvudsak kommunala dagmammor, förskolor, 

grundskolor och gymnasieskolor men successivt har andra alternativ börjat dyka upp i 

synnerhet avseende friskolor med alternativ pedagogik som Montessori och Waldorf. Även 

icke kommunala gymnasieskolor börjar bli vanliga. Detsamma gäller inom omsorgen, 

variationen är större i Virginia än Sverige, där inget privat alternativ är det andra likt. För 

Sveriges del gäller att hos en dagmamma finns färre barn än på en förskola.  

 

Skillnader i kvalitet är större i Virginia än i Sverige. Det beror i huvudsak på att variationen 

mellan skola och omsorgsformerna är större och att devisen "du får vad du betalar för" gäller. 

Intervjuerna visar tydligt att betalar du en högre avgift för barnomsorg får du även ett 

pedagogiskt inslag i omsorgen. Alla grundskolor och förskolor i Sverige är lika och följer 

samma riktlinjer från Skolverket. Kvalitén mellan olika förskolor och skolor kan variera men 

läroplanen är lika för alla.  

 

De varumärken som existerar i Sverige är på förskolan och grundskolan relaterade till olika 

pedagogiska alternativ som Montessori och Waldorf. Gymnasieskolan däremot nyttjar 

varumärke i en mera tradionell bemärkelse där själva skolan (byggnaden och dess personal) 

utgör varumärket. I Virginia är det i princip samma sak avseende de olika pedagogiska 

alternativen. Här kommer dock ytterligare en dimension in där religiösa utbildningsalternativ 

utgör starka varumärken. I Virginia finns dessutom akademiska varumärken. Det gäller i 

synnerhet för college/university och high schools men även på middle schools och ända ner på 

elementary schools.  

 

Som sista ingrediens i produktfamiljen kommer sortiment. Det är här den stora skillnaden 

mellan Virginia och Sverige finns. Jag kan inte se tillstymmelse till sortiment hur våra 

svenska kommuner erbjuder utbildning. Det erbjudandet som finns är på riksnivå och ingår i 

de läroplaner som är lika för alla skolor i landet. Det sortiment jag kan identifiera rör i 

huvudsak olika programalternativ på gymnasieskolan. I Virginia däremot är hela 

utbildningserbjudandet för public K-12 produktifierat i ett brett sortiment och kommuniceras 

via webbsidor. Rika county har ett bredare utbud. I mindre bemedlade county erbjuds endast 

kärnämnen och ämnen som gymnastik, musik och konst finns inte med i erbjudandet.  

 

Pris  
Oavsett vem som äger och driver utbildning i Sverige är den gratis på alla nivåer. I Virginia 

däremot innebär public att det är gratis och private att det kostar pengar. Variationen mellan 

olika privata alternativ är stor men generellt gäller att religiösa skolor ofta är billigare än de 

med annan ägandeform. All högre utbildning, college/university, kostar pengar i Virginia. 

Omsorg däremot är inte gratis någonstans. Varken barnomsorg för små barn eller omsorg i 

samband med skoldagens början och slut. Lunch och/eller mellanmål är gratis i Sverige 

förutom på högskola/universitet. I Virginia betalar barnen en avgift varje dag i matsalen om 

de inte väljer att ta med egen matsäck. 
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Plats  

Jag upplever att skolorna generellt är större i Virginia vilket gör att en del elever kan ha långa 

resvägar. I Virginia (och övriga USA) är det dock vanligt att elever bor på sitt 

college/university som samtliga har tillhörande studentbostäder som ligger på skolområdet.  

 

Beträffande omsorg skiljer det sig något. Som svensk har du rätt till plats på en förskola inom 

din hemkommun och fritidshem finns på din grundskola. I Virigina har du inga liknande 

rättigheter utan föräldrar väljer omsorg till sina barn utifrån ett antal olika privata alternativ. 

Ofta väljer då föräldrarna något alternativ som ligger logistiskt fördelaktigt. 
 

Påverkan  

I Sverige finns varken personlig försäljning, direktmarknadsföring, sales promotion (SP), eller 

annonsering för att nå barnfamiljer avseende förskola, grundskola och fritidshem. Den 

påverkan som existerar är en marginell PR och avser då endast den reklamkanal anställda och 

elever utgör mot omvärlden. Gymnasieskolan å andra sidan använder både personlig 

försäljning, direktmarknadsföring och PR. Eftergymnasial utbildning använder främst 

annonsering och PR.  

 

I Virginia är påverkansmixen lika i vissa och olika i andra avseenden. Day care, preschool 

och SACC nyttjar både annonsering i lokal dagspress och PR. Public schools K-12 tillämpar 

varken personlig försäljning, direktmarknadsföring eller SP men precis som i Sverige 

existerar PR per automatik som reklamkanal. Den stora skillnaden ligger i nyttjandet av 

annonsering, öppen information, via Internet. Dels går det att läsa om hela 

utbildningserbjudandet på den egna webbsidan, www.fcps.edu, men det går även att söka på 

akademiska resultat jämfört med andra skolor i hela USA. Inom den högre utbildningen 

tillämpas hela floran av påverkansfaktorer förutom SP.  

6.1.4 Relationsmarknadsföring, STP, strategier och roller 

Marknadsföring idag handlar om att tillgodose kunders behov.  Enligt teorin finns det olika 

metoder för att undersöka dessa behov. Frågan är hur tillämpbart det är beträffande omsorg 

och utbildning.  Jag har aldrig blivit tillfrågad om tillfredsställda behov där mina barn varit för 

såväl förskola, grundskola och fritids i Sverige som K-12 i Virginia. Däremot uppfattar jag att 

om jag själv klagar hos någon av dessa verksamheter kan det eventuellt finnas utrymme att 

tillgodose mina önskemål. Jag lyckades till exempel få min dotter att byta en klass på middle 

school då läraren i hennes klass behandlade henne otrevligt. Ärendet gick hela vägen upp till 

rektor innan lösning nåddes. Däremot när jag klagade på elementary school att barnen inte 

fick den utomhusrast de har rätt till på tisdagar fick jag inget gehör. Svaret var rent krasst att 

annars hinner vi inte med skoldagen. Erbjudandet avseende utbildning och omsorg är relativt 

statiskt oavsett land. Som elev är du i beroendeställning och det är inte helt lätt att byta skola 

från en dag till en annan. Skolan å sin sida har alltid en naturlig omsättning av elever som 

flyttar ut och in i området. Skulle skolan börja tappa ovanligt många elever under kort tid är 

jag övertygad om att ledningen hade börjat ifrågasätta varför.  

 

Det tydligaste exemplet på segmentering, targeting och positionering identifierar jag i 

Virginia. Företag som erbjuder Home schooling är ett exempel på en verksamhet som har 

urskiljt ett behov hos en speciell grupp och har lyckats tillfredställa det genom att erbjuda 

utbildningspaket till barnfamiljer som själva vill utbilda sina barn hemma, oavsett bostadsort. 

Ett annat exempel på STP är privata skolor och omsorgsalternativ och då i synnerhet de med 

religiös profil. Även dessa hittar jag i Virginia. Positioneringen, etsningen i sinnet, är där stark 

hos individen. Utbildning och omsorg som erbjuds i form av annorlunda pedagogik i form av 
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Montessori etc. finns både i Sverige och i Viginia. Även dessa verksamheter är föremål för att 

nyttja STP i sina marknadsaktiviteter.  

 

Konkurrensstrategi, marknadsroller och utvecklingsstrategier ger följande. Det blir svårt att 

positionera utbildning som är gratis inom olika konkurrensstrategier men om jag gör ett 

försök så anser jag följande; I Sverige är kostnadsledarskap den rådande konkurrensstrategin. 

Det gäller både förskola, grundskola, fritidshem och gymnasieskola. De pedagogiska 

alternativen som Montessori och Waldorf hamnar däremot under strategier som 

differentiering. De kommunala alternativen är marknadsledande och de alternativa 

pedagogiska verksamheterna agerar marknadsföljare eventuellt marknadsutmanare. I Virginia 

däremot tillämpar public schools kostandsledarskap medan de privata alternativen tillämpar 

olika former av differentiering där de religiösa alternativen även fokuserar på en del av 

marknaden. I katolska skolor hittar du väldigt få asiater och/eller afroamerikaner. Omsorg 

som nanny, day care och SACC skulle jag vilja placera under strategier som 

kostnadsledarskap då erbjudandet inte är vidare speciellt. Däremot hamnar preschool under 

differentiering då de ofta har en inriktning av något slag. Public schools är marknadsledande 

medan de privata alternativen agerar som marknadsföljare. De är inte marknadsutmanere för 

de är ofta rätt nöjda med sin storlek och har ofta en kö för elever. De religiösa alternativen 

inklusive home schooling agerar marknadsnischare. 

 

Beträffande utvecklingsstrategier känns det som att både Sverige och Virginia tillämpar 

marknadspenetrering avseende utbildning. Jag syftar då på att nutida elever måste lära sig 

mycket mera än dåtidens elever. Virginia jobbar mera med produktutveckling än vad Sverige 

gör. Ett exempel är det federala programmet NCLB. Sverige å andra sidan väver in liknande 

aktiviteter i sin dagliga verksamhet, ingår i läroplanen, vilket är ännu ett fall av 

marknadspenetrering. 

6.2  Servicesituation 

Både utbildning och omsorg är immateriella tjänster vilket innebär att de kan varken säljas 

vidare, transporteras eller lagras samt att produktion och konsumtion sker samtidigt. 

 

Jag får uppfattningen vid mina intervjuer att skolan lider av det så kallade låg statusproblemet 

både i Sverige och i Virginia. Det gäller i synnerhet för barnomsorg och under de tidiga 

skolåren. En anledning tror jag är att föräldrar i gemen är mera välutbildade idag. Förr var 

prästen, skolläraren och doktorn välutbildade människor i samhället som folk i allmänhet såg 

upp till. Det gäller inte längre med undantag för doktorn. Det medför att föräldrar ställer högre 

krav på den verksamhet som erbjuder service till familjen oavsett om det är omsorg eller 

utbildning. Beträffande utbildning ställs krav på läraren och skolan att de kan leverera en 

utbildning som resulterar i en akademisk nivå hos eleven som är konkurrenskraftig jämfört 

med andra elever vid andra skolor.  

 

Jag anser att kravet på skolan från föräldrar är högre i Virginia än i Sverige. En anledning är 

helt enkelt status. Det är viktigt i Virginia att kunna säga att dina barn går GT program eller 

läser ett antal AP klasser på high school. En annan anledning är att höga betyg är ekonomiskt 

viktiga i Virginia i betydelsen att har du goda akademiska resultat kan du få stipendie för att 

gå på college/university. I Sverige finns inte den möjligheten på samma sätt. Å andra sidan 

saknas på sätt och vis incitament då utbildning är gratis i Sverige. En tredje anledning är att en 

del skolor är riktigt dåliga. Det är utan tvekan så att samliga mina respondenter i Virginia har 

valt bostad utifrån vilken skola deras barn skulle komma att tillhöra. Jag tror inte att svenskar 

varken kan eller genomför motsvarande utredning avseende utbildning innan de köper hus. 
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Skolorna i Virginia har därmed ett varumärke att bevara på ett annat sätt av vad svenska 

skolor har. 

 

Svaren från massutskicket visar tydligt att frivilligarbete inom både skolan och kyrkan är 

vanligt.  Jag fick inte svar av alla jag frågade och en anledning är att jag inte känner mer än 

hälften på mejllistan jag använde för att skicka ut förfrågan. De som svarade bidrar med dryga 

80 timmar i skolan under en månad vilket motsvarar det en halv tjänst. Skolan som avses har 

drygt 600 elever vilket innebär att de siffror jag redovisar endast motsvarar en bråkdel av det 

volontärarbete som skolan nyttjar. Om man räknar lågt kanske 600 elever motsvarar 200 

familjer (om dessa har tre barn var). Mina 20 familjer motsvarar en halv tjänst. Det innebär att 

om 200 familjer bidrar med gratisarbete till skolan motsvarar det fem heltidstjänster. Jag anser 

att detta är ett tydligt exempel på hur Virginia nyttjar informell ekonomi. I Sverige skulle 

dessa tjänster ha varit anställd personal och därmed ingått i den formella ekonomin. 

 

Det är intressant att läsa Berry och hur han målande beskriver de fjorton serviceföretag han 

har studerat. De är samtliga inom personalintensiva verksamheter och gemensamma drag är 

att de erbjuder utmärkt service både i vad de levererar och hur. Men ett företag kan inte 

erbjuda och leverera utmärkt service om inte personalen delar ledarskapet syn på kvalitet. 

Hela verksamheten vilar på en bas av att erbjuda kundnytta med högsta kvalitet i alla 

avseenden. Berry kom fram till att oavsett bransch kan alla företag nå framgång. Det innebär 

att även skolan i mitt fall och annat offentlig verksamhet skulle tjäna på att tillämpa Berrys 

idéer. Jag är dock tveksam om de gör det varken i Sverige eller i Virginia. För att kunna 

erbjuda utmärkt service ställs stora krav på ledarskapet, inte bara på rektorer utan även lärare. 

Problemet med skolan är att de erbjuder en produkt, utbildning, som är obligatorisk. 

Människor kan inte välja att tacka nej.  

 

Att erbjuda utmärkt service (= teknisk kvalitet) lönar sig men det är utförandet (= funktionell 

kvalitet) av service som ger konkurrensfördelar och på sikt lojala kunder. Frågan är hur detta 

appliceras på en verksamhet som inte har ett pris vanlig mening. De privata skolorna i 

Virginia har ett pris och det verkar som om kunderna är lojala. Dessa skolor verkar ha 

förmågan att balansera förväntan och uppfattning hos eleverna och deras familjer. Elever som 

en gång börjat privat skola lämnar inte den utan de nöjer sig med de begränsningar av teknisk 

kvalitet som erbjuds. Jag tror att skolan är en bransch präglad av hög lojalitet hos kunderna 

(eleverna). Systemet är trögrörligt dvs. det är inte så lätt att byta när missnöje uppstår utan 

trenden lutar mot att individen accepterar vad som erbjuds. Det krävs stort missnöje för att 

byta leverantör (skola) oavsett land och skolform. 

 

Föräldrar har det tufft i Virginia. I Sverige finns dels rätten till ledighet från arbetet men även 

att få ledigheten finansierad från staten. I Virginia (och övriga USA) finns endast rätten till 

ledighet om arbetsplatsen har fler än 50 personer. I Sverige kan du vara ledig i 18 månader 

och i Virginia 12 veckor. I Sverige får du betalt i 14 månader i Virginia ingenting.  

 

Lärare i Virginia har en mindre dynamisk situation än svenska lärare. Ms. Donohue är till 

exempel sjätteklasslärare i år och förra året och nästa år etc. En lärare på elementary school är 

lärare i en åldersgrupp och inte som i Sverige där lärare behåller en klass under flera 

årskurser. Virginias modell innebär att de blir mera specialiserade men missar i kontinuitet 

och utveckling av en barngrupp. Barnen å andra sidan blir mera anpassningsbara till 

förändring. De byter både lärare och klasskamrater varje år. Det blir lite utav gungor och 

karuseller att ett år kanske barnet får en mindre bra lärare men eftersom det endast varar ett år 

blir inte inverkan lika stor som i den svenska modellen där barnet behåller samma lärare under 
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flera år. Personligen var jag orolig för dessa årliga klassbyten men nu efteråt är jag positivt 

inställd till Virginias modell. Det finns fler fördelar än nackdelar. En fördel är att barnen inte 

blir så låsta i roller och grupper när klassen splittras varje år. Varje år innebär lite utav en 

nystart avseende kamrater men samtidigt inte eftersom det är samma barn kvar på skolan som 

endast vandrar runt mellan klasserna. I Sverige värnar vi välfärd och är rädda för förändring. 

Barnen skall känna sig trygga och förändring skall ske i små steg. 

 

En annan stor skillnad jag har noterat är systemet med utmärkelser. Jag tror att det var 

vanligare förr i Sverige att elever fick till exempel stipendier för goda studieresultat etc. Min 

mamma har bland annat en bok på engelska, Winnie the Poe, som hon fick på 1940 talet när 

hon gick i skolan. Min uppfattning är att dessa utmärkelser har totalt försvunnit ur den 

svenska skolan. Ingen skall pekas ut oavsett av goda skäl eller dåliga. Jantelag... Under vår tid 

i Virginia har våra barn fått ett antal utmärkelser, se bilaga 7 för detaljer. Jag har ingen aning 

om hur många utmärkelser som är möjliga att få men kan konstatera att under tre år i Virginia 

har våra barn fått 22 st utmärkelser. Under sju skolår i Sverige fick de inte en enda. 
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7. Slutsatser 

Syftet med mitt utredningsarbete var att få fram ett resultat som belyser och diskuterar var det 

är bäst att leva baserat på hur serviceerbjudandet ser ut gentemot barnfamiljer i Virginia och 

Sverige. I detta sista kapitel är det dags att knyta ihop påsen och presentera mitt resultat. Det 

gör jag först genom att presentera några egna reflektioner och därefter en slutdiskussion. 

7.1  Egna reflektioner 

Jag känner inte till någon annan stans på jorden (I-världen) där viljan att hjälpa andra är så 

stor som i Virginia (och övriga USA). Som svensk skäms jag emellanåt hur egoistiska vi 

svenskar är. Det finns naturligtvis undantag. Jag funderar på varför attityd och inställning är 

så olika. En anledning är naturligtvis vår skattefinansierade välfärdssektor. I Sverige 

behandlas vi kollektivt och staten ordnar mycket. Välfärdsamhället med sitt ursprung ur Albin 

Hansons folkhem löser alla problem som utbildning och omsorg. Svenskar tycker inte om 

förändring utan känner trygghet i långa relationer och att passa tiden. I Virginia väljer man 

själv hur man vill ha det. Förändring är ingenting farligt utan välkomnas. Man känner ansvar 

för dem som inte själva klarar av sin situation oavsett anledning; hälsa, arbetsförmåga, 

inkomst etc. Det finns en välvilja att hjälpa till oavsett din egen ekonomiska situation. Det 

pågår ständiga insamlingar av mat, kläder och skor. Både i skolan, av scouterna och i vårt 

bostadsområde. Barnen får lära sig i skolan att delta i samhällstjänst. På middle school ingår 

det i samhällskunskapen och du måste kunna visa upp att du har arbetat tio timmar per termin 

i samhällstjänst. På elementery school kokar barnen soppa och åker ut och serverar i ett 

soppkök
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. På high school ingår det i samhällskunskapen att du deltar i valarbete till Virginia 

Government som att dela ut broschyrer och valsedlar inför valet och under valdagen. 

 

Berry skildrar ett USA med hög servicenivå som jag själv känner igen men som lyser med sin 

frånvaro hos skolan och omsorgen både i Sverige och i Virginia. Utmärkt service handlar ofta 

om innovation hos personalen men det kan även gälla konkreta saker som öppettider.  Det är 

inte ovanligt att butiker, mataffärer i synnerhet, nyttjar 24-7 dvs. öppet dygnet runt sju dagar i 

veckan. Jag får en uppfattning om att service i allmänhet alltid är tillgängligt. Det finns två 

undantag; juldagen och Thanksgiving. Nedan följer tre situationer av utmärkt service; 1) I 

matbutiken finns det alltid någon som packar dina matkassar. När du handlat klart får du 

frågan om du behöver hjälp ut till bilen samt att där lasta över kassar in i bilen. 2) I butiken 

för hushållsartiklar bär jag en kartong med en hatthylla och är på väg mot kassan. Under min 

färd mot kassan blir jag stoppad vid två tillfällen och får frågan om jag behöver hjälp att bära 

mitt paket till kassan. 3) På Target och många andra affärer när man står vid kassan och skall 

betala får man ofta frågor som hittade du allting du behövde idag eller är du nöjd med dagens 

shopping. Detta bemötande får du inte som kund i Sverige. Det finns ingenting i min studie 

som tyder på att skolan tillämpar Berrys och hans forskarkollegors idéer inom service 

management/marketing. Att Sverige inte gör det förvånar mig mindre för där är kontrasten 

mindre mellan skola och övrig tjänstesektor än vad den är i Virginia (och USA). 

 

Det är även intressant att reflektera över vilka signaler ett språk sänder. I Virginia heter 

fritidsaktiviter after school activites, engelska som läroämne heter language art samt ämnen 

som kör, musik och instrumentundervisning går under samlingsnamnet performing arts.  

 

Min uppfattning är att allting för en barnfamilj i Fairfax County kretsar runt skolan. Skola och 

utbildning är oerhört viktigt för att klara sig i framtiden. Har du ingen utbildning från 
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college/university är du ingenting. USA är ett stort land och folk flyttar runt mycket. 

Utbildning blir därmed en identitet som du bär med dig och kan marknadsföra när du kommer 

till ett nytt ställe. Några av de första frågorna du får när du flyttar in i ett område är; Vilken 

kyrka tillhör du? och Var gick du i college/university? Motsvarande fråga i Sverige är; Var 

arbetar du? Lite tillspetsat gäller även följande förfarande; I Fairfax undersöker föräldrar 

skoldistrikt och väljer därefter en lämplig skola. Därefter letar de efter ett hus i skolans 

upptagningsområde. I Sverige letar föräldrar efter ett hus de tycker om. Därefter kontrollerar 

de om det finns skolor i området och utgår från att dessa är okay. 

 

Beträffande formuleringen av engelska som ämne, language art, tycker jag den är fenomenal. 

I Virginia värderas språkkunskaper högt och är en tung post i utbildningen. Barnen kan ofta 

läsa innan eller lär sig på Kindergarten. Om jag jämför mina två äldre barn som hann gå på 

mellanstadiet i Sverige med min lilla tjej som går elementary school i Virginia är skillnaden 

stor. I Sverige i femman fick min son recensera en bok under ett läsår. I Virginia kan det vara 

en gång i veckan. Min lilla tjej hade som tioåring full kontroll på hur man bygger upp en 

uppsats; inledning, paragrafer och slutsats. Jag är fast övertygad om att den kunskapen inte 

når svenska barn förrän långt senare. Tänk om Sverige i stället för att skriva svenska på 

schemat döpte om ämnet till "språkets konst" eller än bättre "svenska som konstart". Visst ger 

det helt andra signaler. Att det inte heter English art beror på att det finns endast ett språk som 

lärs ut på elementeray school det är först sista året på middle school du erbjuds läsa ett 

främmande språk.  

 

Kvalitet är ett vitt begrepp och kan enligt Grönros uttryckas i teknisk och funktionell kvalitet 

där teknisk kvalitet motsvarar vad som levereras och funktionell kvalitet avser hur produkten 

har levererats och avser därför allt kringarrangemang kring produkten. I min analys av 

omsorg och skola gör jag följande iakttagelser; Virginia levererar utbildning enligt en modell 

av teoretisk korvstoppning, pressen på elever är stor, i klassrummet/skolan råder respekt och 

hög disciplin, katederundervisning, fokus på akademiska resultat, betyg ges utifrån faktiskt 

uppnådda mätbara resultat och läxor värderas och kontrolleras. Vidare erbjuder skolan ett 

stort utbud av sport med betalda ledare och tränare. Sverige fokuserar på att eleverna skall 

kunna tillämpa den kunskap de erhåller, det är mycket grupp och projektarbeten, elever skall 

trivas i skolan både avseende kamrater och läxbörda, elever skall må bra under skoltiden och 

erbjuds näringsriktig mat och raster utomhus, hälsa och hygien premieras och det är 

obligatoriskt att byta om för gymnastiken och att duscha efteråt. 

 

7.2 Slutdiskussion och vidare studier 

Mitt val av ämne för min uppsats härstammar från egna reflektioner och erfarenheter av att bo 

och leva i utomlands ett antal år. I augusti 2006 flyttade min familj; man och tre barn till 

Virginia i USA. Innan dess har jag bott i Sverige i hela mitt liv. Jag insåg successivt att det är 

större skillnad mellan våra kulturer än vad jag hade förväntat mig. Med tre barn i skolan är 

kontaktytan mot skola och utbildning stor och det går inte att undvika att göra jämförelser. 

När jag skulle välja ämne ville jag utnyttja min nyvunna erfarenhet och göra en jämförelse 

mellan barnfamiljer i USA och Sverige. Initialt var jag intresserad av att jämföra kostnader för 

att därmed få ett svar på var det är bäst att leva. Min handledare avrådde mig och 

rekommenderade mig att istället fokusera på serviceerbjudande och kvalitet då kostnader 

klassas som nationalekonomi. Ämnet för uppsatsen blev därmed en jämförelse av service-

erbjudande med skola och omsorg som tillämpningsområde. Syftet med uppsatsen var att få 

fram ett resultat som visar var det är bäst att leva utifrån variabler som erhållen kunskap, 

kvalitet och upplevelse. I analysen framkommer att det finns inget entydigt svar utan 

resultatet beror till stor del på dina egna värderingar. 
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I mitt utredningsarbete framkommer i intervjuer och övrigt teorisökande att mitt tillämpnings-

område är dynamiskt både i Virginia och i Sverige. Jag upplever att den servicesektor som 

innehåller utbildning och omsorg har genomsyrat en stor förändring bara de senare åren, i 

synnerhet i Sverige. Från att ha varit en statlig angelägenhet blev skola och utbildning 

kommunal på 1990 talet. På senare år har även privata aktörer tagit plats på scen och kampen 

om eleverna har ökat i synnerhet på gymnasiet. Jag är dock tveksam om det har gynnat 

eleverna. Det finns siffror som säger att 30 % av alla gymnasielever byter skola under första 

terminen. Det är ett underbetyg på den information från studievägledare och marknadsföring 

dessa elever erbjuds när de går sista året i grundskolan.  

 

Det var svårt att hitta uppsatser med jämförelser mellan Sverige och USA. Tur var nog det för 

jag är nu av den uppfattningen att det är en omöjlig uppgift att få entydiga resultat. Jag fann 

två uppsatser som båda gör kardinalfel genom att dra USA över en kam. Det går enligt min 

uppfattning inte att göra den typen av generaliseringar. USA må vara ett land men det finns 

ingen europé som skulle kunna tänka på att likställa till exempel Sverige med Portugal. 

Detsamma gäller inom USA. Det finns en gemensam och demokratsikt vald president men 

därefter är det stopp. Det råder stort självstyre inom de olika staterna varför jämförelser 

mellan USA och ett enskilt land i Europa är som att jämföra ett äpple med ett hallon. Den ena 

undersökningen visar också hur Sverige som centralstat har lättare att genoföra reformer än 

vad USA har. Sverige har därmed under 1900-talets senare hälft lyckats utveckla den 

välfärdsstat som nu är ett faktum. Vidare visar den andra undersökningen att erhållen kvalitet 

avseende utbildning av ungdomar i sexualkunskap varierade stort. Det var helt enkelt oerhört 

stor skillnad i vad som lärdes ut dvs. funktionell kvalitet. 

 

Vidare inser jag att skillnaden mellan olika counties inom en stat kan vara enorm likväl som 

mellan olika stater. I exempelvis Kalifornien ligger Los Angeles county som erbjuder 

skolskjuts samtidigt som grannen, Glendale county, inte gör det. Jag har förstått att vi som 

familj har haft turen att hamna i ett rikt county som har råd att erbjuda utbildning utöver 

kärnämnen. Det hade varit svårt att förklara för barnen om de varken hade haft gymnastik 

eller musik i skolan under sin tid i Virginia. Denna skillnad inom Virginia (och USA) gör att 

det skulle vara intressant att göra en undersökning mellan olika counties inom Virginia men 

även en jämförelse mot counties i andra stater. En annan variabel som spelar stor roll är 

utbudet av privata alternativ i Virginia (och USA). Med facit i hand hade en jämförelse av 

serviceerbjudande mellan privata och public schools inneburit en betydligt lättare avgränsning 

och skillnader hade kunnat specificeras ner på detaljnivå. Det finns även relevans för liknande 

undersökningar av serviceerbjudande mellan olika aktörer i Sverige eftersom de privata 

alternativen har kommit för att stanna dock med en stor skillnad att utbildning i Sverige är 

fortfarande gratis oavsett ägandeform. 

 

För att återgå till syftet med min undersökning, var är det är bäst att leva där värdegrunden är 

erhållen kunskap, kvalitet och upplevelse, skulle jag vilja göra följande sammanfattning av 

min uppfattning kring dessa tre variabler. Den görs i stora penseldrag med fokus på skola och 

utbildning; 

 

I Virginia fullmatas eleverna på lektionerna. De har tonvis av läxor, test och prov och de lär 

sig rabbla teoretiska fakta. Jag anser att kunskapsbasen den tekniska kvalitén är högre än i 

Sverige. Men frågan är hur mycket av denna teoretiska korvstoppning eleverna bibehåller och 

kan tillämpa framgent. Jag är benägen att tro att erhållen kunskap, tillgodogörandet, är högre i 

Sverige än i Virginia men nivån som lärs ut är lägre. I Sverige är det viktigare att eleverna 
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förstår och kan omsätta kunskap än att bara inhämta teori. Den funktionella kvalitén i Virginia 

är att likställa med hur skolan såg ut i Sverige för 30-50 år sedan. Det råder disciplin i 

klassrummet och respekten för lärare och skolpersonal är stor däremot saknas respekt för 

elever. I Sverige tenderar vi att gå för långt i vårt medbestämmande och elevinflytande. 

Lagom är bäst och balansen är svår. Personligen anser jag att det inte är bra någonstans. Jag 

tror att skolan har mycket att lära från det privata näringslivet och i synnerhet hur 

serviceverksamhet kan och bör fungera. Vad måste till för att en vinna-vinna situation skall 

uppstå att gapet mellan leverans och erhållen kvalitet är marginell. Enligt gurus på området 

bottnar god service i ledarskap och det är nog där det avgörs. Frågan är vad som prioriteras 

vid val av personal till ledande positioner inom skolan. Är det pedagogiska meriter eller är det 

även meriter i ledarskap? Ett annat problem är naturligtvis ersättning till personal på våra 

skolor i Virginia såväl som Sverige. Hur skall skolan kunna konkurrera om goda ledare om de 

inte betalar i paritet med övriga branscher? You get what you pay for oavsett var i världen du 

befinner dig. Som sista variabel kommer upplevelse. Jag anser att svenska barn har en 

trevligare upplevelse av sin skolgång än barn i Virginia. Svenska barn har en bättre fysisk 

skolmiljö vilket påverkar den totala upplevelsen mycket. Mathen slutar därmed oavgjort. 

 

             Sverige - Virginia 

Kunskap  1  -   1 

Teknisk kvalitet 0  -   1             

Funktionell kvalitet  1  -   1 

Upplevelse  1  -   0 

------------------------------------------ 

                         3  -   3 

 

Våra tre barn klarade utmärkt att gå från svensk skola till amerikansk. Det innebär att erhållen 

kunskap och kvalitet av erbjudandet i svensk skola räcker som ingångsvärde för att klara av 

skolan i Virginia. Det som var svårt att vänja sig vid var den totala upplevelsen som att 

titulera läraren, stanna inne på de få raster som fanns, överflöd av feedback, inte duscha efter 

gympan, ta med matsäck för maten som erbjuds är under all kritik, att få en budget för 

toalettbesök etc. Tvärtom står skrivet i stjärnorna. Men till hösten vet jag. Vi flyttar hem i 

sommar efter fyra år i Virginia och det skall bli oerhört intressant att se hur barnen klarar att 

integreras i den svenska skolan igen. Det är först då jag vet om erhållen kunskap och kvalitet 

av erbjudandet i Fairfax räcker som ingångsvärde till svensk skola. Jag är dock övertygad om 

att erfarenheten av att flytta och däremd byta system är nyttigt. Barnen har fått en chans att 

reflektera över olikheter vilket gynnar barnen. 
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Bilagor         

8.1  Bilaga 1 – Kartor  

 

 
 

Virginia - en stat på östkusten av USA  Regioner i USA 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Virginia, 2009-10-06 

 

                      Fairfax County 

 

 
Counties i Virginia  
http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia, 2009-10-06 

 

 

 

De tretton staterna som bildade ett första USA. 
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/usstates/colonies.htm, 2010-01-04 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://en.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/namerica/usstates/colonies.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Map_of_USA_highlighting_Virginia.png
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8.2  Bilaga 2 – Skolsystemet i USA 

 

 
 

 
 
Figur: Indelning omsorg och skola; Färgen blå symboliserar vad som är obligatoriskt.  

Den vänstra sidan visar en vanlig indelning av svensk grundskola. Det finns skolor som har annorlunda 

indelning. Den högra sidan visar indelning av Fairfax County.  

Sverige USA

Ålder

23
Magister program 22 Master Programs

21

20

Kandidat program 19

Högskola/Universitet 3 18 Bachelor Programs

2 17 12 College/Univeristy 

1 16 11

Gymnasiet 9 15 10

8 14 9 High School

Högstadie 7 13 8

6 12 7 Middle School 

5 11 6

Mellanstadie 4 10 5

3 9 4

2 8 3

Lågstadie 1 7 2

Förskoleklass 0 6 1 Elementary School

Grundskolan 5 K Kindergarten

4 K-12

3

2 Pre School/Nanny/Day Care

1

Daghem/dagmamma 0

Nanny/Day Care
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8.3 Bilaga 3 – Forskning MSI - Service Management och Service Marketing
126

 

 
Services Marketing: New Insights from Consumers and Managers 
Eric Langeard, John E. G. Bateson, Christopher H. Lovelock, and Pierre Eiglier, 1981 [81-104] 

Based on a survey of service firm field managers and customers, examines willingness of customers to 

participate in delivery of services, field managers' understanding of their customers' needs, and 

organizational relationships in service businesses. 

 

Strategic Management and Marketing in the Service Sector 
Christian Gronroos, 1983 [83-104] 

Develops a theory of strategic management and marketing of services that is both profit-oriented and 

market-oriented and is intended to be applicable to all service firms. 
 
An Empirical Examination of Relationships in an Extended Service Quality Model 
A Parasuraman, Leonard L. Berry, and Valarie A. Zeithaml, 1990 [90-122] 

Examines the soundness of the service quality model developed previously; tests extend of gaps 

between customer evaluations, management perceptions, service standards, and service delivery. 
 
The Nature and Determinants of Customer Expectations of Service 
Valarie Zeithaml , Leonard Berry, and A. Parasuraman, 1991 [91-113] 
Builds on previous work and develops a conceptual model that specifies three types of customer 

expectations of service: desired, adequate, and predicted. 
 
Ten Lessons For Improving Service Quality 
Leonard L. Berry, A. Parasuraman, and Valarie A. Zeithaml, 1993 [93-104] 
Describes ten lessons of service quality that apply across service industries and are essential to service 

improvement. 

 

Moving Forward in Service Quality Research: Measuring Different Customer-Expectation Levels, 

Comparing Alternative Scales, and Examining the Performance-Behavioral Intentions Link 
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry, 1994 [94-114] 

Reviews current literature on key conceptual and methodological issues pertaining to expectations in 

measuring service quality; discusses study designed to address unresolved issues and add to our 

knowledge of service quality measurement. 
 
A Conceptual Framework for Understanding e-Service Quality: Implications for Future Research and 

Managerial Practice 
Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, and Arvind Malhotra, 2000 [00-115] 

Develops a framework for consumer evaluation of electronic service quality, based upon focus-group 

research. Compares to knowledge about traditional service quality and offers model for improving e-

service quality. 
 
Ten Lessons for Improving Service Quality 
Leonard Berry, A. Parasuraman, and Valarie Zeithaml, 2003 [03-104] 
Re-issue, with new introduction, of 1993 commentary. Based on 10-year study of service quality in 

America (1983-1993), offers guidelines for improving service quality. 

 

E-S-Qual: A Multiple-Item Scale for Assessing Electronic Service Quality 
A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Arvind Malhotra, 2004 [04-112] 

Develops and tests a 22-item scale of four dimensions (efficiency, fulfillment, system availability, and 

privacy) to measure quality of customer service delivered by websites. 

 

Service Quality 
Valarie A. Zeithaml and A. Parasuraman, 2004 [04-602] 

Offers overview of service quality: how to define it, how to measure it, and how to improve service 

performance. Discusses evidence of links between service quality, customer loyalty, and profitability, and 

challenge of delivering service quality on the Internet. Part of MSI's Relevant Knowledge Series. 

                                                
126 http://www.msi.org/publications/subjects.cfm?area=16, 2009-12-09 

http://www.msi.org/publications/subjects.cfm?area=16
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8.4  Bilaga 4 – Frågor vid intervjuer 

  Din egen uppväxt 

1 Var växte du upp? 

2 Var någon hemma när du var liten? 

3 Vad var du före skolåldern? 

4 Din skolgång 

5 Högskola 

 Omsorg 

1 Jobbade du när dina barn var i förskoleåldern? 

2 
Vilken typ av omsorg har du utnyttjat för era 
barn? 

3 Varför valde ni den omsorgen ni gjorde? 

3b Hur fick du reda på att den fanns? 

4 Var du nöjd? 

5 Hur erbjuds den? (privat/gratis/$) 

5b  Hur erbjöds den? (Funktionell/Teknisk kvalitet) 

6 
Med facit i hand - skulle du velat gjort 
annorlunda? 

7 Om ja, varför? 

8 Trivdes de? 

9 Hur utvecklas/utvecklades era barn där? 

10 Vad är det bästa med vald omsorg? 

11 Vad är det sämsta med vald omsorg? 

12 Vad och hur skulle du vilja ändra på? 

  Skola 

1 Jobbar du nu? 

2 Vilken typ av skola går dina barn i nu? 

3 Varför valde ni de skolorna? 

3b Hur fick du reda på de fanns? 

4 Är du nöjd? 

5 Hur erbjuds den? (privat/gratis/$) 

5b  Hur erbjöds den? (Funktionell/Teknisk kvalitet) 

6 Skulle du vilja gjort annorlunda? 

7 Om ja, varför? 

8 Trivs barnen? 

9 Hur utvecklas era barn där? 

10 Vad är det bästa med skolan? 

11 Vad är det sämsta med skolan? 

12 Vad och hur skulle du vilja ändra på? 

  Fritid 

1 Vilka fritidsaktiviteter gör dina barn? 

2 Varför? 

3 Hur erbjuds de? 

4 Är du nöjd? 

5 Är barnen nöjda? 

6 Pris 

 

Största skillnaden mellan då och nu? 
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8.5  Bilaga 5 – Sammanställning respondenter 

 

    M
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H
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V
iv
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n

n
e
 

E
v
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Civilstånd Gift   x x x x x x x 

                    

Barn Döttrar 0 2 1 2 0 0 2 2 

  Söner 0 1 1 1 3 2 1 1 

                    

Lärare   x           x   

                    

Etnicitet Protestant     x     x x X 

  Jude       x         

  Katolik   x     x       

                    
Omsorg små 
barn Dagmamma             x   

  Dagis           x   X 

  Nanny     x x         

  Day Care     x x x       

  Pre-School   x x x x   x   

                    

Omsorg barn Fritids           x x X 

  SAC     x           

                    

Skola Lågstadie           x x X 

  Mellanstadie           x x X 

  Högstadie           x x X 

  Gymnasiet             x   

  Universitet                 

  Elementary   x x x x x   X 

  Middle   x x x x     X 

  High School   x x x       X 

  
Home 
School   x             

  University       x         

 

 

Blå symboliserar privata alternativ 
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8.6  Bilaga 6 – Gallupundersökning 

 
Girls, 

  

I need your help! I wonder if you would mind sharing some personal details with me by answering my questions 
below. I am taking classes in business adm. at a Swedish University and currently I am working with a case 

study. I am trying to compare services in general and school system in particular, the US ones with the Swedish 

ones and there are many differences but also similarities. One major difference is your system with volunteers. 

 

Recall a week and/or a month; 

How many hours (average) are you spending as a volunteer for the elementary school? 

How many volunteer hours for church? 

How many volunteer hours for something else? 

During the same period of time; How many hours did you work (outside home)? 

 

Thanks, 
 

 

  
 
h/w = antal timmar per vecka 
h/m = antal timmar per månad 

Fulltime = 40-50 timmar per vecka 
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8.7  Bilaga 7 – Utmärkelser 

 

Exempel på utmärkelser från elementary school 

 Citizen Certificate - Recognition of your excellent Citizen Qualities 

 Student Leadership - For participation in Oakton ES Student Council Association. Thanks 

for helping to make the world a better place. 

 Oakton ES honors - For your honest actions! 
Linda is a wonderfully genuine, honest and straightforward young lady. She openly admits to concepts that 

she does not understand and self advocates to get extra help. She can always be counted on to tell stories 

accurately. Because of her honesty, she is well trusted by both teachers and peers.  

 Citizen Award 2007 - For demonstrating respectful behavior at all times. 

 Citizen Award 2008 - For demonstrating respectful behavior at all times. 

 

Exempel på utmärkelser från middle school 

 Student of the Quarter - Nov. 2006 

 Certificate of Achievement - All "A" Honor Roll - Nov. 2006 

 Certificate of Achievement - All "A" Honor Roll - Feb. 2007 

 "A-B" Honor Roll - April 2007 

 Certificate of Award - Language 

 Certificate of Award - Scholarship 

 "A-B" Honor Roll - November 2007 

 "A-B" Honor Roll - January 2008 

 "A-B" Honor Roll - April 2008 

 Certificate of Award - English 

 Certificate of Award - Foreign Language (Spanish) 

 Certificate of Award - Mathematics 

 Shining Star Certificate for Outstanding Achievement in Spanish 

 

Exempel på utmärkelser från high school 

 Award of Excellence - JV Soccer participation 

 Athletic Honor Roll - For achieving at least 3.5 GPA while participating in soccer 

 Varsity Letter Award - Varsity Soccer participation 

 Athletic Honor Roll - Outstanding achievement (at least 3.5 GPA) while participating in 

soccer 
 

 
 


