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ABSTRACT 

Titel: Kvalitetsarbete i skolan, exempel i Ljusdals kommun 

Nivå: C ‐uppsats i ämnet företagsekonomi  

Författare: Anja Ljungh 

Handledare: Pär Vilhelmson 

Datum: 2011‐Januari  

Syfte:  

• Jag ville undersöka hur skolan använder verktyget Incito, som är framtaget som 
hjälp i verksamhetsstyrning, i sitt kvalitetsarbete.  

• Två skolor, Färila skola och Stenhamreskolan i min hemkommun, fick agera 
exempel för att skapa större kunskap för hur kvalitetsarbete i skolan kan gå till.  

Metod: Jag har använt en kvalitativ metod med inslag av ”mikroetnografi”. Jag 
”skuggade” mina fyra nyckelpersoner en dag var, bestående av observation och 
ostrukturerade intervjuer. Empiri ledde till fler frågor än frågeställningen räckte till, så 
resultatet delades in i två analyser där den första avhandlar min frågeställning och den 
andra öppnar för fler frågor som under arbetets gång visade sig ha tänkbar betydelse, 
jag tar här stöd i ny teori och ny teoribildning. 

Resultat & slutsats: Inställningen till kvalitetsarbetet som bedrivs med hjälp av Incito i 
Färila skola och Stenhamreskolan varierar. Detta kan ha flera förklaringar där jag 
bedömer organisationens kultur och rektorns ledarskap som betydande. Ytterligare en 
förklaring som dök upp var ett resultat av de förutsättningar som råder för 
utvecklingsarbete i skola och att olika aktörer har olika syn på detta arbete. En tänkbar 
benämning och förklaring på detta problem är ”brustna styrkedjor”, tillika mitt förslag 
på teoribildning. 

Förslag till fortsatt forskning: Brustna styrkedjor är ett mycket intressant fält för 
teoribildning som förtjänar mer forskning än vad jag hade utrymme för. 

Uppsatsens bidrag: Jag tror min uppsats kan bidra till vetenskapen genom att lyfta fram 
den komplexitet som finns för kvalitetsarbete i skolan, vilket är viktigt för alla dess 
intressenter.  

Nyckelord: Kvalitetsarbete, utvecklingsarbete, målstyrning, lärande organisationer och 
brustna styrkedjor 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ABSTRACT  

 Title: Quality Management in School, Examples in the Authority of Ljusdal 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Anja Ljungh 

Supervisor: Pär Vilhelmson 

Date: 2011‐January 

Aim:  

• I would like to examine school manage quality with the tool Incito which is 
created as a help in comptrollership.  

• Two schools, Färila skolan and Stenhamreskolan, in my local authority have 
served as examples to earn a greater knowledge of how quality management can 
work. 

Method: I have used a qualitative method with influences of “microethnography”. I 
“tailed” four persons who played a key role for the subject a day each consisting of 
observation and unstructured interviews. My “tailing” led to more questions than the 
issue I had set up could contain, so my material was sorted into two different analysis 
where the first discuss the issue first set up and the second the new questions that had 
arisen and could have importance, this second discussion is backed up by new theory 
and possible creation of new theory.       

Result & Conclusions: The attitude towards quality management with help by Incito 
differs between Färila skolan and Stenhamreskolan. This has many possible explanations 
where I judge organizational culture and the leadership of school leaders as particularly 
important. A new possible explanation came up a result of the conditions of 
organizational development in school and of the fact that the many operators involved 
sometimes have different view of this work and the goals for it. One possible 
explanation to this problem is “broken chains of management” which also is my 
suggestion for new theory. 

Suggestions for future research: Broken chains of management is an interesting field 
and could be relevant for new theory, therefore I think it deserves more research.  

Contribution of the thesis: I think my essay could contribute to science by pointing out 
the complexity of quality management in school, which should matter to most people 
that in some way are involved in school. 

Key words: Quality management, organizational development, goals of objectives, 
learning organizations and broken chains of management 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1 Inledning 
 
Detta avsnitt beskriver först uppsatsen bakgrund, Ljusdal kommuns barn‐ och 
utbildningsförvaltnings utseende och uppdrag på olika nivåer. Jag tar även upp fakta rörande 
de två skolor i Ljusdals kommun jag avser undersöka. Nästa avsnitt i bakgrunden tar upp hur 
kvalitetsarbete ser ut i svensk skola i allmänhet och i Ljusdals kommuns skolor i synnerhet. 
Sedan följer en problemdiskussion som berör de frågor och reflektioner som föregått 
uppsatsens frågeställning. Därefter avhandlas vad jag avser uppnå med min uppsats och 
dess centrala fråga och till sist hur jag avgränsade min frågeställning. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
 
1.1.1 Ljusdals kommuns barn och utbildningsförvaltning 
 
Inom Ljusdals kommuns barn‐ och utbildningsförvaltnings organisation finns fyra 
förskoleområden med tretton förskolor tillsammans, varje område leds av varsin rektor. 
Samma fyra områden rymmer tillsammans nio grundskolor, men i grundskolan har varje 
skola varsin rektor. År 2009 fanns 585 barn i fritids regi, 878 barn i förskolan 1‐5 år, 207 barn 
i förskoleklass 6 år, 1702 i grundskola. Detta går att utläsa ur Ljusdals kommuns barn‐ och 
utbildnings kvalitetsredovisning 2009. 
 
Svensk skola styrs av skollagen (1985:1100) 1, i den anges vad skolan skall göra och vilket 
uppdrag skolan har. Den avhandlar vidare vilka normer och värderingar som skall ligga till 
grund för skolans arbete. Skollagen innehåller information om vilken organisation som ska 
gälla i skolväsendet, vem som är huvudman, det vill säga ansvarig i olika led. Skolverket 
(2010‐11‐18 a) beskriver att utöver skollagen styrs skolverksamheten av läroplanen vilket är 
en förordning som skapats av regeringen och som även den skall följas. Läroplanen tar upp 
skolans värdegrund och uppdrag och även vilka mål och riktlinjer som gäller för skolans 
arbete, både kunskapsmål (de nationella målen) och andra mål. Utöver detta berörs skolan 
även av en rad förordningar, även dessa skall följas (Skolverket, 2010‐11‐18 b) . En av dessa 
rör kvalitetsarbete i skolverksamheten, som kommer att bli aktuell längre fram i uppsatsen. 
Dessutom skall skolverksamheten följa en rad föreskrifter som framförallt skolverket skriver, 
på uppdrag av regeringen. Skolverket utfärdar även ”allmänna råd” angående en rad 
områden, med den stora skillnaden att dessa är just råd och inte lagar (Skolverket, 2010‐11‐
18 c). 
 
Ljusdals kommuns barn‐ och utbildningsnämnds kvalitetsredovisning (2009) beskriver 
organisationens uppdrags‐ och ansvarsfördelning. Den kommunalpolitiska nivåns ansvar 
inom skolan är att visa riktning för utveckling samt att tilldela resurser till verksamheterna. 
Utbildningschefens roll är att se till att dessa verksamheter uppnår de nationella och 
                                                             

1 Riksdagen (www). Hämtad från http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1985:1100#K2 
Hämtad: 2010‐11‐18 kl 14.10. Svensk författningssamling (SFS), Skolagen. 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kommunala målen. Dessa går att läsa om i den strategiska planen som är övergripande för 
alla verksamheter. Utbildningschefen har även det yttersta ansvaret för skolornas ekonomi. 
Rektorerna har ansvar för att deras verksamhet når målen för ekonomi, kvalitet och 
pedagogiskt ledarskap. Rektorn står för verksamhetens strategiska planer. Personalen i 
skolorna ska se till att eleverna når kunskaps‐ och utvecklingsmålen samt urskiljer och 
speciellt stödjer de elever med särskilt behov av hjälp.  

Stenhamreskolan, som är en av de två skolor i Ljusdals kommun jag kommer att arbeta med i 
denna uppsats, kallades tidigare för högre folkskola och har funnits i över hundra år. Skolan 
är belägen centralt i kommunens tätort Ljusdal. Totalt rymmer skolan f‐9 med totalt 475 
elever och tillhandahåller dessutom en förberedande klass för nyanlända flyktingar (Ljusdals 
kommuns hemsida 2010‐11‐08 a). Stenhamreskolan är uppdelad i två delar med två olika 
rektorer. Jag har valt att undersöka rektor Kjärstin Öhmans område f‐6, som består av 
förskoleklass, 1‐6 samt fritids närmare. Detta berör omkring 260 elever och 25 personal. 
Personalen är uppdelad i två arbetslag, med samma organisatoriska struktur (Ljusdals 
kommuns hemsida 2010‐11‐08 b).  

Färila skola, som är den andra skolan i Ljusdals kommun som jag kommer att arbeta med i 
denna uppsats, är som namnet antyder beläget i Färila. Skolan är en f‐9 skola och har totalt 
cirka 319 elever med en gemensam rektor, Lena Tönners. Skolan har anor från 1948 men har 
efter en del rivningar och ombyggnationer haft sitt nuvarande utseende sedan 1995. I 
anslutning till skolan finns både simhall och bibliotek. Skolan är indelad i tre arbetslag; 
arbetsenhet 12 förskoleklass‐ årskurs 3, arbetsenhet 34 årskurs 4‐6 och arbetsenhet 5 med 
årskurs 7‐9. (Ljusdals kommuns hemsida 2010‐11‐08 c). 

 

1.1.2 Kvalitetsarbete i skolan 

Skolverket (”allmänna råd och kommentarer kvalitetsredovisning”, 2006) anger att 
alla verksamheter inom skolväsendet enligt förordning (1997:702) är skyldiga att upprätta en 
skriftlig kvalitetsredovisning. 
 
Vilka mål en verksamhet har är helt avgörande i kvalitetsarbetet eftersom det är de som 
avgör i vilken riktning verksamheten ska röra sig. Målen avgör dessutom vilka områden i 
skolan man behöver utvärdera. Om kvalitetsarbetet ska bära frukt måste det dessutom 
finnas reflektion och eftertanke; vart vill vi, hur ska vi ta oss dit, vilka åtgärder har hittills gått 
bra respektive mindre bra, vilka tänkbara effekter kan åtgärder få (Skolverket ”allmänna råd 
och kommentarer kvalitetsredovisning”, 2006)? 
 
Skolverket (”allmänna råd och kommentarer kvalitetsredovisning”, 2006) förväntar sig att 
både kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen ska innehålla vissa delar. Men samtidigt 
betonar de att varje verksamhet är unik och både arbetet och redovisningen måste anpassas 
därefter, annars kommer inte skolan att ha samma glädje av varken arbetet eller 
dokumentet. Olika verksamheter befinner sig, på grund av olika utgångspunkt, olika långt 
från de uppsatta målen. 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Skolverket (”allmänna råd och kommentarer kvalitetsredovisning”, 2006) beskriver att 
kvalitetsredovisningen ska vara ett verktyg för skolan själv att utveckla sin verksamhet 
samtidigt som den skapar insyn för övriga målgrupper: från beslutsfattaren, till personal och 
föräldrar, kvalitetsredovisningen har med andra ord målgrupper både inom och utom 
verksamheten. 
 
Skolverket (”allmänna råd och kommentarer kvalitetsredovisning”, 2006) anger att 
ledningen, både rektorer och förvaltning, är ansvariga för att ge skolans utveckling så goda 
förutsättningar som möjligt genom att erbjuda system för hur skolans arbete ska styras mot 
uppsatta mål, dessa mål är både av nationell och av lokal karaktär. För att se om olika 
åtgärder har höjt kvaliteten och för att se om man närmat sig sina mål så behöver 
kvalitetsarbetet enligt skolverket (”allmänna råd och kommentarer kvalitetsredovisning”, 
2006) ske systematiskt och över lång tid. Ytterligare en viktig uppgift för ledningen är enligt 
skolverket (”allmänna råd och kommentarer kvalitetsredovisning”, 2006) att tillsammans 
med övrig personal lyckas analysera sambanden mellan verkligheten och målen, detta ska i 
sin tur ge personalen förutsättningar att arbeta med målen i sitt dagliga arbete. 
 
Skolverket (”allmänna råd och kommentarer kvalitetsredovisning”, 2006) rekommenderar 
att man använder sig av resultaten från de nationella proven samt enkätundersökningar som 
källa till kvalitetsredovisningen inom de områden som lämpar sig för det, exempelvis 
angående arbetsmiljö och värderingar.  
 
Ljusdals kommuns Barn‐ och utbildningsförvaltning (Kvalitetsredovisning 2009) tolkar 
kvalitetsredovisningen som ett kvitto på om verksamheternas och kommunens strategier är 
de rätta för att förverkliga såväl de nationella som de kommunala målen. Vidare beskriver de 
att rektorn är ansvarig för den strategiska planen liksom kvalitetsarbetet på sin skola och att 
redovisningen på kommunal nivå är en sammanslagning av dessa snarare än ett nytt 
dokument. 
 
Ljusdals kommuns Barn‐ och utbildningsförvaltning (Kvalitetsredovisning 2009) anser att 
kvalitetsredovisningen har många syften; den ska vara ett aktuellt verktyg för att utveckla 
verksamheten den berör genom att synliggöra resultat i arbetet att uppnå mål, den ska vara 
framåtsyftande och ligga till grund för utvecklingsarbete, den ska vara det dokument där 
anställda på skolan kan få en samlad bild av verksamheten och hur det går. 
Kvalitetsredovisningen ligger till grund för skolinspektionens kontroll och är det dokument 
som Barn‐ och utbildningsnämnden (politiker) har till grund i sina beslut. Dessutom ska även 
vara det dokument som föräldrar kan titta på när de väljer skola till sina barn, med andra ord 
fyller kvalitetsredovisningen även ett marknadsföringsmässigt syfte. 
 
I Ljusdals kommuns Barn‐ och utbildningsförvaltnings kvalitetsredovisning (2009) kan man 
utläsa att de sedan 2007 använder Incito, ett instrument för att underlätta att mäta mål med 
hjälp av enkäter, dessa enkäter skall göras två gånger per år. Ambitionen är att alla 
förvaltningens mål för skolorna (och indikatorerna på dessa mål) skall finnas inlagda i den 
mätplan som används för verktyget. I nuläget har detta inte fullständigt genomförts. 
Kommunen beskriver även att det i vissa skolor finns brister i hur man använder Incito. Detta 
verktyg och dess byggstenar kommer jag att beskriva mer i detalj i teoriavsnittet. 
 



8 

 

Skolförvaltningens motto vad gäller kvalitetsarbete visar de i kvalitetssäkringscirkeln: 
 

Kvalitetssäkringscirkeln - Hålla spåret och uppnå mål

2 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 
Det hela började med att jag kom i kontakt med ett verktyg som kallas Incito, ett verktyg för 
verksamhetsstyrning och utveckling av ”mjuka värden” i en organisation. Jag kommer att 
berätta mer om Incito och teorierna det grundar sig på lite senare i uppsatsen.  
 
Jag tog kontakt med verktygets skapare Värdeskaparna och bokade möte med VD Stefan 
Eriksson. Under detta möte satte vi oss ner för att spåna kring intressanta frågeställningar 
där Incito skulle kunna ingå. Vi kom fram till att en fördjupning kring hur skolan använder 
Incito skulle var intressant, dessutom var det lämpligt eftersom skolorna i den kommun jag 
bor i, Ljusdals kommun, använder Incito i sitt kvalitetsarbete. Tillsammans med min 
handledare Pär Vilhelmson kom jag fram till att jag skulle ”skugga” Stefan Eriksson en dag för 
att komma till större insikt kring vilken fråga som skulle kunna vara relevant för uppsatsen. 
 
Den dag jag ”skuggade” Stefan Eriksson hade han utbildning med de personer som ska 
administrera Incito på skolorna i Ljusdals kommun. Denna dag gjorde intryck på mig. Vad jag 
trodde skulle vara ett antal ivriga administratörer som ville lära sig mer om hur de skulle 
kunna utnyttja ett i mina ögon bra verktyg var övervägande negativa och frustrerade. Alla 
utom representanter från Färila skola, de utmärkte sig för att ha en avvikande positiv bild av 
Incito. Hur kunde detta komma sig? Hur kan skolor i samma kommun ha så totalt olika 
upplevelser av samma verktyg? Färila skola beskrev Incito som något integrerat i hela skolan, 
de upplevde inga problem med det, tvärtom såg de Incito som en tillgång, ett sätt att 
utvärdera hur långt de kommit med sina mål och vilket utfall åtgärder fått. Resterande i 

                                                             

2 Ljusdals kommun (www). Hämtad från: 
http://www.ljusdal.se/invanare/skolautbildning/kvalitetutveckling.4.41d0500f11587758373800018332.html 
Hämtad: 2010‐11‐08 kl 14.00. Kort presentation av Ljusdals kommuns skolors kvalitetsarbete. 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gruppen verkade relativt samstämmiga i att detta är ”pålagt uppifrån” av några som inte har 
förståelse för deras verklighet och vad som var viktigt i den. Detta fick mig att fundera; 
samma verktyg, två helt olika inställningar. 
 
Jag ”skuggade” totalt fyra nyckelpersoner (mer om det i metodavsnittet) och för varje 
person jag träffade blev jag mer och mer osäker. Ställde jag alls rätt fråga? Istället för att få 
svar på någonting så väcktes under arbetets gång bara fler och fler frågor. Vilken är 
politikens betydelse i offentliga organisationer och vilka konsekvenser får makt och mandat 
för hur en organisation utvecklas? Är ordning alltid eftersträvansvärt och blir 1+1 alltid 2? Jag 
vill här berätta något viktigt och det är att jag till slut fick göra en kompromiss och i huvudsak 
avhandla det jag faktiskt undersökt, även om jag under arbetets gång började ångra att jag 
inte ställt andra och/eller fler frågor. Uppsatsen fick handla just om hur ett par av 
kommunens skolor arbetar med Incito och kvalitetsarbete även om jag själv kände att det 
bara var en liten del av det komplexa frågebatteri detta ämne egentligen förtjänar. Istället 
kommer mitt analysavsnitt bli omfattande med två analysrubriker där den första avhandlar 
frågeställningen och den andra vidgar och jag kan där öppna för en större del av ämnets 
komplexitet. 
 
 

1.3 Syfte  
 
Uppsatsen syftar till att beskriva kvalitetsarbetet i svensk skola. 
 
 

1.4 Forskningsfråga 
 
Hur ser kvalitetsarbetet med Incito ut på Färila skola och Stenhamreskolan i Ljusdals 
kommun?  
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Jag har begränsat mig till att bara undersöka två skolor i Ljusdals kommun och fyra 
nyckelpersoner. Skälet till detta är tidsramen för denna uppsats, jag ville hellre undersöka 
färre skolor lite mer djupgående än flera ytligt, samma logik med nyckelpersoner – jag 
förnekar med andra ord inte att det till denna studie finns fler nyckelpersoner än fyra.  
 
 

2 Metod 
 
I detta kapitel beskriver jag först vilken metod jag huvudsakligen använt mig av och redovisar 
hur datainsamlingen gått till, steg för steg. Jag utvärderar sedan min metod och berättar på 
vilka sätt den underlättat och utmanat. 
 
Mikroetnografi och/eller deltagande observation jämte intervjuer har huvudsakligen varit 
min metod. Rosen (1991 genom Bell & Bryman 2005 s. 335) menar att syftet med en 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etnografisk metod är att få fördjupad uppfattning och förståelse för social verklighet och 
kultur. Bell och Bryman (2005 s. 336) resonerar vidare att därför har det blivit ett naturligt 
val för företagsekonomiska forskare när de ska öka förståelsen för kultur i en organisation, 
dess normer och vilka beteendemönster som finns. Eftersom det i min uppsats var en 
process; kvalitetsarbetet, jag skulle undersöka fann jag denna metod lämplig.   
 
Det hela började med att jag kontaktade Stefan Eriksson på grund av mitt intresse för Incito, 
vi kom överens om att jag skulle titta närmare på Ljusdalskommuns arbete med verktyget. I 
samtal med Pär Vilhelmson, min handledare, fastslog vi en observationsinfluerad ansats där 
jag skulle ”skugga” nyckelpersoner rörande mitt ämne. Dessa nyckelpersoner kom vi efter 
samtal fram till var Stefan Eriksson (VD Värdeskaparna), Eva Ulin (grundskolechef Ljusdals 
kommun), Kjärstin Öhman (rektor Stenhamreskolan f‐6)och Lena Tönners (rektor Färila 
skola). Längden på en skuggning var en arbetsdag där jag följde respektive person i sina 
typiska sysslor i sin vanliga miljö. Metoden gick dels ut på tysta observationer varvade med 
samtal där jag bad dem utveckla saker jag undrade både kring mitt ämne men även kring vad 
jag just sett under observationerna. Under dessa dagar förde jag noga minnesanteckningar 
både över vad som rent konkret hände i observationer och samtal samt hur jag uppfattade 
och reflekterade kring detta. Urklipp ur dessa anteckningar, de delar som berör vad 
nyckelpersonen sagt i samtal, har skickats till respektive nyckelperson för godkännande, 
detta för att öka tillförlitligheten. 
 
Min metod var effektiv på så sätt att den skapade en större förståelse för helheten, men när 
man skymtat denna helhet känns delarna var för sig mindre intressanta. Jag fick helt enkelt 
göra en kompromiss och den ska ni som läsare vara medveten om genom arbetet. 
Uppsatsen behandlar min ursprungliga frågeställning, med teori kopplad till Incito som 
utgångspunkt. Jag kommer även att tolka resultatet med hjälp av kriterier för lärande 
organisationer, något som jag tror kan påverka i vilken utsträckning Incito används samt 
vilken behållning man tänkbart kan ha av verktyget. Skälet att jag tar upp just lärande 
organisationer är att Stefan Eriksson förklarat att det är en av Icitos viktigaste influenser. 
Men i den andra analysen kommer jag att vidga och många av de frågor och tankar som 
kommit upp genom arbetets gång diskuteras och vågar mig på ny teoribildning samt förslag 
på områden som väntar på mer forskning.  
 
Undersökningen har färgats av vem jag är och mina förutfattade meningar. Jag har dock 
försökt vara medveten om detta, även inför mig själv. När jag haft ”dagarna” har jag försökt 
ha ett öppet sinne för vad som inverkar på arbetet med Incito, inte vad som ”borde” göra 
det enligt mig. 
 
Ett etiskt problem jag har upplevt kommer sig av att jag träffat mina nyckelpersoner i olika 
följd, det har varit svårt att avgöra hur mycket jag skulle delge nästa nyckelperson av 
samtalet med den förra. Jag har resonerat som så att jag vissa gånger varit öppen med 
tidigare samtal, andra gånger inte, lite beroende på om jag bedömer att en öppenhet skulle 
hjälpa syftet med uppsatsen eller inte. 
 
Ytterligare ett etiskt problem har bestått i utmaningen att avgöra hur och när jag skulle delta 
i observationerna. Efter en hel dag med en person blev stämningen ganska personlig, detta 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ser jag övervägande som positivt eftersom det öppnade samtalen men risken att bli 
oprofessionell fanns där likaväl. Jag försökte hålla denna balans efter bästa förmåga.  

3 Teori 
 
Den teori jag valt att ta med är dels en beskrivnings av Incitos syfte och hur det fungerar och 
dels en av dess viktigaste influenser – begreppet lärande organisationer. Lärande 
organisationer är en omfattande rubrik som innefattar många andra begrepp, alla dessa 
viktiga dels för att förstå verktyget Incito i sig men också för att förstå i vilken utsträckning 
undersökta skolor är just lärande. Kapitlet avslutas med en sammanfattning för att beskriva 
teorins syfte för läsaren. 
 
 

3.1 Incito 
 
Stefan Eriksson, vd för värdeskaparna som skapat Incito, förklarade i en föreläsning han höll 
under den dag jag spenderade med honom (Ljusdal 2010‐09‐28) att Incito är ett system för 
verksamhetsstyrning. Tidigare var det ekonomer som hade ensamrätt på detta område med 
budget och kalkyler, men dagens organisationer innehåller många frågor som inte går att 
mäta i kronor – de är ingen intäkt i ordets rätta bemärkelse. Så det räcker inte med vanlig 
ekonomistyrning längre, ekonomistyrning som ansats har enligt Stefan Eriksson dessutom 
sina nackdelar eftersom det kräver en fackkompetens för att förstå de variabler som den 
hanterar.  
 
Stefan Eriksson beskrev Incito som ett pedagogiskt verktyg som skapar helhet – var är vi? 
vart vill vi vara? hur kommer vi dit? Det är ett system för mjuka värden och ger en känsla av 
vad man gör, vad man är bra eller dålig på och hur bra eller dålig man är på det. Skolan (på 
nationell nivå) ger enligt Stefan Eriksson fler övergripande mål än vi egentligen mår bra av; 
cirka 1000 stycken, utöver detta finns politiska mål.  
 
Värdeskaparna utrycker även i ”Incito stora andministratörsboken för skola” 
(Värdeskaparnas hemsida a) att skolans verksamhet är målstyrd. Dessa sinsemellan 
varierande mål är ålagda från olika håll, även hur dessa mål mäts varierar. Kunskapsmål i 
skolan är redan systematiserade, det är tydligt vad som ska uppnås (nationella mål), med 
vad man mäter detta (betyg) och vad bedömningen ska baseras på (betygskriterier). Incito är 
tänkt att vara det system som ska ge skolan mjuka mål ett ramverk att jobba i.  
 
I ”Incito stora andministratörsboken för skola” (Värdeskaparnas hemsida a) visar man att ett 
mål som är satt i Ljusdals kommuns skolor är att eleverna ska känna sig trygga, vi kan ta det 
som exempel för att illustrera hur man kan jobba i Incito: eleverna på skolorna får då svara 
på en enkät med ett antal frågor som tagits fram som indikatorer på just detta. Resultatet 
analyseras sedan, gärna genom GAP‐analys som finns integrerat i verktyget. GAP‐analysen 
jämför önskat läge, var skolan är nu (resultatet), med var de vill vara (målet), sedan kommer 
skolan förhoppningsvis fram till en åtgärd som skulle kunna ta dem dit. Åtgärden genomförs, 
indikatorn mäts sedan med enkät igen och då ser man hur väl åtgärden fungerade, om man 
ska fortsätta med samma åtgärd, göra mer eller mindre av denna åtgärd eller kanske helt 
byta åtgärd. 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Ett vanligt sätt att utforma en enkät med utseendet av en stjärna, personen har då ett antal 
påståenden att ta ställning till och gör det genom att dra ut en kurva mer eller mindra lång.  
Nedan ett exempel på hur denna stjärna kan se ut, i detta fall en elevenkät, där den gröna 
kurvans representerar elevens resultat och den röda kurvan övriga klassen. 
 

3 
 
 
Stefan Eriksson hänför i sin föreläsning han höll under den dag jag skuggade honom (Ljusdal 
2010‐09‐28)arbetet i Incito till olika nivåer: 
 
Nivå 1. Skolorna måste hitta drivet i vad de själva håller på med – ”bring me the horizon”, 
det är alltid en resa. Vad är målet för respektive skola? Hur kommer man dit? Det finns vissa 
ramar av ekonomisk karaktär, annars skulle kanske målet vara en lärare per elev, så vissa 
kompromisser bör göras med målen.  Man kan alltså bara göra det så bra som möjligt. 
 
Nivå 2. Vad är viktigt? Bra medarbetare, positiva elever, ekonomi som funkar? 
 
Nivå 3 . Här måste det bli mätbart. Hur vet man att man har ”enastående lärare”? Skulle man 
kunna tänka sig andelen behöriga lärare som svar på den frågan? Skulle det kunna vara en 
måttstock? Medarbetarenkäterna beskriver hur lärarna mår, skulle det kunna vara en 
måttstock för hur ”enastående” lärarna är? Poängen är helt enkelt att sätta det man mäter i 
ett sammanhang, ranka vad som är viktigt just nu utifrån detta sammanhang. Man måste 
prioritera hur mycket man ska jobba med varje mål, för detta krävs en ”ribba” för när man 
kan vara nöjd och gå vidare till nästa mål. Är minimum sju (skala 1‐10)? Om man gör en 
åtgärd och inte ser ett resultat i Incito i form av högre värden i enkäterna gör man antingen 
fel sak eller för lite av rätt sak. 
 
Stefan Eriksson understryker i sin föreläsning han höll under den dag jag skuggade honom 
(Ljusdal 2010‐09‐28) att det är viktigt för elever att kunna ställa frågan varför – demokratiska 
                                                             

3 ”Framgångsrikt kvalitetsarbete i 3 enkla steg!”, skapad av Värdeskaparna. Skickas vid förfrågan via 
www.vardeskaparna.se 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processer är ett övergripande mål. Vuxna hoppar ofta över den viktiga biten vad problemet 
beror på.  
 
I ”Incitos presentationsfolder” (Värdeskaparnas hemsida 2010‐11‐09 b) kan man läsa att 
Incito är ett webbaserat verktyg med en struktur där olika användare har ett eget 
användarkonto och tillgång till viss information, dessa användare är organiserade i olika 
grupper, arten och vidden av tillgänglig informationen varierar beroende på vilken grupp 
man tillhör. I skolan kan en grupp vara en klass, en skola eller ett arbetslag medan en grupp 
inom ett företag kan vara en avdelning eller division. Ledare på olika nivåer kan se resultaten 
på grupperna under dem. Grupperna själva kan sedan analysera sitt resultat och besluta om 
åtgärder, nivåer över dem kan även göra detsamma om man hellre vill ha en sådan 
organisation. Varje användare har minst tillgång till resultat, analys och åtgärder för sin 
grupp. 
 
 

3.2 Lärande organisationer  

Granberg & Ohlsson (2009 s. 49) beskriver att slutet av 80‐talet för många företag var den 
tid då hastigheten på omvärldens förändring ökade. Att hinna med och anpassa sig till den 
nya föränderliga miljön blev en allt viktigare egenskap hos organisationer. Bengtson m.fl. 
(1976 genom Granberg & Ohlsson 2009 s. 12) beskriver att denna omvärldsförändring drev 
fokus från att ”göra saker rätt” som man kan kalla inre effektivitet, till ”att göra rätt saker”, 
yttre effektivitet. Granberg & Ohlsson (2009 s. 49) förklarar vidare att en god yttre 
effektivitet gjorde det lättare att hänga med i omvärldens krav och ett svar hur man skulle 
kunna erhålla denna yttre effektivitet var att bli en lärande organisation där tydligt fokus på 
just lärande och kompetensutveckling. Sarv (1997 s.151) formulerar det på ett annat sätt, 
han menar att en organisation kan befinna sig på A‐, B‐ eller C‐nivån. A‐nivån representerar 
den nivå där man endast ser det värde produkten eller den service organisationen 
producerar. På B‐nivån har organisationen kommit längre i sin utveckling, den sätter mål, 
inför metoder, har kvalitetsprogram och kanske till och med ett handlingsprogram för att bli 
en mer lärande organisation. Men det är först på C‐nivån som organisationen blir lärande 
och en möjlig väg dit är att verkligen bestämma sig för att bli det. 

Det är viktigt att understryka att lärande organisation inte är en organisationsmodell, en 
lärande organisation är inget man kan implementera (Granberg & Ohlsson 2009 s. 49). 
Snarare är det en organisation som skapar goda förutsättningar för medarbetares lärande 
och ser till att hela organisationen får ta del av detta lärande på ett mer eller mindre 
systematiserat sätt. Detta ska snarast se som en strategi att anpassa sig och påverka 
omvärlden (Granberg & Ohlsson 2009 s. 51). 

Här kan det vara lämpligt att reda ut begreppet lärande organisation, som att det skulle 
finnas organisationer som inte lär sig? Det är inte heller något jag påstår, lärande sker i alla 
organisationer i den mening att individerna som ingår i den lär sig saker, men den stora 
skillnaden är att lärandet i vissa fall kommer hela organisationen till godo och i andra fall inte 
samt i viss mån om lärandet är konstruktivt eller ej (Granberg & Ohlsson 2009 s. 49). 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I en lärande organisation finns en kultur som aktivt uppmuntrar frågor från medlemmar på 
alla nivåer i organisationen. Utveckling i organisationen springer ur ett kritiskt reflekterande, 
både på individnivå och på gruppnivå. Detta frågande och reflekterande är i bästa fall 
organiserat så att de regelbundet sker i organisationen på möten och i olika typer av 
grupper. Vidare är det viktigt att alla medlemmar i organisationen har ett eget driv i att söka 
frågor, det vill säga möjligheter för organisationen att lära i organisationens vardag. Nästa 
steg är att handla i harmoni med det organisationen faktiskt lärt sig följt av en kritisk 
reflektion kring resultatet av detta handlande (Jones 2000 genom Granberg & Ohlsson 2009 
s. 50‐51).  
 
 
3.2.1 Cirkeln 

Ett återkommande inslag i litteratur kring lärande organisationer är Kolbs lärcirkel som 
beskriver hans syn på lärandets process (Granberg & Ohlsson 2009 s. 36‐37). 

                                     4 

Kolbs teori är att cirkeln är sluten, men den upprepas för varje ny upplevelse. För att man 
verkligen ska erhålla kunskap är det viktigt att få med sig cirkeln alla led; steg ett är 
upplevelsen, steg två att reflektera kring vad det var som egentligen hände, steg tre är 
abstrakt tänkande ‐ att försöka omvandla den idé reflekterandet gett till förslag på handling 
och till sist i steg fyra prova denna handling i verkligheten (Granberg & Ohlsson 2009 s. 37).  
 
 
3.2.2 Loopen 

Loop‐ tänkandet utvecklas bland annat av Agyris och Schön som tillsammans med Kolb är de 
som av vissa kallas för ”giganternas tronföljare” vad gäller lärande organisationer (Granberg 
& Ohlsson 2009 s. 33).  

Man talar om singleloop lärande kontra doubleloop lärande. Singleloop avser när man löser 
ett aktuellt problem, man fyller till exempel den tomma hyllan i butiken när denna blivit tom, 
men ser inte över rutinerna kring hur påfyllandet av hyllorna ska se ut, lärandet når aldrig 
problemets kärna – varför problemet uppstår. Inget egentligt lärande sker med andra ord. 
                                                             

4 Nationellt centrum för flexibelt lärande (www). Hämtat från http://www.resurs.folkbildning.net/cfl‐
webbplats/larstilar.cfl.se/defaultcae0.html?sid=1349 Hämtat: 2010‐11‐26 kl 07.40. Lärstilar och lärstilsteorier, 
Kolbs fyra lärstilar. 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Det gör det däremot med doubleloop då man går till organisationens grundläggande 
värderingar för att utveckla en ny handlingsstrategi som motverkar att samma misstag görs 
igen till exempel nya rutiner för när hyllorna ska fyllas på (Granberg & Ohlsson 2009 s. 41). 
 
 
3.2.3 Pusslet 

Pedler, Burgoyne och Boydell (1996 genom Granberg & Ohlsson 2009 s. 63 & 65) gör ett 
försök att sammanfatta vilka den lärande organisationens viktigaste kännetecken är i form 
av vad de kallar ”pussel”. Bitarna till detta pussel följer i punktform (direkt återgivet från 
Pedler, Burgoyne och Boydell (1996) genom Granberg & Ohlsson 2009 s. 63 & 65):  

• Att arbeta med organisationens strategier är ett viktigt lärande, till exempel i form av 
pilotprojekt. 

• Alla medlemmar i organisationen är delaktiga i att utveckla policies. 
• Informationstekniken används för att göra information tillgänglig för alla i företaget. 
• Budget och ekonomisk redovisning ses som ett hjälpmedel för medlemmarna i 

organisationen för att förstå hur resurser används. 
• Internt värdeskapande sker genom att alla enheter (eller motsvarande) ser sig som 

kunder och producenter i en kedja där man lär sig av varandra. 
• Det finns flexibilitet i belöningssystem.  
• Tillåtande strukturer där nuvarande konstellation ses som temporär och anpassad 

efter rådande omständigheter. 
• Omvärldsspaning sker hela tiden och alla ser till att det man upptäcker kommer hela 

organisationen tillgodo. 
• Benchmarking (att jämföra sig med de bästa inom området). 
• En företagskultur som främjar lärande. 
• Möjligheter till egen utveckling för alla.  

 
 
3.2.4 Kritik mot lärande organisationer  

Här följer ett urval av den kritik som riktas mot lärande organisationer. 

Det är inte ovanligt med en nedtoning av motstridiga intressen och maktfrågor rörande 
införande av lärande organisation som strategi. Aktörsperspektivet, att vissa kanske inte ser 
införandet av en ny strategi som nödvändig och/eller att de skulle ha velat ha något att säga 
till om i beslutet kring en ny strategi, tas sällan upp. Det vanliga är att medlemmarna i 
organisationen ska göra på ett eller annat sätt för organisationens bästa, ofta på grund av ett 
beslut i ledningen. I praktiken kan detta leda till konflikt mellan organisationens olika 
aktörer. Ofta införs strategier för organisationens lärande för att öka effektiviteten men det 
inte säkert att detta går friktionsfritt eftersom införandet av en strategi också symboliserar 
makt (Granberg & Ohlsson 2009 s. 76).  

En grundläggande förutsättning för organisationens handlande enligt lärande organisationer 
är tydligt och klart formulerade mål. Detta förutsätter då att dessa mål är ”sanna” och 
tydliga för organisationen eller individen ifråga, något som ofta inte är fallet. Ytterligare ett 
problem är att dessa mål många gånger är påtvingande från högre instans. Målen blir då 



16 

 

bara ett pappersdokument och inte en språngbräda in i lärande som det är tänkt, utan 
snarare något som skapar motstånd (Ellerström 2003 genom Granberg och Ohlsson 2009 s. 
78).  

3.2.5 Teorisammanfattning  

Incito är ett pedagogiskt verktyg för verksamhetsstyrning som med hjälp av webbaserade 
enkäter utvärderar hur långt man kommit med mål kring ”mjuka värden” i organisationen. 
Utifrån resultaten på enkäterna tar den berörda gruppen (förslagsvis med hjälp av GAP‐ 
analys) beslut om åtgärd, som i ett senare skede utvärderas. Arbetet i Incito härleds till tre 
nivåer, först att finna sina vision, sedan delmål för att uppnå detta och i ett tredje steg 
indikatorer på dessa mål. Att ha insikt i hur Incito fungerar är viktigt för att förstå skolornas 
kvalitetsarbete eftersom detta delvis ska utföras med hjälp av Incito. 

Incito influeras bland annat av teorin ”lärande organisationer” som sammanfattningsvis kan 
beskrivas som att det lärande som hela tiden sker i organisationer kommer organisationen 
till godo och att detta sker på ett konstruktivt sätt. Hur lärande Stenhamreskolan och Färila 
skolan är torde ha betydelse för hur deras kvalitetsarbete och arbete med Incito ser ut.   

”Lärcirkeln”, som är en komponent i ”lärande organisationer”, symboliserar hur lärandet går 
till. Detta kan vara till hjälp för att analysera i vilken grad skolorna lär sig och utvecklas, det 
ger en struktur. Av samma anledning förtjänar ”loopen” en plats i teorikapitlet.  

”Pusslet” ger kännetecken för en lärande organisation vilket är en lättanvänd struktur för att 
analysera hur arbetet med kvalitetsarbetet i skolorna ser ut. I vilket utsträckning skolorna 
passar in på dessa kriterier skulle kunna ge en indikation på hur lärande, och kanske därmed 
utvecklande, deras kvalitetsarbete är. 

Kritiken mot lärande organisationer är stöd i problematisering av hur kvalitetsarbetet ser ut 
och stöd i analys av de tillfällen då kvalitetsarbetet och/eller arbetet med Incito känns 
problematiskt för skolorna. 

 

4 Empiri 

”Fickfakta 2010” för Ljusdals kommun (Ljusdals kommuns hemsida 2010‐11‐05 d) ger för 
handen att det är en till ytan sett stor kommun, 5.642,9 km2. Men ser man till befolkning är 
kommunen liten, bara 19.077 invånare. Antalet invånare i kommunen minskar stadigt, även 
om inflyttningen har ökat sedan 2005. Tätorten i kommunen är som kommunnamnet antyder 
Ljusdal som står för 7624 av kommunens invånare. Ljusdals kommun bildades 1 januari 1971 
genom en sammanslutning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö kommuner.  
 
Det är i denna kommun jag gjort mina empiriska undersökningar, en på vissa sätt ganska 
typisk kommun för Norrlandsinlands landsbygd. Jag kommer att redovisa empiri utifrån 
minnesanteckningar från de dagar jag spenderat med fyra olika nyckelpersoner; Stefan 
Eriksson vd Värdeskaparna, Kjärstin Öhman rektor Stenhamreskolan f‐6, Eva Ulin 
grundskolechef Ljusdals kommun och Lena Tönners rektor Färila skola f‐9. 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4.1 Stefan Eriksson vd Värdeskaparna   

Min dag med Stefan Eriksson äger rum i Ljusdal den 28 september 2010. Dagen är en 
utbildningsdag för administratörerna av Incito på skolorna i Ljusdals kommun, alla 
administratörer var inbjudna, men många kom inte.  

Utbildningen sker i en datasal på Stenhamreskolan, jag sitter längst bak och observerar 
huvuddelen av dagen. Administratörerna loggar in på datorerna, avsikten är att de skulle ta 
med material ur Incito från sin egen verksamhet att träna på.  
 
Stefan Eriksson inleder med en påminnelse om syftet med Incito, jag har använt detta avsnitt 
som källa i teoriavsnittet så jag redovisar det inte här. Efter det frågar Stefan Eriksson om 
administratörerna har några egna reflektioner? 
 
Mitt intryck är att två formationer skapas där Färila skolan är ett läger och resterande är i det 
andra, även om vissa utmärker sig med att vara särskilt missnöjda. De menar att eleverna 
snarare vill rita snygga figurer (enkäten är utformad som en stjärna där man kan ”dra sin 
värdering” till den punkt som stämmer bäst, om man ger maxpoäng på allt formas en 
stjärna) istället för att reflektera.  Min tanke är här att då är ju inte verktyget 
implementerat? Om eleverna kände att deras åsikt och reflektion var viktig skulle de 
motiveras att svara seriöst på den enkäten. Elevernas reaktion måste vara symtom på ett 
större problem. Färila skolan säger att de inte har detta problem. De berättar att ett samtal 
kring frågornas betydelse föregår enkäten, direkt efter kan elever se resultat, göra en GAP‐ 
analys och diskutera. Stefan Eriksson flikar här in att får man ingen feedback blir man inte 
motiverad, det skulle vara som att inte få tillbaka resultatet proven man gör i skolan. Den 
negativa gruppen protesterar och säger att de måste genomföra enkäterna och arbetet med 
Incito så snabbt och att de får reda på när enkätundersökningar ska göras så sent att de inte 
hinner planera och förbereda sig. Deras erfarenhet är att både lärarna och administration 
blir stressad. De frågar sig om Incito är relevant utifrån de uppgifter skolan står inför, de 
upplever att den är en tidstjuv snarare än tillgång. De känner att Incito sköts dåligt och att 
informationen de får är bristfällig. De menar att de som medarbetare inte ens har fått feed‐
back på sina egna enkäter, detta försämrar deras motivation. Representanten för Färila skola 
påpekar igen att det är avgörande om man tycker att detta som Incito står för är viktigt eller 
ej, genom hela organisationen, på Färila skola är Incito viktigt för alla. 
 
Efter denna diskussion blir det kaffepaus, jag tog då chansen att talas vid lite med två 
kvinnor, en av dessa är den respresentant från Färila skola jag kommenterat, Anette 
Gerorgsson Nilsson. Jag ber henne utveckla varför Färila skola inte upplevt de problem som 
övriga talar om? Hon säger att nej, de ser det positiva i det. Vidare berättar hon att rektorn 
tycker det är viktigt och då blir det viktigt. Det får en års‐ planering där de kan läsa vad som 
kommer att hända, där finns enkätundersökningarna inlagda så att de hinner förbereda sig. 
De har god insikt i vad som ska hända. Incitio är för dem en integrerad del i organisationen, 
de har inte upplevt några problem med den. De har alltid återkoppling, även med 
föräldrarna på föräldramöten. 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Jag talar även med Elisabeth Åslund, Naturbruksgymnsasium. Hon säger att de gör dessa 
enkäter för att de måste, bara på rutin. Hon menar att ledningen inte tycker det är viktigt 
och då tycker ingen det är viktigt. Hon upplever dessutom inget behov av Incito eftersom de 
har det bra på skolan, utan mer som en tidstjuv. 

Efter denna fikapaus frågar Stefan Eriksson publiken om de har tekniska frågor om Incito – 
jag hoppar över detta avsnitt då jag inte upplever att det berör min frågeställning. Det råder 
efter denna genomgång en ganska irriterad stämning i datasalen.  
 
På lunchen får jag möjlighet att tala med Stefan Eriksson. Han säger att Incito är en bra 
indikator för hur ledarskapet och kulturen ser ut. Avgörande är om medarbetarna känner att 
verksamheten våldför sig på dem eller om de är en del av verksamheten. Motivationen att 
delta, som är en del av kulturen, måste finnas. Finns inte den ger Incito ingen effekt eller 
utveckling. Det vill säga; om kulturen är sådan att elever, lärare och föräldrar inte känner sig 
delaktiga – att få utnyttjar Incito – levererar Incito inte de resultat som det skulle kunna 
göra.  Under lunchen berättar Stefan Eriksson att han ska ta ett nytt grepp eftersom den 
diskussion som följde frågestunden kring tekniska problem skapade en ganska tung 
stämning. Stefan ska nu mer prata om vad Incito ger, syftet med Incito, detta för att 
motivera administratörerna att kämpa på.  
 
Väl tillbaka i datorsalen frågar Stefan Eriksson administratörerna hur man ska öka 
deltagandet i enkäten enligt dem? De svarar (negativa delen): bättre information och större 
intresse från ledningens sida. Tidsaspekten, det vill säga att det ska finnas tid både att sköta 
det och delta i enkäter, är viktig. Här sätter en administratör dock ner foten, ”detta är pålagt 
uppifrån inte tänkt nedifrån”, det är därför de tappar motivation. Stefan Eriksson replikerar – 
vad är alternativet? Om de inte hade Incito skulle de inte slippa detta arbete, utan bara byta 
till något annat verktyg. Skolan har ett fostrande ansvar att lära elever att delta i 
demokratiprocesser, detta är en del av det.  
 
Här har vi en fika igen.  

Efter detta är ett kort pass innan kursen avslutas, då får jag chansen att tala med Stefan 
Eriksson igen.  

Stefan diskuterar vidare kring ledarskap och kultur: Kultur och ledarskap är initialt olika 
saker. Ibland samverkar de, då blir det ett kraftfullt positivt resultat. Ibland finns en negativ 
kultur men en positiv ledare, antingen vinner då det nya ledarskapet mot kulturen och en ny 
kultur utvecklas eller så blir ledaren en del av den negativa kulturen – det nya ledarskapet 
förlorar. Vare sig ledaren har mandat att ändra är viktigt, det kan vara så att ledaren vill 
flytta om i organisationen för att ändra kultur, men är handbunden uppifrån, fast i systemet.  
 
  

4.2 Kjärstin Öhman, rektor Stenhamreskolan f6 

Min dag med Kjärstin Öhman äger rum den 6 oktober 2010. Vi hade sagt att vi ska mötas på 
hennes kontor, hon kommer i tid och hälsar. 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Hon berättar att hon suttit på sin post som rektor sedan april 2009. 

Hon börjar spontant tala om hur hon tycker att hon är om chef och synen som finns på 
rektorer, att det är ett anrikt yrke som hon tycker att hennes personal har lite för mycket 
respekt för. Hon märker att folk inte vågar säga vad de tycker till henne och hon tycker inte 
att hon är sådan som ledare utan att det kanske är mer kopplat till hennes nuvarande epitet.  
Hon är ursprungligen socionom, men har jobbat som ekonom likaväl. En färsk erfarenhet av 
detta med epitetet är att hon tycker om att göra flödesscheman, så hon gjorde ett sådant för 
att beskriva hur man ska agera om man märker problematik med läs‐ skriv svårigheter hos 
en elev. Efter ett år fick hon reda på att en av hennes anställda inte förstått detta, men 
uppenbarligen inte vågat berätta det förrän nu. Nu har de gjort om till en check‐ lista som 
alla tycker fungerar bra.  
 
Hon upplever att eftersom hennes personal har varit med om många ledarbyten bemöts 
hennes intåg som ny rektor med skepsis: ”jaha nu ska vi göra det här, undrar hur länge hon 
stannar då…?” Detta är en påtaglig del av kulturen tycker hon. En organisation sargad av 
mycket chefsbyten.  
 
Hon berättar också att hon ”svettas” med kvalitetsredovisningen, en fråga som jag inte hann 
följa upp direkt, men som jag ska återkomma till i slutet av dagen.  
 
Hon beskriver att hon har vissa utmaningar:  

• Kunskapsresultaten.  
• Att varje elev ska få sina behov tillfredställda oavsett vilka de är. 
• Svårigheter med IT i kombination med läs‐ och skrivsvårigheter. För dålig kunskap 

finns hos både lärare och elever, här skulle det behövas en tjänst som fokuserade på 
detta.  

• Att de som kommer med ett annat modersmål ska få lika bra skola. 

Hon berättar även att hon har en del gnissel i arbetslagen, nu har hon beställt handledning 
från företagshälsovården. Hon som socionom är positiv till handledning och ser det som ett 
privilegium. De finns en del enskilda lärare som hon har problem med, dessa får även enskild 
handledning. Men nu har hon alltså beställt handledning till två av hennes tre arbetslag. Hon 
säger att hon ofta försöker reda ut problemen själv först men det är ibland svårt att avgöra 
när man ska peka med hela handen och när man ska låta det bero. Gör man fel får man 
nämligen äta upp det sedan och det tar lång tid att bygga upp ett förtroende.  

Kjärstin Öhman säger angående sitt ledarskap att förändring tar lång tid, om hon inte får 
med sig personalen på sina tankar så kommer ingenting att hända. Hon prioriterar sina 
medarbetare, har många samtal i lugn och ro. Hon försöker dessutom att lyssna och känna 
av stämningar i vardagen.  Men hon säger vad hon tycker på ett respektfullt sätt, hon säger 
vad hon ser och hör, hon är socionom – tycker om att samtala. Hon tror att hon har många 
typiskt kvinnliga drag i sitt ledarskap, att hon är i kulisserna och hör och ser saker. 

Vi går sedan in i fikarummet och jag blir presenterad för ”expeditionen”, de som jobbar i 
samma byggnad som Kjärstin Öhman. 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Det första mötet jag ska vara med och observera är med utvecklingsgruppen som består av 
en representant från respektive tre arbetslag, dessa är ”handplockade” av Kjärstin Öhman 
för att hon tycker att de fungerar bra, samt speciallärare. De behandlar strategidokument, 
Kjärstin Öhman använder sig av samma dokument som redan gjorts men berättar att hon 
tänker revidera det lite, bland annat på detta möte. Stämningen är informell. 
 
De har infört något som kallas gult kort som elever som kränker andra kan få, föräldrar blir 
informerade om detta och får sedan själv välja om de vill göra något åt det. 
Utvecklingsgruppen tycker det fungerar bra, för att slippa de ändlösa diskussioner de 
hamnar i med eleverna, men har fått varierande feed‐back från föräldrar.  

På detta möte säger Kjärstin Öhman angående Dexter (skolans datasystem) ”nu skiter vi i 
Dexter”, det tar för mycket tid, vi har hållit på och krånglat med detta hela hösten. Just detta 
gäller frånvarorapporter i detta system.  

Sedan följer en diskussion om den strategiska planen där en representant totalt dominerar 
och som jag upplever handlar om vilka ord och uttryck man inte vill ha i den strategiska 
planen snarare än vad som skulle vara med. Jag tycker vidare att Kjärstin Öhman själv 
signalerar att hon inte tycker att denna plan är så viktig, mitt intryck är att Kjärstin Öhman 
själv inte lägger särskilt stor vikt vid detta dokument. 

Kjärstin Öhman frågar sin personal om visionen stämmer – är den viktig? Deltagarna på 
mötet säger att skolan inte har en gemensam pedagogik (såsom det står i visionen) – vi är 
alla olika, detta borde inte vara med i visionen. ”Det känns inte som en skola utom som tre” 
säger en representant.  

Diskussionen hamnar så småningom på Incito som det inte verkar finnas någon tilltro till. De 
upplever att de kör enkätundersökningarna i halsen på föräldrarna. ”Vi blir inte av med det 
(Incito)” var Kjärstin Öhmans respons till kritiken.  Vidare ”vi kanske är dåliga på att använda 
Incito till det vi vill mäta”?  

Kjärstin Öhman citerar Dramatens chef då hon intervjuades om vilka mål hon hade för 
Dramaten ”jag har inga mål och visioner, jag måste lyssna till vad personalen vill”.  ”Vi har så 
mycket styrdokument att förhålla oss till, som man inte ens förstår ibland” var Kjärstin 
Öhmans kommentar till skolplanen. 

Mina egna reflektioner är här att Incito uppenbart inte är förankrat, alla tycker bara att det 
är skönt att man ska göra det färre gånger per år (en gång per år istället för två).  Jag får 
känslan av att de inte tycker Incito fångar upp vad de tycker är problemen på skolan – 
nämligen resultat från nationella prov.  
 
Mötet är slut och vi går och äter lunch i skolmatsalen. 
 
Efter lunch är det arbetslagsmöte som gäller, all personal i alla arbetslag är inbjudna. Vi sitter 
i aulan, alla stolar är vända framåt och Kjärstin Öhman markerar med eftertryck att hon vet 
att det inte är bra, att man borde sitta i ring. 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Kjärstin Öhman försöker få igång en diskussion om arbetsmiljö, men responsen är knapp. 
Flera kommenterar att de inte förstår vad hon menar med arbetsmiljö. Vad är det hon vill 
veta– psykiskt eller fysiskt. Kjärstin Öhman säger att hon är medveten om att det finns en del 
gnissel i arbetslagen.  
 
Sedan ramlar diskussionen in på detaljer i det vardagliga arbetet, Kjärstin Öhman säger att 
hon gärna vill höra detta via mail, men det verkar inte riktigt gå fram.  
 
Hon tar upp vad hon vill, hennes mål. Här märks det att publiken börjar lyssna, att hon tycker 
man ska satsa mer på datorer. ”Stenhamreskolan har hittills inte satsat så mycket på teknik”, 
hon ska titta på det i höst.   
 
Personalen tar upp Incito på mötet ” vi ju med och satte igång detta, vart blev det av?” ”Har 
vi tagit bort alla funktioner förutom GAP ‐analysen”? Kjärstin Öhman säger att hon inte vet, 
hon ska på kurs om någon månad, då kanske hon får veta mer.  Men hon tror att allt 
kvalitetsarbete ska gå genom Incito nu. Men hon ”erkänner” att hon hamnat lite på 
efterkälken med Incito. 
 
Här tar vi en fika och därefter en paus och ska mötas upp och äta middag senare.  

Vid middagen säger hon att hon satt in en del åtgärder som borde ha gjorts för länge sedan, 
under tidigare rektorers tid, vad gäller personal. Hon tror att det kan finnas en rädsla för 
henne nu, att alla kan ”råka ut” för åtgärder. Hon säger än en gång att det är en skola som är 
präglad av ständiga chefsbyten. Men att hon ser det som oerhört viktigt att få med sig sin 
personal. Hon säger att om hon får skryta med något så är det att hon är väldigt bra i samtal 
med föräldrar, hon försvarar i dessa samtal inte bara lärarna utan är en kanal mellan de 
båda.  
 
På kvällen är det föräldraråd. 
 
Kjärstin Öhman ska här informera om verksamheten. Hon berättar om den positiva 
utvecklingen på fritids. Hon säger att det bara är den nya ”fritidschefens” förtjänst. Hon 
berättar vidare om den omorganisation i lärarlagen som ska ske där man ska samarbeta 
mellan parallell klasser i samma årskurs, har två lärare samma två ämnen kan de ha ett 
varsitt fast i hela årskullen. Här sparar man planeringstid, detta för att få mer gemensam tid 
att reflektera över pedagogik och ha samtal. 
 
Hon visar att de ligger bra till i Incitos skattning av hur trygga barn känner sig – viktigt. 
Däremot sämre på nationella proven. De har skapat en förberedelseklass för flyktingarna, de 
har bott i läger och många är analfabeter och har aldrig gått i skolan, hon beskriver detta 
som en kulturkrock.   
 
Här ställs frågan hur kompetensutvecklingen ser ut? Hon säger att de är en skola där många  
går i och att det gör att hon nu får mer pengar över som delvis kommer att gå till 
fortbildning. 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Efter detta möte får jag en sista stund att bättre följa upp frågan varför hon ”svettas med 
kvalitetsarbetet” – vad menar hon frågar jag? Hon säger att rektorer sliter med detta. Hon 
säger att hon som princip tycker Incito verkar vara bra, men att det varit för många 
mätningar med stora tekniska problem. Hon ha haft svårt att motivera sin personal och 
föräldrar. Hon tycker att förståelsen för detta är liten från både förvaltningens sida och 
Incito.  
 
Hon tycker också att det är kostigt att mäta saker de redan är bra på, vad ska man göra GAP‐ 
analysen på då? Man kommer ju ändå aldrig att nå 10. Vore bra att få koppling till nationella 
prov, men det tar tid att mata in siffror (från de nationella proven in i Incito), hon erkänner 
att hon borde göra detta men säger att hon inte varit med från början.  ”Vi måste ju 
utvärdera, då är det ju Incito som gäller, men vi måste ju även ställa rätt frågor”. Kjärstin 
Öhman säger att hon dränks i alla enkäter, de är för ofta, man får inte tid med varken GAP‐ 
analys eller att se om åtgärderna får resultat, därför bättre med en gång per år (istället för 
två, nya riktlinjer från skolförvaltningen), lättare att hantera.  
 
Kjärstin Öhman” vet inte vad hon tycker” om att allt kvalitetsarbete ska gå genom Incito, hon 
säger att hon i och för sig är ”gammal byråkrat” men det får inte bli för mycket kontroll och 
dokumentation, följden blir nämligen mindre lärartid. Hon tror också att det är viktigt med 
verktyg som Incito att det blir bra från början, hon berättar att det varit så enormt mycket 
tekniskt krångel med Incito och detta äter så mycket tid. ”Detta ska ju vara en förenkling, 
inte en försvåring ‐ något som ytterligare läggs på!” säger Kjärstin Öhman. 
 
Angående Incito säger hon vidare att målen som mäts i Incito dessutom är satta av 
förvaltningen, ”jag vill ju sätta mina egna mål utifrån skolans situation” säger hon. I nuläget 
måste hon redovisa saker som redan fungerar och som inte känns relevanta.  ”Det blir att 
man gör det för att man måste och då känns det inte kul” säger Kjärstin Öhman. ”Men 
nyttigt” menar hon, ”för då förstår hon bättre hur hennes personal känner det när hon 
kommer med sina mål till dem som de kanske tycker känns jobbiga”.   
 
Det ska helt enkelt vara lagom mycket mål uppifrån slår hon fast.  
 
 

4.3 Eva Ulin, förskole och grundskoleskolchef Ljusdals 
kommun 
 
En dag med Eva Ulin Ljusdal 2010‐10‐11 
 
Jag kommer till förvaltningshuset i Ljusdal och då sitter hela avdelningen i morgonmöte, det 
visste jag inte om men Eva Ulin kommer och möter mig och säger att hon glömt det men att 
jag bara kan slå mig ned. På mötet är det trivsam stämning med fnitter, jag får ett mycket 
gott intryck och jag bes också presentera mig i slutet av mötet.  
 
Sedan går jag och Eva Ulin igenom dagen lite. 
 
Eva Ulin berättar att hon haft sin post som förskole‐ och grundskolechef sedan 1 augusti 
2010. Innan dess var hon kvalitetschef i kommunen. Hon behöver sedan gå igenom sina mail 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och diverse innan vi ska ha utvecklingssamtal med Kjärstin Öhman, där de ska gå igenom 
kvalitetsrapporten och Kjärstin Öhmans uppdrag på sikt. 

Eva Ulin berättar efter denna paus om sin bakgrund i facket (lärarfacket) där hon jobbat 
heltid på central nivå i några år. Hon är förskolelärare i botten. Apropå kultur säger hon att 
det är stora kulturskillnader mellan vilken nivå man är lärare i, förskola, låg, mellan och så 
vidare, hon har upplevt att folk har haft problem med att hon ”bara” är förskolelärare. Eva 
Ulin har också varit rektor över området Ramsjö/Los/ Färilas förskolor. 

När jag frågar henne vad hon tror är avgörande för kvalitetsarbete säger hon att det är 
viktigt att göra kvalitetsarbetet till sitt eget, att man gör det för sin ”egen skull”, att man inte 
bara ser det som något man ska lämna ifrån sig. 
 
Hon frågar mig om min uppsats och jag berättar att jag under min dag med Stefan Eriksson 
fann stora skillnader i inställning till Incito mellan administratörer och att Färila skola 
utmärkte sig med att vara så positivt inställda. Eva Ulin tror att det kan ha att göra med att 
när hon och bland annat Lena Tönners utarbetade en strategiplan och pedagogisk plattform 
så fick alla anställda ta del av forskningsartiklar kring pedagogik och aktivt fundera och 
granska sig själva och hur de jobbade /borde/ville jobba. Detta gjorde dels att strategiplanen 
och den pedagogiska plattformen blev rotad och dessutom klart evidensbaserad. Centrala 
Ljusdal (där Stenhamreskolan ingår) hade istället en styrgrupp som formulerade den 
strategiska planen.  
 
Jag frågar vad hon tänker kring Incito. Hon säger att problemet med Incito är att många av 
skolorna sett det som ett enkätverktyg, gör man det kan man klaga på att frågorna är 
felformulerade eller att tekniken inte fungerar. Men man kommer aldrig till analysen, man 
planerar då inte heller åtgärder från den. Eva Ulin har i mallen till kvalitetsredovisningen 
förberett så att det finns en hänvisning till vilka enkätfrågeresultat man ska använda, men 
detta görs ändå inte av alla.  
 
Medan vi väntar på Kjärstin Öhman berättar Eva Ulin att hennes egen filosofi är ständig 
förbättring och att kvalitetsarbetets verktyg är mycket bra för det, man kan stanna upp för 
reflektion. Men man behöver då någon slags riktning och någon som tittar både framåt, men 
tar med sig historian och kan se vad som händer här och nu, behöver vi stanna? Är vi på rätt 
spår? Finns det inte en sammanhållande ledning i detta så tar man sina egna vägar, något 
som inte alltid blir lyckat.  

Jag frågar Eva Ulin om henne syn på Lenas Tönners ledarskap? Eva Ulin svarar att Lena 
Tönners filosofi, ”det goda mötet”, finns med i allt hon gör. På tavlorna på väggarna och i det 
hon skriver, gör och säger. Man hittar hennes ute på trappan med eleverna, hon har en 
ledstjärna hela tiden.  

Till slut anländer Kjärstin Öhman och utvecklingssamtalet tar vid. Kjärstin Öhman inleder 
med att säga att det är tungt att göra kvalitetsredovisningen. Eva Ulin säger att 
kvalitetsredovisningen var jätteintressant läsning och att den är bra eftersom det ger henne 
en bra bild av läget och att hon tycker Kjärstin Öhman lagt det på en nivå som känns lagom – 
den berättar inte bara vad de gjort utan även varför det blev som det blev. Eva Ulin frågar 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vad det är som gör att de inte lägger in data i Incito? Kjärstin Öhman svar är tekniska 
problem, att de gjort mer än vad som framgår. Kjärstin Öhman säger att hon glömmer Incito 
ibland och att hon var sen in på det. Eva Ulin säger att risken är ju då att man fortsätter med 
en åtgärd som är dålig om man inte analyserar resultatet av den. Kjärstin Öhman säger att 
de visst vill veta om de gör rätt saker, men de har ju bra värden, varför göra bättre? Eva 
säger: men tanken är ju att ni kan bli ännu bättre. Kjärstin Öhman hoppas det ska vända med 
den planerade kursen med Stefan Eriksson.  
 
Eva Ulin frågar på vilket sätt hon tycker att elever, personal och föräldrar är delaktiga i 
Incito? Kjärstin Öhman svarar att ja, det svarar ju på enkäterna (personalen) men vi har 
dåligt med datorer. Man måste ju ha redskapen för att detta arbete ska bli lätt. Det finns en 
trötthet hos lärarna, de upplever att det lags på dem en ytterligare en uppgift. 
 
Eva Ulin undrar hur strategiplanen ser ut? Kjärstin Öhman säger att det inte är en 
strategiplan de behöver. Eva Ulin frågar sig då hur man gör den till ett arbetsverktyg. För Eva 
Ulin menar att det som står i den som framgångsfaktorer borde alla rimligtvis kunna hålla 
med om, de är så brett hållna. Men om man inte står stadigt i den själv är det svårt för 
personalen att göra det. Det ska ju finnas en stark koppling mellan strategiplanen och 
kvalitetsarbetet, vissa har kommit långt med det, andra inte. Båda håller med om att det 
måste bli verkstad av det, man måste göra det till sitt eget.  

Här avrundas samtalet och jag går på lunch. När jag kommer tillbaka får jag möjlighet att 
ställa lite frågor till Eva Ulin. 

Jag frågar vilka faktorer som påverkar kvalitetsarbetet och hon säger att det måste finnas en 
riktning i vilken man ska jobba – vad är syftet med vår färd? Man måste även ha en 
gemensam värdegrund.  

Sedan promenerar vi till Stenhamreskolan och ska först träffa Sva‐lärare (svenska som 
andraspråk) som vill diskutera sin situation och sina behov med Eva Ulin. Direkt efter går vi 
vidare till ett informationsmöte med lärarna på högstadiet på Stenhamreskolan angående 
rekrytering av rektorstjänst, nuvarande rektor har suttit i 1 år ca.  

Efter detta följer ett möte med fritids på en friskola. Detta berör inte på något direkt sätt 
min fråga så jag beskriver det inte mer ingående. 
 
 

4.4 Lena Tönners, rektor Färila skola f9 

Dag med Lena Tönners den 27 oktober 2010  

Jag kommer till skolan, lite förvirrad eftersom jag inte vet vilket hus Lena sitter i, men på väg 
från bilen träffar jag två personer varav båda stannar och frågar om jag behöver hjälp med 
något… Apropå kultur så att säga. 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Jag finner Lena Tönners och på väg in i hennes kontor ringer det någon och frågar om möte 
och hon säger att detta är både positivt och negativt, eftersom hon har sådan koll så går 
telefonen varm med folk som frågar om praktiska ting såsom när ett möte är. 
 
På kontoret har Lena Tönners tänt ljus och ställt fram vatten, hon säger att hon haft mig som 
förskolebarn en gång i tiden (för ca 25 år sedan). Hon frågar vad jag har för frågeställning och 
jag berättar om den kurs för administratörer jag var på där representanterna från Färila 
skola utmärkte sig så. Administratören jag refererar till sa att hon tyckte Incito var viktigt och 
användbart och hon nämnde ledningen i positiv bemärkelse. Hon sa att ”ja, det är ju vi som 
är tokiga, det är vi som går mot strömmen. Jag kan få samma känsla när jag går på 
rektorsmöten som läraren i det här fallet säkert fick”. Vi har ju dessutom en lärare som 
Incito‐ ansvarig, snarare än administratör eftersom det är ett pedagogiskt verktyg, inte bara 
ett administrativt. Vi gör dessutom många mätningar vi inte ”måste” göra. Kvalitetsarbetet 
är allt, det finns med i allting man gör hela tiden fortsätter Lena Tönners. 
 
När jag berättar för Lena om vilket bemötande jag fick (de två människorna som frågade om 
jag behövde hjälp) får hon tårar i ögonen av glädje. ”Detta är vår ideologi, det ”goda 
mötet”.”  
 
”Det är primärt för mig som ledare att ha koll, att vara förberedd” säger Lena Tönners men 
detta är även något som hon märker att andra blir provocerad av. ”Men är man insatt så får 
man också mer att säga till om” och det är naturligt när hon till exempel kommer till ett 
möte med rektorsgruppen att hon vet hur dagordningen ser ut och har kollat av med sina 
lärare vad de vill att hon ska ta upp. Men så är inte fallet för alla de andra.  Hon tror att det 
kan vara jante‐ lagen som spökar. 
 
Hon beskriver vidare att rektorns ansvar bara sväller. Man ska hålla också.  Men det är tufft.  
Men hon anser att det finns goda förutsättningar att bedriva en god skola i denna kommun, 
men tolkningen av uppdraget har kanske varierat mellan skolorna.  
 
Hon berättar att hon har varit rektor på denna skola i 6 år. Och när hon började fanns det ett 
starkt motstånd (hon uppfattar att hälften av lärarna var mot henne), detta tror hon kan ha 
berott på jantelagen. Hon var ”bara” fritidspedagog eller ”bara” lärare generellt, de ville inte 
att hon skulle bli chef.  Vad hon gjorde då, berättar hon och skrattar eftersom det var mycket 
symboliskt, var att hon kallade alla lärare till möte. Innan hade hon förberett sig med en 
”lian” från gympan hon lagt i en soppåse. Och sen ”blottade hon sin själ” och sa att hon 
visste precis vad många tyckte om henne, men att hon ville ha deras förtroende i ett år bara 
så att hon fick visa vad hon gick för. Hon tog fram lianen och bad alla på hela skolan att hålla 
i den samtidigt (många tyckte ju detta var pinsamt fnissar hon) och så sa hon att ”man har 
talat om en röd tråd hela tiden, men denna röda tråd ska inte gå av, nu är vi en skola”.  Efter 
detta skrev hon ett reflektionsbrev till sin chef, för detta var en mycket tuff upplevelse. Hon 
läste upp det på elevvårdskonferensen för ett par år sen, det ledde till mycket skratt och 
tårar.  
 
Hon vill understryka är att man måste ha ett stort mod för att vara en bra ledare. Man måste 
vilja påverka och utveckla något – vad är det värsta som kan hända? De andra måste kunna 
lita på en. Och när det bränner till i något sammanhang måste man visa för sina medarbetare 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att man står kvar. Hon märker att det faktum att hon har funnits med i alla svåra samtal med 
elever eller dylikt, hon har inte stuckit när lärarna som mest behöver henne, där har hon 
vunnit mycket respekt. 
 
Hon började sin rektorsutbildning samtidigt som hon började sitt jobb som rektor. Hon tror 
att det var bra, för samtidigt som hon var oförstörd som rektor fick hon i ryggraden av 
forskning. 
 
Hon säger att hon i hög grad situationsanpassar sitt ledarskap och att hon tycker det är 
fascinerande att så många grupper och kulturer kan rymmas på en skola. Hon finner en 
spänning i att ha en utmanande situation ”hur ska jag vända detta?” till exempel med en arg 
förälder. Men hon säger att hon verkligen tror på det ”goda mötet”, att man om man 
verkligen lyssnar på varandra kan komma till samförstånd eller i varje fall acceptera att man 
inte har samförstånd och att det kan vara ok. Hon säger att hon blev mycket tryggare i detta 
efter sin utbildning. Hon har sin grundplåt men kan utöver den anpassa sig mycket utefter 
situationen som råder.  
 
Lena Tönners har haft det ”goda mötet” som strategi sedan dag ett, men till våren ska de 
utveckla en nya strategisk plan, ”man måste utveckla sig på nya områden”, i vår ska de 
omvärdera vilka de är och vilka värderingar de har.  
 
Här tar vårt samtal slut och vi ska på elevvårdskonferens för högstadiet. Specialpedagog, 
lärare och Lena Tönners deltar. Det framkommer från Lena Tönners att skolan har fått några 
fler elever, det har ju blivit konkurrens sedan friskolorna kom in i bilden så de förlorade 
några elever inledningsvis, men nu börjar de komma tillbaka. Dessa elever stormtrivs har 
Lena Tönners fått information om, föräldrarna är också jättenöjda.  Samtalet fortsätter och 
min reflektion är att dessa människor har en rörande järnkoll på varenda elev, de vet hur de 
mår, presterar och deras hemförhållanden. 
 
Det framkommer att en elev har sagt till Lena Tönners (genom Facebook där Lena Tönners 
finns) ”du behöver inte bry dig” Lena Tönners svarade då ”det är mitt jobb att bry mig och 
jag tänker inte sluta”. Jag hör Lena Tönners säga något positivt till alla medarbetare vi träffar 
under dagen. 
 
I pausen inför den andra elevvårdskonferensen för mellanstadiet får jag presentera mig. Jag 
återger då mitt intryck från min dag med Stefan Eriksson och administratörskursen (att alla 
utom Färila skola var noga med att påpeka ledningens ansvar o.s.v.) till dessa nya deltagare. 
En lärare skrattar och säger ”ja, här finns ju inte den där andra att skylla på, även om det 
vore så skönt!” 
 
Man talar om nationella prov och att de ska ha dem i årskurs 5 även fast de inte måste för 
att eleverna ska träna på provsammanhang, ”vi gör ju redan så mycket vi inte måste så vi kan 
väll göra det här med” säger en lärare. Generellt är mitt intryck att lärarna inte klagar utan 
snarare fråga om de ska göra mer. 
 
Efter den andra konferensen får jag möjlighet att fråga Lena Tönners lite fler frågor... Jag 
säger att jag reagerar just på att det finns en sådan koll. Varför är alla är så positiva? 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Hon säger att kulturen på skolan har blivit att ”nytt inte är farligt”, automatiskt finns då en 
hög förändringsbenägenhet, en trygghet och en gemenskap – dessutom är det tillåtet att 
vara smart och ambitiös på denna arbetsplats, jantelagen är i hög grad bortarbetad. Hon 
säger också att hon lägger jobb på att lyfta fram lärare hela tiden, hon vill att de ska få vara 
duktiga, att det ska löna sig och vara accepterat.  
 
Hon har även valt att lägga högskolekurser på arbetstid som alla lärare läser gemensamt. 
Förut var det entreprenörskap nu är det genusvetenskap, den som vill får gå sa hon om den 
första kursen. Det slutade med att alla gick, de är inte rädda. Hon får snarare ha koll på 
lärarna, de är så ambitiösa, och det är eldsjälarna som brinner upp först säger hon, så hon 
måste bromsa ibland. 
 
Hon säger att hon anser att det kommunikationsverktyg First Class är mycket viktigt för 
kulturen likaväl. First Class är som ett forum där alla kan gå in och dela med sig av vad man 
gör, man har ständiga konferenser om olika ämnen. Lena understryker att hon tror att detta 
är en stor del i deras kultur. Man är inte ensam utan kan diskutera och alla har järnkoll på 
vad som händer på alla ställen. Dessutom kan alla se vilka som läst vad, så hon är också 
medveten om när någon inte fått informationen.  
 
Det finns dessutom en slags databas med lathundar för alla dokument som skolan måste 
skriva numera, dessa är framtagna av skolan för att alla inte ska behöva uppfinna hjulet gång 
på gång. 
 
Jag frågar henne om facebook, hon säger att hon finns där och att hennes elever får bli vän 
med henne om de vill men hon frågar ingen. Hon undviker dessutom att lägga sig i om hon 
inte känner sig tvungen. 
 
När jag frågar henne hur hon gör för att få en sådan engagerad personal, rekryterar hon på 
speciellt sätt eller var de så här från början? Hon säger då att engagemanget alltid varit stort 
men att det hon gjort som ledare är att mobilisera detta engagemang, det är inte längre tre 
arbetslag som driver åt olika håll. Det hon gjorde inledningsvis var tvärgrupper för att 
integrerar lärare med varandra. Skolan har i sin strategiska plan olika mål till exempel kultur, 
IT och så vidare.  Hon hade en kickoff för detta där hon lagt ut lappar vid olika bord, ett bord 
med kultur till exempel, alla fick välja bord att sätta sig vid, enda kravet var att en person 
från varje arbetslag skulle finnas representerad vid varje bord. Det gjorde att personer som 
faktiskt hade intresse och engagemang för en viss fråga fick jobba med den. Dessa 
uppdragsgrupper (tvärgrupper) fick mycket tid och frihet att komma med förslag på hur man 
ska jobba med denna fråga och sedan verkställa detta. Detta skapade ett stort engagemang 
för de frågor de gemensamt kommit fram till var viktiga. När utbildningar går (denna höst 
2010 är det som sagt genusvetenskap) ligger dessa grupper vilande.  
 
De gör konstant utvärderingar av hur de jobbar med dessa mål i Incito, detta är något som 
lärarna själva vill eftersom de vill få feed‐back på sitt eget arbete. 
 
Lena Tönners berättar att hon själv är med på alla möten som skolan har, inför varje termin 
finns en lista på dessa som alla får så att inget ska komma som en överraskning och lärarna 
kan planera sin tid. Det är utvecklingsgruppen som tar fram denna lista och de var även de 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som bestämde att man skulle låta tvärgrupper vila under utbildning, de kan se hur mycket 
tid som finns tillgänglig för lärarna. 
 
Här blir det lunch. På vägen ut från hennes kontor träffar vi elever som Lena Tönners 
berättar har börjat bli dagliga besökare. Fritids ligger på våningen under, så det är full rulle 
och rör sig mycket barn där. På väg ner för trappan möter hon en förälder som är på fritids, 
pratar lite med henne och frågar hur hon tycker det fungerar. Hon säger hej till varenda elev 
hon möter. På väg från lunchen knackar hon på rutan till slöjden och får kontakt med en 
personlig assistent, frågar tummen upp eller ner. Han ger tummen upp. Båda vet vad det 
betyder, pojken som de tänker på är på slöjden. De har jobbat stenhårt för att han ska vara 
där.  
 
Efter lunchen får vi tid att diskutera igen. Hon säger att kvalitetsredovisningen är tung. För 
henne blir det lite att klippa och klistra eftersom de har så mycket kvalitetsarbeten och 
dokumentering. Hon tycker det skulle vara längre intervaller mellan 
kvalitetsredovisningarna, det tar lång tid för att saker ska ge mätbart resultat. Hon får också 
en känsla av att deras huvudmän inte förstår vad de gör, vart allt jobb ligger. Hon tycker att 
skolan har ett viktigt huvuduppdrag i att följa de nationella styrdokumenten, när politiker 
ska in och lägga egna mål så blir hon lite provocerad av det. De har ett statligt uppdrag, 
punkt. Dessutom får rektorerna nya chefer hela tiden. 
 
Vi ska på den tredje elevvårdskonferensen på lågstadiet. Efter detta får jag sitta i den 
massagestol alla lärare har tillgång till. Sedan går vi på det fika man har varje onsdag där all 
personal på hela skolan bara tar en kaffe och macka tillsammans. Den man råkar hamna 
bredvid är den man pratar med, det kan vara rektorn eller vaktmästaren. Lena Tönners säger 
återigen att detta är en viktig del av kulturen. Hon säger att på måndag blir det fikabuffé 
(och den är inte att leka med säger hon), det var ett initiativ från ett arbetslag och sedan ville 
nästa bära traditionen vidare. 
 
Efter detta är det APT (arbetsplatsträff) där Lena Tönners har förberett en powerpoint 
presentation om den nya skollagen eftersom hon varit på utbildning kring den. Hon säger 
inledningsvis på detta möte att hon under de medarbetarsamtal hon haft märkt att de inte 
verkar särskilt stressade och att de känner sig trygga – ”detta är ju intressant eftersom jag 
vet att ni håller på att jobba ihjäl er” vidare ”själv har jag haft det mesta stressade året under 
min karriär, men ibland är man ju det i tanken (församlingen nickar) och ni vet ju att jag kan 
ligga ett steg före”.  
 
Hon påminner alla om att göra den stressenkät som kommer ut. 
 
Under mötet är det en liten kille från fritids knackar på ”vill du vara med Valdemar, klart du 
ska få det, här har du papper och penna”! 
 
Den nya skollagen innehåller uttryck som församlingen reagerar på, till exempel utvisning 
och kvarsittning, här diskuterar och skojar man. Lena Tönners skojar också, ” jag man märker 
att nu ska det bli ordning och reda… ” lärare svarar: ”Men vi har ju redan ordning och redan 
det är därför vi skrattar” .  Hon utbrister vid flera tillfällen ”det är ju Färila skola det”… 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Hon säger vidare att deras utvecklingsarbete under 6 år har burit frukt, de har dessutom 
legat rätt i tiden när de fortbildat sig inom entreprenörskap eftersom det nu ska vara 
integrerat i allt enligt den nya lagen. ”Andra skolor kommer att få det tuffare”… säger Lena 
Tönners. 
 
Efter detta möte får vi en stund igen. Jag frågar henne om lite tips kring ledarskap? Hon 
säger att ledarskap är viktigt, här är vi en skola, det har betydelse.  
 
Hon berättar att när Skolinspektionen var där så sa de ”nu ska vi berätta en hemlighet, vi 
tänkte när vi såg er kvalitetsredovisning att ja nu är det ännu en skola som blajat, men allt 
som står är sant” vidare ”vi frågade en elev på högstadiet vad den kände att den fick 
påverka, den svarade undervisningen, det bara händer inte…” 
 
Hon tror att det faktum att det bara är en rektor för hela skolan har betydelse, alla är lika 
inför varandra när de möts på skolgården. En högstadielärare går fram om den ser strul med 
lågstadieelev och säger att den ska pratat med dess lärare. Här finns ett skyddsnät som 
eleverna nog känner.  
 
Hon säger för att för att bli en god ledare måste man först våga blotta sig, göra en inre resa, 
det ger läraren trygghet att göra likadant så att de kan säga ”jag kan inte detta, hjälp mig”. 
Hon tror dessutom att det spelar roll av vilken anledning man vill bli lärare, hon vill till 
exempel utveckla, inte bestämma. 
 
Här tar vi en paus, jag går på promenad och Lena Tönners sätter sig i massagestolen.  
Sedan (och nu är klockan 17,30) har vi en ATP möte med fritids, även här informerar hon om 
nya skollagen och om att de ska göra stressenkäten. 
 
Hon berättar att killen från fritids var med på ATP mötet (skratt), ”men sen kom pappan och 
hämtade, jag sa att Valdemar just varit med och lärt sig om nya skollagen, det är bra det sa 
pappan och skrattade” Lena fortsätter ”Det är Färila skola det”.  
 
Vi avrundar lite på hennes kontor, jag tror båda är ganska trötta.  
 
 

5 Analys 
 
Jag har valt att lägga upp detta kapitel med två analyser, först en som i huvudsak berör min 
frågeställning och sedan en som öppnar för de frågor och reflektioner som känts viktiga 
utöver själva frågeställningen under arbetets gång. Detta är kanske en ovanlig utformning 
men en naturlig följd av den reservation som jag nämnde inledningsvis; arbetet kring denna 
uppsats gjorde en tvär vändning när jag började samla in min empiri. Jag vill därför ge både 
gamla och nya frågor rättvisa, dels genom ordentligt med utrymme och dels genom att ta 
stöd i lite teori även i den vidgande diskussionen. 

 

5.1 Avslutande analys 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Jag kommer i denna diskussion att analysera resultatet av min forskning om 
Stenhamreskolan och Färila skolan, till hjälp har jag valt bitar ur Pedler, Burgoyne & Boydells 
(1996 genom Granberg & Ohlsson 2009 s. 63 & 65) pussel som jag tog upp i mitt teoriavsnitt. 
För varje punkt ska jag se hur väl Färila skola respektive Stenhamreskolan passar in på 
kännetecken för en lärande organisation.  

• Att arbeta med organisationens strategier är ett viktigt lärande, till exempel i form av 
pilotprojekt. 

Färila skola 
Lena Tönners berättar för mig under min dag med henne om skolans aktiva arbete med dess 
strategiska plan där man skapat tvärgrupper kring huvudmålen. Av processen framgår att 
varje lärare själv fick välja det mål i planen som engagerade dem mest och sedan arbeta med 
dessa på det sätt de fann lämpligt och hålla övrig personal ajour med detta arbete. Detta 
bevisar enligt mig ett starkt engagemang för strategiska frågor hos både personal och hos 
Lena Tönners och strukturen för arbetet skulle kunna definieras som pilotprojekt.  
 
Lena beskriver även att de våren 2011 alla tillsammans ska utarbeta en ny strategisk plan 
eftersom de börjar bli ”klar” med den gamla, min tolkning av detta är att de uppnått de mål 
som var satta och att en ny tid kräver nya mål och strategier. Jag tolkar det dessutom som 
ett kvitto på att de faktiskt lärt sig något, de satte mål och arbetade utefter dem och de är 
nu så pass integrerade i skolans värdegrund att de inte längre behöver jobba lika aktivt med 
dem, något man kan definiera som en dubbel‐loop‐lärande.  
 
Under min dag med Eva Ulin beskriver hon dessutom att en förklaring till att Färila skola 
kommit så långt med sitt kvalitetsarbete är att deras strategiplan är så rotad hos personal i 
verkligheten. 
 
Stenhamreskolan 
Under min dag med Kjärstin Öhman så reagerar jag på hur skolan behandlar strategiplanen, 
att det uppenbart inte är ett dokument som är rotad hos varken Kjärstin Öhman eller hos 
personalen. Min känsla är att det är en bunt med papper med mål satta av någon annan än 
dem själva, detta visar sig dessutom genom att Kjärstin Öhman säger att hon har egna mål, 
men dessa står inte specificerade i strategiplanen. Det arbete med strategiplanen jag får ta 
del av är en revidering av den strategiplan gjord av den förra rektorn där man stryker de 
delar man inte tycker är bra, jag tycker det är ett passivt arbete snarare än ett aktivt. I sitt 
utvecklingssamtal med Eva Ulin säger Kjärstin Öhman att det ”inte är en strategiplan de 
behöver”. Av detta drar jag slutsatsen att det inte går att lära av ett dokument som inte 
”ägs” av dem som ska lära av det, det blir kanske snarare en symbol för saker de inte får 
styra över själva, det som ”läggs på dem”. Detta fenomen tas upp som kritik mot lärande 
organisationer i min teoridel och kommer att avhandlas ytterligare i den vidgande analysen.  
 

• Informationstekniken används för att göra information tillgänglig för alla i företaget. 

Färila skola 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Incito används frekvent och är som bekant webbaserat, till exempel kan alla lärare på Färila 
skola kan ta del av all den information som samlas in från elever samt andra lärare på 
samma skola. Färila skola är ”storkonsumenter” av Incito, mer om det på nästa punkt. 
Lena Tönners beskriver även vilka fördelar de ser i First Class, av just den anledningen att de 
på skolan kan dela med sig till varandra om information och hålla sig uppdaterade på 
varandras arbete. Skolan har dessutom skapat en databas med lathundar för alla de 
dokument som skolan bör skriva numera. 
 
Lena Tönners utnyttjar Facebook för att hålla sig informerad om vad eleverna gör även när 
de inte är på skolan. 
 
Stenhamreskolan 
Det lilla jag får veta om skolans inställning till informationstekniken är att de har haft stora 
problem med den. Kjärstin Öhman uttrycker tydligt sin frustration kring detta, både generellt 
och specifikt kring Incito som hon upplever som tungrott.  
 

• Omvärldsspaning sker hela tiden och alla ser till att det man upptäcker kommer hela 
organisationen tillgodo (här tar jag mig friheten att även tolka den aktuella skolan 
som inbegripen i omvärlden och uträckningen i vilken man utnyttjar kvalitetsarbete 
och Incito för att erövra och analysera information om denna omvärld). 

Färila skola 
Incito används frekvent på Färila skola, de gör fler enkäter än de behöver göra. Detta tyder 
på ett intresse av den information kring elever, föräldrar och lärare som Incito kan ge. Man 
utnyttjar Incitos alla delar och är noga med att förklara för den aktuella enkätens målgrupp 
vad frågorna står för så att de besvaras på ett reflekterande sätt. De använder GAP‐ analysen 
för att återknyta och verkligen dra lärdomar, de hoppar inte över något steg i lärcirkeln. De 
har inte heller problem med få svarande på enkäterna eller att enkäterna inte skulle tas på 
allvar av eleverna. Denna information tyckte jag mig komma över då jag samtalade med den 
Incito‐ ansvariga läraren på skolan, då hon dessutom uttryckte att de ”såg de positiva i 
Incito” samt att ”rektorn tycker det är viktigt och då blir det viktigt” och att ”incito var en 
integrerad del i organisationen och att de inte upplevt några problem med den”. Färila skola 
är nämligen ensam om det, att ha en lärare som administratör för Incito. Lena Tönners 
förklarar detta som något naturligt eftersom Incito är ett pedagogiskt verktyg. Mitt intryck är 
att Färila skola inte slåss med Incito, vad kommunen ålägger dem att mäta klingar gott med 
vad de själva har som mål att utveckla, de har lyckats integrera Incito som verktyg samt 
omvärldens mål med dess egen verklighet och utveckling. Detta ställer höga krav på 
ledarskapet, mer om detta i den vidgande analysen. 
 
Stenhamreskolan  
Kjärstin Öhman själv verkar vara relativt negativt inställd till Incito, dels för att arbetsbördan 
är tung och för liten tid finns till att genomföra alla delar av Incito ordentligt, det är svårt att 
få målgrupperna att svara och de har haft stora tekniska problem. Dessutom riktar hon en 
del kritik mot att Incito inte ställer de frågor hon tycker är viktiga. Detta tyder enligt mig 
delvis på en okunskap om Incito (eftersom Kjärstin Öhman får göra så många mätningar hon 
vill) som hon själv villigt erkänner och understryker att hon inte varit med från början. Det 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känns som att Stenhamreskolan stannar redan vid steg 1 i lärcirkeln eller för all del, nivå 1 
enligt Stefan Eriksson. Det verkar inte finnas total samstämmighet i mål för Stenhamreskolan 
enligt min tolkning, det som personal och rektor upplever som utvecklingsfrågor är inte alltid 
desamma som står i dokumenten eller mäts i Incito, därför upplever jag att skolans inte tar 
sig hela vägen runt i lärcirkeln. Detta gäller säkerligen inte alla mål på Stenhamreskolan, men 
enligt min uppfattning alltför många. 
 
Min känsla är att Stenhamreskolan inte själva inte styr Incito utan Incito styr dem och tar av 
dess tid, en tid som borde vara lärartid med barnen istället för dokumentation och yttre 
krav. En del av detta har kanske yttre förklaringar som tekniska problem och en rektor som 
rent tidmässigt inte hunnit sätta sig in i det, men en ytterligare problematisering är möjlig 
och görs i den vidgade analysen. 

• En företagskultur som främjar lärande. 

Färila skola 
Färila skola verkar ha en unik och konstruktiv kultur som jag tror främjar lärande. Så har dock 
inte alltid varit fallet, i varje fall Lena Tönners upplevde att det fanns en jante‐lags influerad 
kultur där en rädsla för förändring fanns när hon började sitt jobb. Men hon la redan tidigt 
fokus på att de skulle bli en skola, när jag besöker skolan 6 år senare är ”det är Färila skola 
det” ett begrepp. Lena Tönners säger själv att en hög förändringsbenägenhet är ett signum 
för skolans kultur, liksom att det finns en trygghet, tillit och gemenskap. Hon säger vidare att 
detta engagemang från lärarnas sida alltid har funnits i Färila, men att hon jobbat hårt på att 
mobilisera det så att alla driver åt samma håll. På Färila skola verkar det vara svårt att ”skylla 
ifrån” sig och min tolkning är att det ställs högra krav på lärarna (eller att de ställer höga krav 
på sig själva) men att det åtminstone delvis beror på att det är tillåtet och ska löna sig att 
vara duktig, något som Lena Tönners själv poängterar, att det måste få vara en drivkraft.   
 
Även Eva Ulin kommenterar Färila skolas kultur och strategi som kallas det ”goda mötet”, att 
detta finns i allt Lena Tönners gör, i det hon skriver, i det hon säger. Detta erkänner jag villigt 
imponerar på mig och säkert flera, att ha förmågan som ledare att styra kulturen och 
medarbetarna mot en förutbestämd strategi och mål.  

Stenhamreskolan 
Stenhamreskolan verkar ha en del problem med sin kultur, det har framgått av samtal med 
både Kjärstin Öhman. Stenhamreskolan är präglad av många ledarbyten vilket verkar ha 
odlat en viss skepsis mot nya ledare och mot de förändringar och idéer de har tänkt införa, 
jag tolkar det som en utmattning som skapar låg förändringsbenägenhet och starka 
informella ledare. Jag råkar vara på Stenhamreskolan just den dag då de ska arbeta med den 
strategiska planen och under ett möte kring den reagerar en av lärarna på att det står att de 
ska vara ”en skola”, ”men vi är ju inte en skola utan tre”. Jag tolkar det som att en 
uppgivenhet och skepsis har skapats av den turbulens som rått på skolan, vilket kan påverka 
kulturen. 
 

• Möjligheter till egen utveckling för alla. 
 
Färila skola 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På denna punkt utmärker sig Färila skola eftersom alla personal läser en högskolekurs 
parallellt med övrigt ”vanligt” arbete, de har avslutat en kurs i entreprenörskap och läser i 
skrivandets stund (hösten 2010) en kurs i genusvetenskap. Utgångspunkten var att alla som 
ville fick läsa, men det slutade med att all personal gjorde det. Detta säger en hel del om den 
kultur som råder på skolan, den är i hög grad präglad av lärande. 
 
Stenhamreskolan 
Kjärstin Öhman har beställt handledning för vissa arbetslag, man kan kanske tolka detta som 
en möjlighet för utveckling, det är så Kjärstin Öhman ser på det. Men det finns en risk att 
denna utveckling inte blir fullständigt lustfylld då orsaken till den snarare grundas i en 
problematik. 
 
Färila skola och Stenhamreskolans arbete med Incito ser mycket olika ut, liksom i vilken grad 
man kan kalla dem lärande organisationer. Vid ett första påseende kan det vara frestande 
att då bedöma Stenhamreskolans arbete med Incito som sämre, med vissa måttstockar 
kanske det är det. Men vad jag har upptäckt under resans gång är att problem aldrig är så 
små och gripbara som man inledningsvis hoppas på. De är i stället stora och komplexa till sin 
karaktär. Jag känner att jag med min frågeställning inte gjorde ämnet och problemen jag har 
jobbat med fullständig rättvisa. Jag har diagnostiserat Stenhamreskolan som ”sämre” i sitt 
arbete med Incito och som en ”mindre” lärande organisation och Färila skola som det bättre 
i båda avseenden, men varför ser det ut så? Visst är kulturen på skolan och ren kunskap om 
Incito som verktyg en förklaring på fenomenet, men jag stötte på fler möjliga förklaringar 
under min resa och kommer inte kunna lägga denna uppsats bakom mig före jag redogjort 
åtminstone lite grand för dessa.  
 
 

5.2 Vidgande analys 
 
Som bekant tyckte jag mig finna många tänkbara svar på problemet utanför min 
frågeställning, dessa frågor låter jag flöda fritt under denna rubrik och tar en del ny teori till 
stöd för mina påståenden. Avsikten är att ge en bättre förståelse för problemets komplexitet 
och därmed tänkbara förklaringar på detsamma. 
 
Om än i olika grad finns en klar frustration hos båda rektorerna kring alla de mål och krav 
som ställs för skolan, även Stefan Eriksson berör detta ämne – skolan är unik med alla de mål 
som berör den och mängden av aktörer som är delaktiga i skolans verklighet. Skolan är 
målstyrd – men vems är målen och kan de bli verklighet när de är formulerade av andra än 
de som ska realisera dem? 

Detta utryck att något blir ”pålagt uppifrån” skulle kunna tyda på att organisationer 
(åtminstone i offentlig förvaltning) känner att det i kvalitetsarbetet finns ett glapp mellan de 
mål som förvaltning och politiker ställer (vilka kvalitetsmålen baseras på) och vad rektorn för 
respektive skola upplever är målen. Båda rektorerna betonar att de har ett nationellt 
uppdrag (och att det kanske räcker) som de jobbar mot, men att många aktörer verkar vilja 
ställa egna krav och sätta egna mål för skolan som inte känns som de mest relevanta för 
rektorerna. För att ett kvalitetsarbete ska bli meningsfullt måste målen kvalitetsarbetet 
grundar sig på vara accepterade av de som ska bedriva detta arbete, både på rektorsnivå och 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på lärarnivå. Detta speglar väl den kritik som riktas mot lärande organisationer i teori och jag 
tolkar det som att denna kritik kan riktas mot de flesta verktyg som inte rotats i 
organisationen de ska fungera i; ett motstånd från underliggande gren i organisationen kan 
göra att mål och styrning inte får förväntad effekt.  

Jag har under uppsatsens gång stött på ett begrepp som är så färskt att jag tyvärr inte kan 
stödja det med någon källa ännu: ”brustna styrkedjor”. När jag fick begreppet presenterat 
för mig av min handledare Pär Vilhelmson och hans kollega Tomas Källqvist, som själva gjort 
forskning inom skolan, inneslöt det väl mina upplevelser. Brustna styrkedjor beskriver 
nämligen just detta att det finns ett stort antal upplevelser av situationen man befinner sig i 
och de mål man siktar mot. Vi kan ta Stenhamreskolan som exempel på hur många mål som 
upplevelser som kan rymmas i en skola: Kjärstin Öhmans upplevelse och de mål hon har, 
personalens upplevelse av samma situation och de mål de satt upp och hur förvaltningen ser 
på Stenhamreskolans situation och vilken lösning, vilka mål de anser skulle hjälpa samt i 
nästa steg vilka mål staten satt upp för skolan.  Resultatet blir att olika fraktioner (aktörer) 
drar åt olika håll och styrningen inte får förväntad effekt eftersom andra aktörer finner 
målen/styrningen irrelevant eller kanske helt enkelt vill ha mandat att styra sin situation 
själva. Detta gäller absolut inte alla mål i skolan, men är en tänkbar förklaring till varför vissa 
mål och direktiv förblir ouppfyllda eller ignorerade tror jag.  

Att rektorer upplever sin och skolans situation som problematisk är inte kostigt. De 
upptäckter jag gjort är inte heller nya. Scherp (2007 s. 11) har gjort erfarenheten att vissa 
medarbetare i svensk skola upplever ett ”kravregn” från både politiker och andra 
intressegrupper, att leva upp till och prioritera alla dessa är en omöjlig uppgift eftersom de 
dessutom många gånger är motstridiga varandra. Det Scherp här beskriver är mycket 
intressant och stämmer väl överens med de observationer jag gjort. Scherp (2007 s. 7) 
betonar vidare vikten av att de anmodade utvecklingsområdena knyter an till de områden 
som skolan själv upplever som relevant, annars riskerar dessa uppmaningar till utveckling 
snarare att stoppa en redan påbörjad process än att påbörja en ny sådan. Scherp (2007 s. 7) 
fortsätter att om skolan flera gånger blir avbruten i sin egen process på detta sätt så ger den 
till slut upp eftersom den inte tillåts jobba i lugn och ro med det skolan själv 
uppmärksammat som viktigt. Jag vågar mig på att applicera detta på mitt forskningsområde 
och ser möjligheten att Färila skola snarare är unikt i att finna gemensamma 
beröringspunkter i vad de ser som sin egen väg och de yttre krav som ställs på dem, även om 
det inte alltid är möjligt. 
 
Scherp (2007 s. 7) stöder även mitt påstående att skolan verkar i en mycket speciell miljö 
eftersom det både är en samhällsinstitution med en bestämd värdebas och en lokal 
organisation i interaktion med sin omgivning samtidigt. Maktbalansen här emellan är enligt 
Scherp (2007 s. 7) av stor betydelse för i vilken utsträckning skolans ledning faktiskt har 
mandat att utforma sin egen verksamhet och sina egna mål. Jag tycker mig känna igen denna 
politiska problematik från mina observationer, att den lokala skolan hamnar i skärningspunkt 
mellan många olika intressen, mål och krav, en mycket speciell situation. Att i detta kaos 
hitta sin egen väg ställer enorma krav på ledarskapet. Att lyckas ena alla förväntningar, mål 
och krav till en väg för skolan att gå är utmanande, här kan jag som jag antydde i den första 
analysen se att Lena Tönners lyckas anmärkningsvärt bra. 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Att sätta upp mål för skolan innebär att man på central nivå anser att skolan ska ta sig från 
punkt A till B. Min upplevelse är dock att skolans verklighet är mer komplex än så, något som 
även Svedberg (2000 s. 178) skriver under på, han ställer frågan om skolkontexten 
överhuvudtaget kan kallas för rationell. Han menar att den innehåller en paradox eftersom 
den betonar både konsensus och beslutsstyrning samt att utveckling ska drivas av både inre 
motivation som yttre motivation. Jag tänker att det för det första inte är säkert att skolan i 
fråga står just på punkt A, eller åtminstone kanske inte alla i organisationen anser att de står 
just i punkt A. Vidare kanske punkt A betyder olika saker för olika människor. Precis samma 
sak gäller för punkt B. Resultatet av detta medvetet förvirrande resonemang är att mål 
omöjligt kan formuleras för att passa alla organisationer, utan de passar mer eller mindre 
bra. Ibland kan ett motstånd och ett kaos kanske vara bra för en organisation? Ett verktyg 
som Incito, i alla ära, kanske inte kan ta alla organisationer från punkt A till punkt B, men 
kaoset och motståndet det skapar kanske gör att organisationen tar sig någonstans 
överhuvudtaget.  
 
Samtidigt kan man fråga sig vad alternativet för exemplet skolan är om inte höga krav och 
kontroll från omgivningen? Det finns ett skäl för alla krav och regler och det är att i någon 
mån säkra barn och ungdomare samhällsmässiga uppfostran och förutsättningar. Jag skulle 
inte föreslå en skola som flöt vind för våg, vad jag dock uppmuntrar till är större förståelse 
för att det för skolan kan vara svårt att hitta helheten bland alla regler, krav och aktörer och 
att det politiska spelet i offentlig verksamhet är påtagligt. 
 
 

5.3 Mitt bidrag 

Jag har undersökt hur kvalitetsarbetet i Färila skola och Stenhamreskolan ser ut och dragit 
vissa slutsatser. Den viktigaste är att detta kvalitetsarbete är komplext och att utfallet kan 
bero på många faktorer; kultur, ledarskap och brustna styrkedjor. Sist nämnda faktor är en 
ny teori jag funnit i hög grad täcker den fråga som jag upplevde som viktig; skillnader mellan 
organisationens olika skikt i upplevelse av situationen och uppfattning om vilka mål som 
därmed bör sättas och det motstånd som kan växa i skärningspunkten mellan dessa skikt. Jag 
hoppas jag öppnat något öga för den komplexitet skolverksamheten bjuder på. Jag hoppas 
även att det exempel jag bjudit på kan hjälpa andra att bättre förstå varför samma verktyg 
kan få olika utslag i olika verksamheter och vilka tänkbara förklaringar som kan finnas till det. 
 
 

5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Jag har under arbetet med denna uppsats kommit i kontakt med begreppet ”brustna 
styrkedjor”, som pekar på just sambandet mellan skillnader i syn på mål och förutsättningar 
mellan aktörer i samma verksamhet och vilka konsekvenser det kan få. Jag tycker det skulle 
vara mycket intressant att se vilken utsträckning det skulle gå att applicera på skolan. 

En fördjupning i vilka egenskaper som måste finnas på plats i en organisation innan det kan 
ta till sig ett verktyg som Incito skulle vara mycket intressant. Speciellt med tanke på hur 
populära dessa verktyg verkar ha blivit torde det vara av största vikt att redan på förhand 
jobba med organisationen så att en maximal effekt av verktyget kan utvinnas. Dessutom 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skulle det vara intressant att vidare förståelse för om alla verktyg passar alla organisationer 
eller vilka verktyg som i så fall passar vilka organisationer eller vilka förberedelser som bör 
göras innan ett verktyg implementeras. 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