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Sammanfattning 

Titel: Kvalitet i gymnasieskolan – Ett ServQual- och Totalkvalitets -

perspektiv på gymnasieskolan. 

Författare: Eric Costa Pinto och Emil Eklund 

Handledare: Mikael Ottosson 

Nyckelord: Totalkvalitet, teknisk kvalitet, funktionell kvalitet, ServQual, 

gymnasieskolan, EUPAN. 

Syfte: Vi vill genom vår studie analysera de undersökningar som utförts 

av Linköpings kommun och Skolverket med hjälp av ServQual – 

modellen och Grönroos totalkvalitetsmodell som båda mäter 

kvalitet. Vi vill även jämföra de båda kvalitetsundersökningarnas 

syn på kvalitet samt hur de ser på eleven ur ett kundperspektiv. Vi 

vill studera om undersökningarna mäter totalkvalitet eller om de 

likt vi tror snarare mäter teknisk kvalitet. 

Frågeställningar:  

 Är synen på vad som är kvalitet liknande mellan Skolverkets 

undersökningar och Linköping kommuns undersökningar? 

 Motsvarar kvalitetsbilden/bilderna den som beskrivs i EUPAN 

– rapporten dvs. ServQual samt den totalkvalitetsbild som 

Grönroos presenterar? 

 Vad finns det för möjligheter för kunden att utvärdera tjänsten 

gymnasieutbildning och är denna utvärdering relevant för 

kunden? 

Teori: Inom tjänstemarknadsföring finns många teorier avseende 

kvalitetsmätning. Vi har tagit fasta på två av dessa, ServQual –

metoden och Totalkvalitetsmodellen. 

Empiri: Studien grundar sig på sekundärempiri i form av 

kvalitetsundersökningar hämtade från Linköpings kommun samt 

Skolverket. 

Resultat: Vi finner i våra resultat en ringa koppling mellan berörda teorier 

och tidigare genomförda undersökningar. Vi upplever att 

uppfattningen av kvalitet är liknande mellan båda 

undersökningarna, men att denna stämmer dåligt överrens med vad 

som presenteras i ServQual respektive totalkvalitetsmodellen. En 

stor anledning till detta är att eleven, i motsats till vår syn, inte 

definieras som kund i tjänstesituationen 
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1. Inledning 
I inledningen kommer vi beskriva bakgrunden till kvalitetsredovisningar inom skolan. Vi 

kommer även problematisera ämnet samt beskriva syftet med uppsatsen och varför denna är 

samhällsviktig. Avslutningsvis kommer vi även presentera ett axplock av tidigare studier som 

gjorts inom kvalitetsundersökningsområdet i den offentliga sektorn. 

1.1 Bakgrund 

Den svenska skolan decentraliseras 1990 och i nästa steg, efter beslut i Sveriges riksdag 1991, 

privatiseras den till viss del. Det uppstår i och med detta en konkurrenssituation om eleverna, 

samtidigt som elevbasen minskar. Läsåret 2010/11 har det totala antalet elever i 

gymnasieskolan minskat med 9 000 elever jämfört med läsåret innan, och är nu drygt 385 700 

elever. Enligt elevprognosen kommer detta antal fortsätta att minska några år framöver 

(Skolverket, 2011-04-11). Detta medför att skolorna måste vara mer aktiva i sin 

marknadsföring. Trots detta kan det i de flesta fall vara svårt att som utomstående urskilja 

varför elever eller deras föräldrar väljer en skola framför en annan.  

Vissa gymnasieskolor försöker differentiera sig genom att erbjuda speciella inriktningar som 

t.ex. frisörutbildningar eller program med IT-inriktning. Vi tror att de allra flesta skolor 

däremot fortfarande förlitar sig på ryktesspridning via word-of-mouth eller genom att eleven 

helt enkelt väljer skolan av bekvämlighetsskäl, med andra ord den som är närmast belägen.  

Decentraliseringar m.m. av den offentliga sektorn har gjort att offentliga organisationer börjat 

tänka och agera mer som företag. Staten och kommuner har under senare decennier börjat titta 

mer på medborgare som kunder snarare än som patienter, biblioteksbesökare, elever etc. Detta 

har lett till att många teorier och modeller som används inom det privata näringslivet blivit 

tillämpbara inom olika delar av den offentliga sektorn som t.ex. skolan (Söderlund, 1997). 

Trots decentraliseringen så upplever staten det som mycket viktigt att fortsatt kunna 

kontrollera kvaliteten på skolgången, varför Skolverket genom Statistiska centralbyrån, vidare 

SCB var tredje år utför en landsomfattande kvalitetsundersökning. Vidare ska alla kommuner 

och skolor i Sverige varje år sammanställa en skriftlig kvalitetsredovisning där man beskriver 

verksamheten och där skolan på ett lättillgängligt och jämförbart sätt visar hur de lyckas 

uppnå de nationella målen. Kommunerna ska även redovisa vad de behöver göra för att rätta 

till de brister man finner (Bildningsnämnden, 2008). 

1.2 Problemformulering 

Skolans kvalitet är ett hett ämne i samhällsdebatten och diskuteras på alla plan i samhället. 

Staten genomför en skolreform med start hösten 2011
 
(Skolverket, 2011) då man anser att 

kvaliteten på skolan är för låg. Maciej Zaremba har skrivit en artikelserie för Dagens Nyheter 

där han ifrågasätter och kritiserar den svenska skolan tjugo år efter kommunaliseringen 

(Zaremba, 2011-04-15). 

Som en del av kvalitetsredovisningen utför Linköpings kommun varje år en elevundersökning 

där alla elever i årskurs 2 och 3 får svara på vad de tycker om skolan som helhet. Eleverna får 

i ett 0-100 index besvara en mängd frågor som sedan sammanställs till ett slutresultat som ska 

avspegla elevens totala nöjdhet. I kvalitetsredovisningen sammanställs sedan dessa enkäter för 

att först påvisa den totala nöjdheten vid varje gymnasieskola och till sist för hela kommunen 

(Linköpings kommun, 2011-04-22). 

Som vidare kontrollåtgärd gör SCB, på uppdrag av Skolverket med start var tredje år, en 

undersökning om hur eleverna upplever skolan, den senaste klar 2009 (publicerades 2010). 
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Undersökningen är bred men dess övergripande syfte är att komplettera Skolverkets nationella 

utvärdering av skolan där man tar hänsyn till flera av de berörda gruppernas attityder till 

skolan (Skolverket, 2011-04-29).  

Båda dessa undersökningar ger skolorna ett relativt högt kvalitetsbetyg. Varför uppstår denna 

motsägelse mellan den pågående samhällsdebatten och utförda kvalitetsundersökningar? Ett 

alternativ är att kritikerna helt enkelt har fel, men det kan också vara så att undersökningarna 

inte mäter det de är ämnade att mäta. 

EUPAN (European public administration network) är ett informellt kommunikationsnätverk 

för medlemsländerna inom EU. EUPAN är en plattform där erfarenheter, tankar och synsätt 

kan delas mellan de olika staterna och deras offentliga organisation.  De har 2008 publicerat 

European Primer on Customer satisfaction managment dvs. en grundläggande syn på hur 

kundnöjdheten skall hanteras. Man tydliggör här hur centralt och svårt det är att identifiera 

vem som är kunden vid kvalitetsarbeten, svårt för att alternativen är så många och centralt för 

att det är avgörande för en lyckad tjänst. I rapporten presenteras bl.a. en modell som heter 

ServQual och kan användas vid undersökningar gällande tjänsters kvalitet (European Institute 

of Public Administration, 2009). 

Christian Grönroos menar att stor frustration ofta uppstår inom den offentliga sektorn när 

kvaliteten på tjänsten kritiseras, då de organisationer som verkar inom den offentliga sektorn 

upplever att de erbjuder en tjänst med hög kvalitet och servicenivå genom väl utvecklade 

servicenät. Grönroos menar vidare att detta beror på att kunderna har en vidare syn på 

kvalitetsbegreppet. Kunden ser till totalkvalitet vilket är en sammanfogning av den tekniska 

kvaliteten, som är slutresultatet av tjänsten, och funktionell kvalitet som visar hur kunden 

upplever processen som leder till teknisk kvalitet. Med andra ord så ser alltså kunden och 

tjänsteproducenten olika på kvalitetsbegreppet (Grönroos, 1988).    

1.3 Syfte 

Vi vill genom vår studie analysera de undersökningar som utförts av Linköpings kommun och 

Skolverket med hjälp av ServQual – modellen och Grönroos totalkvalitetsmodell som båda 

mäter kvalitet. Vi vill även jämföra de båda kvalitetsundersökningarnas syn på kvalitet samt 

hur de ser på eleven ur ett kundperspektiv. Vi vill studera om undersökningarna verkligen 

mäter totalkvalitet eller om de likt vi tror snarare mäter teknisk kvalitet. 

1.3.1 Frågeställningar  

 Är synen på vad som är kvalitet liknande mellan Skolverkets undersökningar och 

Linköpings kommuns undersökningar? 

 Motsvarar kvalitetsbilden/bilderna den som beskrivs i ServQual - modellen samt den 

totalkvalitetsbild som Grönroos presenterar?  

 Vad finns det för möjligheter för kunden att utvärdera tjänsten gymnasieutbildning och 

är denna utvärdering relevant för kunden? 

1.4 Tidigare forskning 

Bortsett från alla kontroller som genomförs på uppdrag av Skolverket samt av alla kommuner, 

vilka vi undersökt i denna uppsats, har också annan omfattande forskning skett på området. 

Skolverket utför även omfattande undersökningar på speciellt uppdrag av staten. Den senaste 

genomförd i grundskolan är NU03 (nationell utvärdering av grundskolan 2003). Göteborgs 

Universitet har i samarbete med Skolverket sammanställt dessa resultat i ett flertal rapporter. 

(IPD-Rapporter Elevers syn på globala förhållanden och framtiden NR 2005:05, Elevers 



Kandidatuppsats: Totalkvalitet i gymnasieskolan 

Emil Eklund 791228-0331 & Eric Costa Pinto 830701-0077  

7 
 

demokratiska kompetens NR 2005:04). Denna typ av undersökningar är i huvudsak inriktade 

mot att mäta vad som är nödvändigt att mäta enligt styrdokumenten (Skolverket, 2011-04-11). 

1.4.1 Internationella studier 

Liknande undersökningar som den vi genomför har gjorts i andra delar av världen, en av 

dessa är The EFQM self-assessment processes in HEIs in Spain and in Jordan (Tari, Juan 

José & Carolina Madeleine 2010). Författarna har genomfört undersökningar på två högre 

lärosäten i Spanien (vid ett offentligt universitet) och Jordanien (vid ett privat universitet). De 

har undersökt åtta tjänster som erbjuds på dessa lärosäten, för att sedan se om dessa lärosäten 

uppfyller vad TQM (Total Quality Management) anser som nödvändigt för att hantering av 

den totala kvaliteten skall ske på ett så förmånligt sätt som bara möjligt. Författarna ställer 

sedan detta i relation till European Foundation for Quality Managements 

självutvärderingssystem. Resultaten visar att metoderna inte används på ett officiellt sätt men 

att spår av dessa metoder kan finnas, författarna menar att detta visar att metoderna inte är 

direkt överförbara till ett utbildningssystem (Tari, Juan José & Carolina Madeleine 2010).  

 

De internationella studiernas grundtanke och utformning påminner på många sätt om den vi 

valt att genomföra. Dock finns vissa tydliga skillnader i ovan nämnda undersökning, då 

kanske framför allt avseende valet av att undersöka den upplevda kvaliteten för kunden som 

läser vid högre lärosäten. Vidare har Tari och Madeleine (2010) brukat ett annat 

kvalitetsutvärderingssystem än den ServQual-modell som vi använder samt brukar en annan 

teoretisk referensram. Den teoretiska referensramen tar snarare hänsyn till hur 

organisationerna bör hantera brister och svårigheter avseende kvalitetsarbetet.     

1.4.2 New public management 

Roland Almqvist (2006) analyserar i boken New public management: om 

konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll tre av NPM’s centrala delar, konkurrens, kontrakt 

och kontroll inom den offentliga sektorn. En aspekt som diskuteras är hur 

konkurrensutsättning genom så kallade anbudskontrakt påverkar verksamheternas 

kostnadseffektivitet och kvalitet. Han skriver att offentliga institutioners produktion till stor 

del handlar om immateriellt värdeskapande och att det skiljer sig mellan olika individer vad 

de anser vara viktigast för dem. Kvalitet inom offentlig sektor är därför ett begrepp med flera 

olika aspekter, som tekniska, sociala och politiska och har därför blivit ett väldigt populärt 

begrepp bland politiker, tjänstemän och medborgare då man pratar om tjänster inom offentlig 

service. En del menar att detta ökade kvalitetsfokus är en naturlig följd av att man har 

konkurrensutsatt den offentliga sektorn (Almqvist, Roland 2006). Konkurrensutsättning inom 

den offentliga sektorn är något även vi diskuterar i vår uppsats och även om vi inte går in på 

aspekter rörande anbudskontrakt så behandlar vi andra centrala delar rörande kvalitet. Vi tar 

däremot ingen hänsyn till kostnader i våra frågeställningar och för inte heller några 

ressonemang om detta i uppsatsen. 

1.5 Avgränsningar 

Nedan redovisar vi för tänkbara synsätt på kunden inom den offentliga sektorn. Efter följer en 

redogörelse av olika kundperspektiv inom gymnasieskolan. Avslutningsvis redogör vi för det 

perspektiv vi förhållit oss till. 

1.5.1 Kunder inom den offentliga sektorn 

Decentraliseringar av den offentliga sektorn har gjort att många decentraliserade stater har 

börjat se till sina medborgare som kunder. Den offentliga sektorn har tydliga kundroller i 

relation till tjänstens natur. En idé som handlar om sättet att se på relationen mellan kund och 
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företag har under senare decennier börjat tala om vikten att sätta kunden i fokus för 

verksamheten (Söderlund, 1997). Förmånstagare innebär att klienten mottar stöd, t.ex. 

socialbidrag. Klienten kan då välja var de skall köpa sina tjänster, dvs. privat kontra offentligt, 

som t.ex. yrkesutbildning. Användaren kan dock inte välja sin tjänstekanal som t.ex. en 

allmänpark. Användare och medproducenten har personlig investering men medproducerar, 

t.ex. Farsor & Morsor på stan. Köparen betalar tjänsten direkt, dvs. inte enbart genom skatt 

utan när de nyttjar tjänsten, t.ex. kollektivtrafik. Skattebetalare är med och finansierar 

samtliga offentliga tjänster och beskrivs bäst som sista kundrollen medborgare dvs. alla med 

skyldigheter och rättigheter förknippade med medborgarskap (Söderlund, 1997). 

Det är allmänt känt att det är betydligt billigare att behålla existerande kunder än att skaffa 

nya och det anses även finnas en stark länk mellan kundnöjdhet, att behålla kunder samt vinst 

(Hill & Alexander, 2000). Inom gymnasieskolan fungerar detta på många sätt annorlunda än i 

andra organisationer och företag. På grund av de bytesbarriärer som uppstår i tjänsten 

utbildning och skolgång löper de flesta skolor inte särskilt stor risk när det handlar om att 

förlora redan existerande kunder. Gymnasieskolorna använder istället kundnöjdhet för att 

locka nya elever, detta genom t.ex. word-of-mouth – kommunikation samt genom 

elevnöjdhetsstudier liknande dem den här studien granskar. Genom dessa metoder kan man 

marknadsföra elevernas nöjdhet till potentiella elever som väljer mellan olika utbildningar och 

skolor (Hill & Alexander, 2000). 

1.5.2 Eleven som kund 

Att definiera vem som är kund i tjänsten utbildning är centralt för att avgöra med vilka 

glasögon vi väljer att se på ”problemet” utvärdering av utbildning. Vi kan definiera kunden på 

många olika sätt och de har alla en viss relevans även om den relevansen varierar beroende på 

vilken skolform vi talar om. Vi kan se staten eller kommunen som kund då det är staten via 

kommunen som ger skolan uppdraget att erbjuda alla som önskar en gymnasieutbildning. 

Detta kundarguments styrka ligger kanske framför allt i att det är kommunen genom sin rätt 

till självstyrelse som finansierar utbildningssystemet, de betalar med andra ord för tjänsten. 

Andra argument för att det är kommunen, och i dess förlängning staten, som är kunden finner 

vi om vi gör en omdefinition av de två begreppen och istället definierar dem som samhället. 

Vi måste ha fungerande individer i vårt samhälle för att kunna upprätthålla någon typ av 

välfärdssamhälle, oberoende hur det ska se ut. 

Vi kan också definiera kunden som elevernas föräldrar, detta då eleverna när de (vanligtvis) 

påbörjar sin gymnasieutbildning inte är myndiga och inte får ingå avtal. Då måste vi dock 

definiera huruvida det är något avtal som ingås mellan skolan och eleven. En ytterligare 

tänkbar kund kan vara näringslivet som behöver kompetent arbetskraft, blivande chefer, 

administratörer osv. I vissa fall blir storföretag mycket delaktiga i utbildningen, framförallt nu 

när det finns utrymme för sponsrade skolböcker osv. 

Vi har dock valt att definiera eleven som kunden. Eleven är den som måste leva med sitt 

beslut och allt som det medför. Valet av att se eleven som kunden i situationen faller sig 

ganska naturligt om vi tar hänsyn till att kunden ofta ses som en medproducent när det gäller 

tjänsteproduktionen (Wilson, Alan, Valarie A. Zeithaml, Mary Jo Bitner & Dwayne D. 

Gremler, 2008). Det finns inget av våra kundalternativ som har så pass stor del i produktionen 

som eleven har. Föräldrarna är sällan där av naturliga skäl, privatiseringen visar tydligt att 

kraven på att kommunen skall vara en aktiv aktör har försvunnit och trots att näringslivet tagit 

större plats i skolorna så är det fortfarande i förhållandevis låg utsträckning.  
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2. Metod 
Vi redogör först för de rena metodrelaterade besluten vi har tagit för att kunna uppfylla vårt 

syfte. Varefter vi kommer redogöra för de ställningstaganden vi har gjort inför vår analys 

samt urvalen denna analys har framkallat. I slutet av kapitlet presenterar vi den kritik som vi 

anser finnas mot metodvalen. 

2.1 Undersökningsdesign  

Vi har valt att analysera och jämföra fall representerade i de två studierna utförda av 

Skolverket och Linköpings kommun. Den mest grundläggande formen av fallstudier är 

detaljerade studium av ett enda fall. Fallstudier genomförs ofta med ett kvalitativt 

angreppssätt, dock inbegriper ofta fallstudien en tillämpning av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Vi har i vår undersökning tillämpat kvalitativa analysverktyg på en 

tidigare genomförd kvantitativ undersökning (Bryman, 2006). 

Vi har två fall och genomför därmed en undersökning som har en jämförande design, dvs. vi 

har tillämpat samma metoder för analys på två olika fall, för att på detta sätt se skillnaderna i 

de kontrasterande fallen. En jämförande design kan tillämpas både på ett kvalitativt eller ett 

kvantitativt sätt, vi har valt att använda kvantitativ sekundärdata och att analysera denna med 

kvalitativa ansatser (ibid). 

2.2 Dokument som datakälla 

Studien grundar sig på en analys av sekundärdata i form av rapporter framtagna av 

Linköpings kommun samt Skolverket. En sekundäranalys använder empiri som en forskare 

eller i vårt fall studenter inte själva tagit fram och fokuserar på ett syfte som de som samlat in 

data inte haft i åtanke eller åtminstone inte redovisat (Bryman, 2006).  

Att utföra en sekundäranalys innebär flera fördelar, bland annat får vi tillgång till data av god 

kvalitet och datauppsättningar som är skapade av erfarna forskare och stora institutioner som 

SCB. Sekundärdata ger oss också mer tid till själva analysen av data, vilket i denna studie är 

det absolut centrala (ibid.). 

När det gäller analys av dokument så är det centralt att definiera dokumentens pålitlighet. En 

uppdelning kan ske mellan personliga och officiella dokument, de officiella dokumenten kan 

då delas upp i privata och offentliga dokument. De dokumenten som vi analyserar är officiella 

offentliga dokument (ibid.). 

Bryman (2006) nämner fyra kategorier för bedömning av kvaliteten i dokumenten. 

 Autenticitet - Är materialet äkta och kan man med säkerhet bestämma dess ursprung. 

 Trovärdighet - Är materialet förvrängt och felaktigt. 

 Representativitet - Är materialet kategoritypiskt eller om så inte är fallet vet man i vad 

skillnaden ligger. 

 Meningsfullhet - Är materialet lättbegripligt och tydligt. 

Dessa aspekter är mycket centrala för att en rigorös bedömning ska kunna göras av 

dokumenten.  

De dokument vi har analyserat uppfyller dessa kriterier på ett mycket bra sätt. Materialets 

äkthet är svår att ifrågasätta då dokumenten är hämtade från organisationernas officiella 

hemsidor. SCB som har genomfört den ena undersökning på uppdrag av Skolverket är den i 

Sverige mest legitima undersökningsorganisation. Undersökningen är också mycket 
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omfattande vilket torde ge det en god trovärdighet. Även representativiteten är god då båda 

undersökningarna genomförs regelbundet och när förändringar i undersökningens 

genomförande skett så har detta redovisats tydigt. Det kriterium i vilket störst osäkerhet 

uppstått är avseende meningsfullheten, materialet är mycket omfattande framför allt avseende 

Skolverket. Vi har också enbart tagit hänsyn till en del av Skolverkets undersökning, då vi har 

analyserat teman i enkätundersökningen så har vi valt bort alla frågor som inte var riktade till 

vår population (Bryman, 2006). 

Vi har likt vi ovan nämnt använt oss av en kvalitativt inriktad innehållsanalys, vi har då sökt 

efter bakomliggande teman i form av inriktning på frågorna som har ställts. Vår kvalitativa 

dataanalys har skett genom analytisk induktion, vilken definieras som: 

Analytisk induktion är en metod för analys av data där forskaren eftersträvar universella 

förklaringar till olika företeelser genom att fortsätta med insamlingen av data intill dess 

inga fall som inte stämmer med en hypotetisk förklaring (Bryman, 2006:374). 

Då vi har en uppfattning om att Skolverkets och Linköping kommuns undersökningar ej mäter 

den totala kvaliteten, utan endast den tekniska kvaliteten så upplever vi att en analytisk 

induktion bäst beskriver vårt arbetssätt. Processen vid analytisk induktion medför att 

forskaren börjar med en preliminär definition av problemet var efter en hypotetisk förklaring 

av problemet framarbetas. Forskarna granskar sedan olika fall om inga fall avviker så 

bekräftas hypotesen och inga fler fall granskas. Alternativt så kan avvikande fall uppstå, vilket 

medför då kan forskarna antingen omformulera hypotesen för att sedan granska nya fall eller 

så omdefinieras den hypotetiska förklaringen så att de avvikande fallen kan uteslutas 

(Bryman, 2006). 

Det är centralt att vara medveten om metodens styrkor och svagheter, det är även centralt att 

resonera kring begrepp som validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet är klassiska 

begrepp för kvantitativ forskning, men de kan även användas vid mer kvalitativa metoder. 

Bryman (2006) tar upp de fyra kategorierna för validitet och reliabilitet för kvalitativ 

forskning, framtagna av LeCompte & Goetz. Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning 

undersökningen kan replikeras. Intern reliabilitet är istället den överenskommelse mellan 

forskarna hur empirin skall tolkas. Intern validitet innebär den grad av överensstämmelse som 

uppstår mellan det forskaren observerat och de idéer som sedan utvecklas. Extern validitet 

avser i vilken utsträckning resultaten av den genomförda undersökningen kan generaliseras, 

ofta kallat generaliserbarhet (ibid.). 

Vi kan konstatera att vår undersökning håller förhållandevis god nivå i samtliga av dessa 

kategorier. Vi har då vi valt av andra konstruerade analysmodeller som vi har diskuterat 

mycket tillsammans så har vi god intern reliabilitet. Den externa validiteten torde vara god på 

vissa plan, då vi har valt att analysera en landsomfattande undersökning så bör det inte finnas 

några extrema avvikelser. Dock är den externa reliabiliteten tyvärr ganska låg, detta då vi har 

varit tvungna att just diskutera fram vissa tolkningar i analysen. Denna subjektiva analys 

sänker den externa reliabiliteten (ibid.). 

2.3 Angreppssätt som rör en flerfaldig forskningsstrategi  

Kombination av olika angreppssätt vid samhällsvetenskaplig forskning kan ske av många 

anledningar. Ofta har statistik en rent retorisk funktion dvs. statistiken används enbart för att 

argumentera för forskningsresultatens validitet. Det finns många definitioner av triangulering, 

men logiken bakom bruket av triangulering är det samma. Triangulering går ut på att 

resultaten från en undersökning dubbelkontrolleras mot de resultat som fås från en metod som 
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hör till en annan forskningsstrategi, vilket innebär att man använder ett kvalitativt synsätt för 

att bekräfta kvantitativa resultat eller vice versa (Bryman, 2006). 

Det är mycket viktigt att man förhåller sig till resultat som visar sig vara oförenliga. Vi måste 

då bestämma oss för att den ena uppsättningen är den riktiga och den avgörande. Att gynna en 

uppsättning resultat på ett godtryckligt sätt framför ett annat är ingen ideallösning för att 

hantera motsättningarna (Bryman, 2006). 

2.4 Urval 

Vi har valt att studera sekundärdata från Skolverket eftersom de utför undersökningar var 

tredje år, varför de bör ha en hög kunskap i hur man mäter kvalitet i skolan. Skolverket 

genomför sina studier med hjälp av SCB vilken är en av Sveriges främsta organisationer vid 

framställandet av statistiskt material, vilket hjälper till att öka trovärdigheten i sekundärdata. I 

Skolverkets fall har vi utgått från den senaste publicerade rapporten från 2009 medans vi i 

fallet Linköping har utgått från kvalitetsredovisningen från 2008, även denna den senast 

publicerade (Skolverket, 2010 & Bildningsnämnden, 2008). Vi har sedan jämfört (för att se 

om det finns några avvikelser) med tidigare studier utförda efter 1991, en avgränsning som vi 

gjort för att detta var då den svenska skolan till viss del privatiserades. Denna avgränsning har 

varit viktig för vår studie eftersom vi velat titta på den frivilliga skolan ur ett 

marknadsföringsperspektiv något vars vikt kom att öka i och med konkurrensutsättning som 

uppstod genom decentralisering och privatisering. 

2.5 Metodkritik 

Vi ska initialt nämna lite av den kritik som finns mot att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Denna kritik består huvudsakligen av två delar, dels i att olika forskningsmetoder 

bygger på skiljda epistemologiska satser. Olika forskningsmetoder är förenade med 

grundläggande och kunskapsteoretisk värderingar, dvs. valet av metod visar vilken 

kunskapsteoretisk ståndpunkt som är acceptabel. Detta medför att kvantifiering av kvalitativt 

insamlad data skulle vara oförsvarbart (Bryman, 2006). 

Vidare består kritiken i att kvantitativ och kvalitativ forskning står för olika tankesystem. 

Detta argument påminner mycket om argumentet ovan men skiljer sig aningen i att det inte 

ger samma skevhet, utan då kvalitativ och kvantitativ forskning tillhör olika paradigm så 

upphör de kvantitativa aspekterna att existera i samband med kvalitativa och på samma sätt i 

det omvända (Bryman, 2006).  

Vi har valt att genomföra sekundära analyser och även om det är ett mycket förmånligt sätt att 

arbeta, framför allt när ett syfte som vårat skall uppfyllas, så är det viktigt att belysa dess 

eventuella brister. Det finns vissa negativa aspekter med sekundäranalyser, en av dessa är att 

man inte är bekant med materialet. Du är kanske inte helt på det klara med all bakgrund till 

undersökningen och på viket sätt du borde ta del av det osv. I vårt fall har det i huvudsak varit 

intressant att ta del av de båda undersökningarnas frågor och analysera dem. Vi har inte 

behövt ta hänsyn till utfallen på berörda undersökningar för vår analys (Bryman, 2006). 

Det är trots detta centralt att ställa sig kritisk till sin empiri. Då vi har tagit del av 

undersökningar genomförda av bland annat SCB, så är pålitligheten i materialet hög. Det som 

dock kan vara ett problem är hur vi läser denna empiri, vi ser på det undersökta materialet på 

ett sätt som det initialt inte var framtaget för. Vidare kan kritik riktas mot de rapporterna som 

medföljer vårt empiriska material, det har i vissa fall förvånat oss en aning hur materialet 

används då vi inte riktigt anser att det bör presenteras på det sätt som det görs. 
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Det tar tid för de som analyserar sekundärdata att lära känna materialet och bekanta sig med 

de olika variablerna. Vidare har vi vid datainsamling i den undersökning som genomförts på 

uppdrag av Skolverket enbart sett till den omfattande rapporten samt den enkätundersökning 

vilken berör vårt intresseområde. Skolverkets undersökning berör samtliga som är delaktiga i 

utbildningsprocessen för alla åldrar. Vi har dock enbart sett till gymnasieelevers 

uppfattningar, vilket medfört att det inte krävts lika stort arbete för att sätta sig in i materialet 

(Bryman, 2006).  

Likt vi tidigare nämnt så blir det mycket subjektivt när vi kategoriserar frågorna, vilket 

kommer ge en låg extern reliabilitet. Detta blir tyvärr svårfrånkomligt för oss. Vi har i största 

möjliga mån försökt att lösa detta genom att använda kategorier framtagna av andra forskare. 

Men problemet kvarstår, den subjektiva analysen sänker den Externa reliabiliteten (Bryman, 

2006). 
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3. Teoretisk referensram 
Under den teoretiska referensramen redogör vi för de teorier vi senare kommer ställa mot 

tidigare undersökningar, dvs. vårt empiriska underlag. Inledningsvis kommer vi förklara hur 

kunden kom att hamna i fokus för marknadsundersökningar, där vi börjar med en 

tillbakablick över ämnet. Vi kommer vidare förklara kundtillfredsställelse och varför detta 

anses vara viktigt för organisationer att mäta. Slutligen kommer läsaren kunna följa de olika 

stegen i Grönroos modell som leder till totalkvalitet, samt den modell som kallas för Gap - 

modellen eller ServQual och som också mäter kvalitet, samt se hur dessa modeller hänger 

ihop. 

3.1 Inledning 

Konceptet marknadsföring växte fram i USA under 1950-talet. Efterkrigstiden ledde till en 

ökad välfärd och optimism bland människor. Utbudet på olika varor ökade kraftigt och den 

höga konkurrensen gjorde så att tidigare konkurrensmetoder som låga priser och aggressiv 

försäljning inte var tillräckligt kraftfulla. Företagen började inse att man var tvungna att utgå 

mer från kundernas behov och krav än tidigare för att på så sätt skapa fördelar på den 

konkurrensutsatta marknaden. Dessa idéer kallas för marknadsföringskonceptet och det var 

här grunden lades för vad vi idag brukar benämna marknadsföring (Söderlund, 1997). 

För att bättre förstå vad som menas med ”kundens behov” kan nämnas exempel som att 

”kunder köper inte borrar, de köper hål”, eller ”kunder är inte intresserade av att köpa bensin, 

deras behov ligger i att kunna använda sin bil”. Utgångspunkten i idén låg alltså i att 

identifiera till vilket ändamål en kund köper en viss produkt och därifrån skapa 

marknadsföringsstrategier (ibid.). 

Från och med 1960-talet hamnade kundens behov i USA ännu en gång lite i skymundan för 

andra företagsstrategiska metoder som bland annat utgick ifrån konkurrens, tillväxt och 

marknadsposition. Det fanns dock företag i Europa och Japan som fortfarande ansåg att 

tillfredställa kundens behov var det bästa sättet att nå framgång. Resultatet av detta blev att 

flera amerikanska företag tappade sin hemmamarknad och tvingades lämna plats för utländska 

företag som arbetade mot att tillfredställa kundens behov (ibid.). 

Fokus på kundernas behov är alltså inte ett nytt fenomen, däremot har det under senare 

decennier återuppstått som den självklara centrala strategin för att marknadsföra en produkt 

eller ett varumärke. Framförallt har ny teknik och nya system lett till att det blivit betydligt 

lättare för företag att samla kunskap om och identifiera kundernas behov. För att vidhålla gott 

kundfokus så krävs att företagen utvärderar sina tjänster ur kundernas perspektiv varför 

kundernas upplevda tjänstekvalitet blir central (ibid.).  

Denna historiska beskrivning av marknadsföringens konceptuella framväxt kommer inte att 

användas i analysen av det empiriska materialet, utan har enbart som syfte att introducera 

läsaren i ämnet. 

3.2 Kvalitet 

Synen på kvalitet kan variera beroende på vem som nyttjar tjänsten. Centralt för detta 

resonemang blir att redogöra för de fyra grundantaganden som kan göras avseende tjänster. 

Man kan sammanfatta detta med att tjänster karaktäriseras som abstrakta processer som är 

låsta till tid och rum där kunden är en delaktig produktionsresurs (Jobber & Fahy, 2003).  
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Det är viktigt för tjänsteföretag att förstå innebörden i dessa karaktärsdrag. Om företaget inte 

gör det finns stor risk att de inte förstår hur kvaliteten upplevs av kunden, vilket i sin tur 

påverkar utvecklingsprocessen på ett negativt sätt (Grönroos, 1988, 1997, 2007). 

Kvaliteten på tjänster påverkas starkt av den komplexitet som i tjänsterna är inneboende. 

Många tjänster innehåller delar som produceras utan kundens deltagande men det blir trots det 

viktigt att en förståelse för hur kunden uppfattar kvaliteten finns med i hela processen 

(Grönroos, 1988, 1997, 2007). 

Det kan uppstå stor frustration hos organisationer när de skall bedöma huruvida deras tjänster 

har en hög kvalitet eller inte då organisationen tenderar att titta på andra aspekter vid sin 

kvalitetsbedömning. Sett till organisationens interna perspektiv så kan kvaliteten upplevas 

som hög, detta är likt vi tidigare nämnt mycket vanligt inom den offentliga sektorn där man 

ofta upplever sin servicenivå som hög med välutvecklade kontakt - (service) nät. Detta 

problems bakomliggande anledningar går att finna i definitionen av kvalitet (ibid). 

3.2.1 Totalkvalitet 

Grönroos skriver att det han kallar totalkvalitet är beroende av tre definierbara komponenter, 

teknisk kvalitet, funktionell kvalitet och organisationsprofil, eller image om man så vill 

(Grönroos, 1988, 1997, 2007). 

 

Figur 1: Modellen visar en adaption av Grönroos modeller Total kvalitet (1997, s. 41, figur 2:1 & 1988, s. 23, figur 2:1), 

i vilken man ser hur både teknisk och funktionell kvalitet ses som en övergripande kvalitetsbild som ses genom den 

organisationsprofil (eller image) som företaget anammat. 

Teknisk kvalitet är det kunden får, d.v.s. slutresultatet av den nyttjade tjänsten erbjuden av 

organisationen, t.ex. en diagnos och ett recept på läkemedel hos sjukvården (ibid), eller 

kunskaper eller betyg (lite beroende på hur vi ser på skolan) eller handledning vid ett specifikt 

tillfälle. 

Funktionell kvalitet är på vilket sätt kunden upplever den process vilken leder till den tekniska 

kvaliteten. T.ex. väntetider, attityder hos sjukvårdspersonalen osv. (ibid). Eller om vi ska se 

till skolan så finns den funktionella kvaliteten i vänner, tid inte ämnad för studier osv. den 

funktionella kvaliteten påverkar inte den tekniska kvaliteten utan endast den totala kvaliteten.  

Organisationsprofilen kan beskrivas som ett par solglasögon eller ett filter genom vilka 

kunden ser på organisationen. Organisationsprofilen kommer inte direkt påverka 

totalkvaliteten. Detta då det inte direkt har något med tjänstekvaliteten eller tjänsteprocessen 

att göra utan snarare påverkar kundens upplevelse av dessa. Om organisationsprofilen är god 

dvs. representerar värden som kunden också anammar, så kommer kundens upplevelse av 

tjänsten och processens kvalitet bli bättre (ibid) t.ex. spara i etiska fonder osv. Eller om en 
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gymnasieskola har en specifik profil som tilltalar eleverna så kommer den upplevda kvaliteten 

öka.   

Grönroos skriver vidare att kunden har svårt att göra vad som kan definieras som en objektiv 

bedömning av den totala kvaliteten på tjänsten, detta då tjänsten till stor del är abstrakt i sin 

natur. Kunden gör ofta objektiva bedömningar av den tekniska kvaliteten men den 

funktionella kvaliteten är kraftigt subjektiv. När kvalitetsbilden av den totala kvaliteten skapas 

hos kunden så är det oftast en mycket subjektiv bild som framkommer först då kunden har 

med sig egna värderingar, förhoppningar och sinnesstämningar. Vidare dominerar den 

subjektiva upplevelsen då den tekniska kvaliteten sällan skiljer sig nämnvärt mellan olika 

organisationer och framför allt när det kommer till skolvärden där den är lagstadgad.  

(Sveriges Riksdag, 2011-04-23) Sammanfattningsvis så kan vi säga att bilden av den totala 

kvaliteten är beroende av att den tekniska kvaliteten är god, men hur pass hög kvalitet tjänsten 

upplevs ha påverkas av den funktionella kvaliteten (Grönroos, 1988, 1997, 2007). 

3.2.2 Förväntningar  

Det pratas om två huvudstrategier när det gäller företags relation till sina kunder; offensiva 

och defensiva strategier. Med offensiva strategier menar Söderlund (1997) strategier som 

skapas för att attrahera nya kunder och med defensiva strategier menar han sådana som 

inriktas mot att behålla redan existerande kunder. En av de två defensiva strategierna som 

presenteras handlar om att bygga bytesbarriärer, med vilket han menar att företaget gör det 

svårare för kunden att byta till en annan leverantör genom till exempel ”frequent flier” – 

program som används av flygbolag. Den andra defensiva strategin handlar om att skapa 

kundtillfredsställelse (Söderlund, 1997). 

Det är viktigt för företag att mäta kundtillfredsställelse eftersom att inte lyckas leva upp till 

kundens förväntningar leder till att kunden blir missnöjd (Wilson et al, 2008). Detta leder inte 

enbart till att den missnöjde kunden ser sig omkring efter substitut utan också att han fungerar 

som en negativ ambassadör. Detta negativa ambassadörskap kan definieras som negativ word-

of-mouth dvs. den påverkan en individ i en annans närhet har på den individen (Grönroos, 

1988, 1997, 2007). 

Det finns flera aspekter som blir centrala när det kommer till frågan om kundens upplevda 

kvalitet som i sin tur påverkar kundnöjdheten. På samma sätt som kundens värderingar och 

sinnesstämning påverkar hur kvaliteten upplevs så påverkar det även vilka förväntningar 

kunden har på tjänsten.  

Dock kan företaget kommunicera på andra sätt än genom word–of-mouth, kundernas 

förväntningar påverkas av flera saker (European Institute of Public Administration, 2009). 

Personliga behov, kunden eller nyttjaren av en tjänst kommer ha några nyckelbehov som de 

kommer förutsätta att tjänsten hanterar. 

 Tidigare erfarenheter, förväntningarna påverkas av huruvida kunden har några tidigare 

erfarenheter av tjänsten eller organisationen.  

 Implicit kommunikation, förväntningarna skapas av sublima signaler som uppstår pga. 

fysiska bevis. T.ex. renovering av lokalerna tyder på en vilja att erbjuda bra eller 

åtminstone bättre service.  

 Explicit kommunikation, kundens förväntningar formas i mötet med organisationens 

rena marknadsföringsförsök. T.ex. i mötet med personalen, hemsidan osv. 
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Figur 2: Förväntningar: en adaption av Grönroos modell Hur upplevs kvaliteten av en tjänst? (1997, s. 44, figur 2.2) 

och Nyckelfaktorer från Quality Accounts Commission (European Institute of Public Administration, 2009, s. 16). 

Korrelationen mellan kundens erfarenheter, den totala kvaliteten, och dess förväntningar på 

tjänsten kommer ge kunden utrymme för nöjdhet. Eller vad vi kallar den upplevda 

kvalitetsbilden, som den visas i figur 3. Den upplevda kvalitetsbilden innebär inte i sig god 

kvalitet utan endast att den förväntade kvaliteten överensstämmer med den kunden upplever. 

Det är trots detta inte en oviktig aspekt, då skevhet och överraskningar kan ge obalans i bilden 

även för blivande kunder (Grönroos, 1988, 1997, 2007). 

 

Figur 3: Adaption av Grönroos modeller: Hur upplevs kvaliteten av en tjänst? (1988, s. 28, figur 2.2) samt Service 

Quality: The Six Criteria of Good Service Quality (1997, s. 44, figur 2.2). 

Då kunden är mycket subjektiv i sin kvalitetsbedömning blir kundernas förväntningar viktiga 

för den övergripande kvalitetsupplevelsen dvs. totalkvaliteten. Ju bättre förväntningarna och 
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erfarenheterna eller totalkvaliteten överensstämmer med varandra desto bättre är den 

upplevda kvalitetsbilden. Dock har detta ingen eller liten korrelation till hur hög 

kvalitetsnivån är dvs. låga förväntningar och låg totalkvalitet medför god kvalitetsbild men 

låg kvalitetsnivå. För att höja kvalitetsnivån så krävs det att erfarenheterna, alltså 

totalkvaliteten höjs. Det är dock inte möjligt att göra på det motsatta sättet, då förhöjda 

förväntningar och oförändrade erfarenheter medför att totalkvaliteten upplevs som sämre. Den 

ultimata kvalitetshöjningen ligger i att höja både kundens förväntningar och dess erfarenhter, 

då detta medför att både kvalitetsbilden blir god och kvalitetsnivån hög (Grönroos, 1988, 

1997, 2007). 

Som modellen i figur 3 visar så är organisationsprofilen eller organisationens image viktig för 

samtliga aspekter av den uppfattade kvaliteten. Som vi tidigare varit inne på så påverkar den 

hur vi ser teknisk och funktionell kvalitet vidare påverkar det även våra förväntningar och 

slutligen ställs ofta den upplevda kvalitetsbilden mot profilen.  

3.2.3 Gap-modell 

Gap mellan aktörers förväntningar och upplevelser är centrala resonemang inom 

tjänstemarknadsföring. Det femte och det gap vilket de övriga fyra leder till dvs. det mest 

grundläggande gapet kalls för kundgapet (Wilson et al, 2008). Kundgapet är skillnaden 

mellan vad kunderna förväntar sig i kvalitet och hur de upplever den kvalitet som tjänsten ger 

dem. De förväntade kvalitetsaspekterna är standards, skapade ur den specifika kundens 

referenspunkter. Den upplevda standarden är den subjektiva bedömningen kunden gör av 

kvaliteten. 

                                                         

Figur 4: Kundgapet, relationen mellan upplevd och förväntad tjänst (The customer gap, Wilson et al, 2008, Gap 5 s. 

105 figur 5.1) 

Likt vi tidigare nämnt är kundnöjdhet så pass centralt för företag som vill vara 

konkurrenskraftiga genom en hög servicekvalitet att det krävs att dessa företag lär ”känna” 

sina kunder och deras preferenser. I en perfekt värld så skulle den förväntade och den 

upplevda servicen vara likvärdiga och inget gap skulle uppstå (ibid.).  

Gap modellen påvisar de svårigheter som kan uppstå om organisationen inte förstår vad deras 

kunder förväntar sig i kvalitet av tjänsten, detta medför då att kunden kommer bli missnöjd 

med den levererade tjänstekvaliteten. Modellen är indelad i två nivåer, där den ena nivån 

representerar risker för missförstånd inom organisationen om vilken kvalitetsnivå de 

levererade tjänsterna skall hålla. Här finner vi gap 3 som kan bero på rollkonflikter pågrund 

av bristande organisationsförmåga. Gap 4 uppstår bl.a. när företaget har en bristande 
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marknadskommunikation, det som kommuniceras ut till segmentet stämmer inte överens med 

vad tjänsten faktiskt har för kvalitet när den ”levereras”. Gap 2 innebär att ledningen ej tar 

hänsyn till de preferenser som marknadsundersökningar visar att kunderna har (Wilson et al, 

2008). 

Den andra nivån representerar de variabler som innefattar kunden och dess upplevelser. På 

denna nivå finner vi två potentiella gap. Gap 1 som är missförhållandet mellan företagets 

lednings uppfattning om kvalitetsnivån och kundernas förväntningar på den samma, detta gap 

uppstår mellan nivåerna i modellen. Gap 5 är det kundgapet som nämnts ovan, dvs. när 

kunden förväntar sig mer av tjänsten än den levererar (Wilson et al, 2008). 

 

Figur 5: Gap – modellen visar, gapen inom organisationen och mellan organisation och kund. (Gap model från 

European Institute of Public Administration 2009, s. 17). 

Alla dessa Gap är självfallet mycket viktiga att försöka balansera ut, detta görs bäst med 

kunskap om kunden vilken sedan måste spridas i hela organisationen (ibid.). Vi lägger dock 

vår fokus på Gap 5 då det är den situation i vilken våra undersökningar genomförs. Gap –

modellen och då framför allt gap 5 är centrala resonemang för att påvisa hur våra teorier 

hänger ihop. Vi kommer däremot inte resonera kring övriga gap i modellen i vår analys då 

detta ej är möjligt utifrån vår empiri och inte heller önskvärt enligt vårt syfte och våra 

frågeställningar. Dock krävs en insikt och förståelse i övriga gap för att förstå komplexiteten i 

det femte gapet, varför vi presenterar modellen i dess helhet.     

3.2.4 ServQual 

Gap-modellen kallas även för ServQual - modellen. Genom att analysera de underliggande 

gapen, Gap 1 till 4, så leder det oss till kundgapet eller Gap 5 i modellen ovan (European 

Institute of Public Administration, 2009). ServQual ger oss redskap för att kunna mäta och 

styra servicekvalitet. Metoden och modellen skapades av Parasuraman, Zeithaml och Berry 

(1994). Modellen presenteras och utvecklas mellan 1985 till 1994. Fram till och med 1991 
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hade modellen 10 komponenter som definierade servicekvalitet 1991 omdefinieras dock detta 

till 5 komponenter vilka kategoriseras utifrån 22 frågor, dessa frågor kan dock behöva 

omformuleras en aning för att passa bransch (Parasuraman et al, 1994). De 5 kategorierna i 

vilka vi finner de 22 frågorna är följande; Gripbara, Pålitlighet, Lyhördhet, Försäkran samt 

Engagemang. Vi kommer förklara hur dessa kategorier kan definieras och användas som 

analysverktyg vidare i det empiriska kapitlet.  

Parasuraman har genomfört sin forskning på företag vilka de definierar som ”excellent service 

companies” dvs. förträffliga tjänsteföretag. Men de menar att modellen är anpassningsbar på 

alla tjänsteföretag (Parasuraman et al, 1994). 

Förväntningar är normativa varför de är centrala att mäta. Dessa förväntningar påverkas av 

två aspekter; önskad service, den service nivå som tjänsten bör eller kan ha och adekvat 

service dvs. den nivå som är den lägsta kunden upplever att de kan acceptera. Utrymmet 

mellan dessa två definierades som toleranszonen (ibid.). 

Analysen av ServQual - data kan ske på många olika sätt varför den passar vår undersökning 

mycket väl. Analysen kan ske på ett kvalitativt sätt och sker då post för post, dimension för 

dimension. Denna metod kan utvecklas till att kvalitativt mäta varje av de ovan nämnda 22 

frågorna (Buttle, 1995). 

ServQual modellen används flitigt och är av många ett uppskattat redskap för mätning och 

analys på kvalitativ nivå, men det finns de som framlyfter kritik mot modellen. Kritiken kan 

delas in i teoretisk kritik samt operationellkritik (ibid.).  

Den teoretiska kritiken innefattar bland annat att ServQual - modellen ej tar hänsyn till 

accepterade teorier inom andra discipliner som t.ex. statistiska och psykologiska teorier. Vissa 

menar även att det finns få bevis för att förväntad kvalitet minus upplevd kvalitet verkligen är 

en korrekt beskrivning av hur kunden upplever det. ServQual fokuserar i huvudsak på 

distributionskanalen eller själva processen av tjänsteutövandet snarare än slut produkten, 

vilket kritiker menar gör den mindre viktig.  

 

Recent conceptual advances suggest that the disconfirmation-based ServQual scale is 

measuring neither service quality nor consumer satisfaction. Rather, the ServQual 
scale appears at best an operationalization of only one of the many forms of 

expectancy-disconfirmation (Buttle, 1995:12). 
 

Vi anser dock att modellen därmed är bättre ämnad för utvärdering av tjänster inom t.ex. den 

offentliga sektorn. Där tjänsten ofta sträcker sig över en längre period (Buttle, 1995). 

När det gäller den operationella kritiken så handlar den i mångt och mycket om att 

kategorierna är för få för att kunna täcka hela kvalitetsaspekten ur ett kvantitativt 

angreppssätt. Vilket i sin tur medför att slutsatserna kan bli felaktiga ur ett statistiskt 

perspektiv. Vi anser dock att ServQual -modellen har kvalitativa ansatser och inte de 

kvantitativa vi oftast ser inom statistiken (ibid.).   

Ett verkligt problem med ServQual blir dock att den inte tar hänsyn till att kundens 

förväntningar över tid kommer att sjunka. Grönroos resonerade kring detta och ansåg det 

nödvändigt att ta fram en kompletterande modell, vilka sedan har arbetats fram (European 

Institute of Public Administration, 2009). Dessa modeller är inte nödvändigtvis bättre för oss i 

vår undersökning utan snarare för omfattande att använda på en undersökning med få frågor.  
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3.3 Grönroos kontra ServQual 

Grönroos anser att en majoritet av metoderna som används för att mäta kvalitet blir 

missvisande då de inte tar hänsyn till den totala kvalitetsaspekten. Vi anser därför att 

Grönroos med största sannolikhet inte skulle rekommendera bruket av ServQual – modellen, 

detta då den inte tar någon större hänsyn till det svårdefinierbara som är processen eller den 

funktionella kvaliteten som är en del av den totala kvaliteten.  

Grönroos menar att ServQual – modellen (ServQual – skalan) bör användas med försiktighet 

och definitionerna som används måste omvärderas för att passa berörd undersökning. Detta då 

marknader, tjänstetyper och den genomgripande kulturen kan variera mellan de olika 

undersökningsområdena. Det kan därför bli nödvändigt att lägga till eller ta bort vissa 

aspekter i undersökningsverktyget (Grönroos, 2000).   

Grönroos menar vidare att det finns tre problem med metoder som mäter och jämför 

förväntningar och upplevelser avseende tjänster. Om förväntningarna mäts efter genomförd 

tjänst, vilket det oftast görs av bekvämlighet, så kommer det inte möta förväntningarna på ett 

korrekt sätt då upplevelserna har färgat förväntningarna så som respondenten kommer ihåg 

dem (Wilson et al. 2008). På samma sätt är det inte heller alltid relevant att mäta 

förväntningarna i förväg då de inte i verkligheten påverkar hur kunden i slutändan utvärderar 

tjänsten. För det tredje anser Grönroos att om man i förväg gör en mätning av kundens 

förväntningar och vid ett senare tillfälle mäter kundens upplevelse av tjänsten, så mäts 

kundens förväntningar två gånger vilket ger ett felaktigt resultat (Wilson et al. 2008).  

Detta innebär dock inte att det är onödigt att försöka mäta kvalitetsaspekter i tjänster. Ett 

alternativ är att enbart mäta kundens upplevelser av tjänsten, detta kan då ske direkt efter 

avslutad tjänst (Exit surveys) eller efter viss förlupen tid (Post-transaction Surveys), ett av de 

mest kända alternativen för detta är ServPerf. Mätningen görs endast vid ett tillfälle över ett 

antal aspekter som forskaren anser mäter tjänsten så slutgiltigt som möjligt. Vi har dock valt 

att bortse från denna metod av ett par anledningar, först så vill vi ha teorier som belyser 

samma sak fast från olika håll. Dvs. att likheterna mellan ServQual och Grönroos tankar är att 

de mäter kvalitet fast på olika sätt. För det andra så säger ServPerf – modellen att de aspekter 

som skall mätas är helt upp till den enskilde forskaren att välja och de varierar mellan bransch 

och forskarens preferenser (Wilson et al. 2008).   
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4. Presentation och analys av empiri 
I följande kapitel kommer vi presentera de båda kvalitetsrapporterna, producerade av 

Skolverket och Linköpings kommun. Vi kommer därefter analysera dessa med hjälp av 

Totalkvalitetsmodellen samt ServQual – modellen. 

4.1 Linköpings kommun 

Varje år ska varje kommun och skola utföra en skriftlig kvalitetsredovisning där man 

beskriver verksamheten och där kvaliteten i verksamhetens olika delar bedöms och följs upp. 

Kvalitetsredovisningen måste vara lättillgänglig och illustrera hur skolan når uppställda 

nationella mål. Man ska även beskriva de åtgärder som måste vidtas för att rätta till mindre 

välfungerande delar. Kvalitetsredovisningen är tänkt som ett verktyg för att regelbundet 

kontrollera hur förbättringsarbetet går. Rapporten ska kunna användas av alla möjliga 

intressenter som personal, elever och föräldrar vid exempelvis val av skola (Linköpings 

kommun, 2011-04-22). 

Som Söderlund skriver är det viktigt för företag och organisationer att mäta 

kundtillfredsställelse, eftersom att om de inte lyckas leva upp till kundens förväntningar leder 

det till att kunden blir missnöjd vilket i sin tur kan leda till att man skapar negativa 

ambassadörer (Söderlund, 1997). Eftersom skolor idag är konkurrensutsatta och måste tävla 

om varje elev är det ännu viktigare för dem idag än för 20 år sedan att upprätthålla en god 

tjänstekvalitet som leder till hög kundnöjdhet. 

I kvalitetsredovisningen från 2008 skriver Bengt Olsson, ordförande i bildningsnämnden, att 

”till politikens viktigaste uppgifter hör att följa upp och utvärdera de mål som är uppsatta och 

att få svar på frågor om vi har den kvalitet på verksamheten som vi förväntar oss och hur vi 

ligger till i förhållande till andra kommuner.” Enligt Bengt Olsson visar redovisningen att 

eleverna ger kommunens skolor bra betyg och att man även ligger bra till jämfört med övriga 

landet. Inom gymnasieskolan måste man, enligt undersökningen, arbeta för ett ökat 

elevinflytande samt användning av mentorstiden. Det är även viktigt att man förbättrar 

kontakter med arbetslivet och högskolan (Bildningsnämnden, 2008). 

Inom ramen för kvalitetsarbetet i kommunens alla verksamheter finns enkäter, 

utvärderingsbesök, lokala arbetsplaner och kvalitetsredovisningar. Utöver detta görs även 

utvärderingar av speciella insatser, som t.ex. modersmålsundervisning, sommarskola samt 

olika utvecklingsprojekt. Kvalitetsarbetet består med andra ord av flera olika delar riktade mot 

flera olika verksamheter. På grund av denna studies avgränsning analyserar vi endast det 

material som rör undersökningar om gymnasieskolornas kvalitet (ibid.). 

4.2 Skolverket 

Skolverket utför med start var tredje år en undersökning om hur eleverna upplever skolan. 

Undersökningen är bred men dess övergripande syfte är att komplettera skolverkets nationella 

utvärdering av skolan där man tar hänsyn till flera av de berörda gruppernas attityder till 

skolan (Skolverket, 2010).  

Skolverket skriver i rapporten Attityder till skolan 2009 att frågorna som har ställts är till för 

att besvara huruvida skolorna följer de direktiv som står angivna i styrdokumenten. 

Styrdokumenten är utformade för varje ämne och studie nivå avseende alla svenska skolor, 

alla skolor måste tolka och följa dessa dokument bestående av riktlinjer och lagar. Avseende 

direktiven i styrdokumenten så är de i huvudsak inriktade på vad eleverna skall lära sig under 

respektive kurs, program samt full gymnasieskolgång (Skolverket, 2011-04-11). Dessa 
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kvalitetsaspekter är enligt Grönroos modell teknisk kvalitet, de är mycket viktiga för att kunna 

uppnå en god kvalitet även för kunden. Dock krävs av en undersökning som ska nå en total 

kvalitetsbild att hänsyn tas till den funktionella kvaliteten, vilket inte görs i undersökningen 

bortsett från rena skyddande åtgärder.       

Resultaten av undersökningen genomförd 2009 visar att eleverna i alla skolåldrar är generellt 

nöjda med sin skolgång. Vid en jämförelse med tidigare undersökningar så är det liten 

skillnad. Andelen äldre elever som upplever skolan som meningsfull är lägre än den andel 

yngre elever som gör det. Trots att majoriteten av eleverna på gymnasiet tycker att det är 

meningsfullt med skolan så har andelen elever som i större utsträckning och utan tillstånd är 

borta från skolan ökat från 29 % (2003 samt 2006) till 38 % (2009). Det faktum att 

gymnasieskolan är en frivillig skolform anser inte Skolverket ska påverka, detta i och med att 

om man studerar vid en gymnasieutbildning så har man också förbundit sig att delta i 

utbildningen. 

Relationen mellan lärare och elever har utvecklats i positiv riktning sedan 1993 men 

gymnasieeleverna upplever att få lärare väcker deras intresse. Nästan alla elever trivs i skolan 

och med andra elever. Sedan 2000 har en ökning skett av den elevgrupp som anser att de 

bemöts med respekt av lärarna, det är nu (2009) 8 av 10 som tycker att lärarna visar mycket 

stor respekt. Trots detta är det 15 % av eleverna som anger att de aldrig tycker att det är roligt 

att gå till skolan. 

Vi har i enlighet med vårt urval valt att utgå från den enkät som gymnasieelever och 

högstadieelever besvarat. Det är angivet i enkäten vilka frågor som endast skall besvaras av 

högstadieelever. Vi har valt att ange dessa frågor nedan, svarsalternativen anges inte utan går 

att finna i de båda rapporterna (Bildningsnämnden, 2008 & Skolverket, 2010). Vi kommer 

använda kategorierna beskrivna nedan. Frågorna man ska ställa utifrån de 22 som nämns i 

EUPAN – rapporten omarbetade för att passa en skolmiljö samt översatta från engelska, vi har 

dock försökt att hålla frågorna så nära originalen som möjligt. Modellen kallas för ServQual - 

modellen i vilken dessa kategorier tagits fram. Under varje kategori/rubrik finner vi frågorna 

som hjälper oss kategorisera frågorna i undersökningarna. 

4.3 ServQual  

4.3.1 Inledning 
Vi kommer inledningsvis att kategorisera de olika frågorna som ställts i enkäterna, vilka 

läsaren finner i rapporterna (Bildningsnämnde, 2008 & Skolverket, 2010), och sedan 

motivera varför vi placerat dem där vi har. Slutligen kommer vi studera sammanställningarna 

för att utreda huruvida frågorna är fördelade enligt ServQual – modellen.  

ServQual – modellen delar in undersökningen i fem kategorier, dessa kategorier definieras 

som: 

Gripbara 
Enligt ServQual – modellen är de gripbara frågorna de som rör ett företags faciliteter, 

tillgängligt material och hur personalen framstår. I fallet gymnasieskolan handlar detta om 

skolans lokaler, om utrustning som t.ex. läroböcker och datorer samt vad lärare, 

studievägledare och övrig personal ger för sken (European Institute of Public Administration, 

2009). 

Pålitlighet 
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Under pålitlighetskategorin, i ServQual - modellen, hamnar de frågor som säger om tjänsten 

utförs på det sätt som organisationen utlovat. Inom gymnasieskolan handlar det inte enbart om 

de förväntningar som skolorna skapar genom sin marknadsföring utan också om sådant som 

ingår i skollagen (European Institute of Public Administration, 2009). 

Lyhördhet 

ServQual - modellens kategori lyhördhet behandlar de frågor som har med hur villig skolan är 

att hjälpa kunder då problem uppstår. Det är även viktigt att skolan är tydlig med hur och när 

eleven ska få hjälp (ibid.).  

Försäkran 

Enligt ServQual - modellen så innebär försäkran att organisationen och dess personal skall 

inge tillit och respekt, dvs. det kunden önskar skall tas på allvar och kunden bör bemötas 

därefter, vilket personalen skall vara kompetent nog att göra. Avseende skolan så innebär 

detta att lärare och övrig skolpersonal skall vara respektfulla mot eleverna och att de skall 

vara kunniga på det de kan förväntas kunna (ibid.).  

Engagemang 

ServQual - modellen kallar denna kategori för empathy, dock upplever vi inte att empati blir 

en bra rubricering för kategorin då den inte speglar vad vi anser är empati. 

Engagemangsaspekten i modellen har som avsikt att mäta huruvida organisationen 

tillhandahåller en för individen ”vårdande” tjänst (ibid.).  

Vi har valt bort vissa frågor i undersökningen då de antingen är frågor av kontroll eller 

övergripande karaktär vilka ej kan eller bör kategoriseras då de inte mäter kvalitet. Dessa 

frågor är bl.a. Vilket år är du född? Går du i en kommunal eller i en fristående skola? Eller de 

icke kvalitetsbedömande frågorna av typen Anser du att du är duktig på datorer? Vilket är en 

fråga som i sig inte nödvändigtvis mäter elevens upplevda kvalitet av skolgången då dator 

kunskaperna kan ha kommit från annat håll. Eller frågor av typen Vad tycker du om följande 

påståenden; Eleverna bör få betyg tidigare i grundskolan och/eller Det borde finnas fler 

betygsteg. Dessa frågor är inte heller kopplade till den direkta kvaliteten utan snarare till 

debatten om ändrade betygsteg (Skolverket, 2010). 

Vidare så vill vi påminna om att kundperspektivet både i undersökningarna och i vår uppsats 

är att det är eleven som är kunden, detta blir viktigt vid kategoriseringen av frågorna. Det 

kan vara så att frågorna är ämnade att mäta något annat men vi ser dem ur berört kund 

perspektiv. 

4.3.2 ServQual – Analys: Linköpings kommun 

Gripbara 

Här hamnar de enkätfrågor som rör de fysiska hjälpmedel som eleven har rätt till och har 

skapat sig förväntningar om. Dessa hjälpmedel finns tillgängliga för att eleven på bästa 

möjliga sätt ska kunna delta på ett fullgott sätt i tjänsten skolgång. Det handlar om frågor som 

rör hjälpmedlens kvalitet, tillgänglighet samt om de är tillräckligt moderna.  

 Skolans lokaler är trivsamma. 

 Jag har tillgångar till läromedel av god kvalitet. 

 Det finns god tillgång till datorer i skolan (Bildningsnämnden, 2008) 
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Pålitlighet 

Enkätfrågorna som placeras under denna kategori kan vara relativt olika till sin karaktär. 

Detta eftersom vi definierat tjänsten som gymnasieskolan erbjuder som det totala paketet som 

ingår under elevens skolgång och inte endast själva utbildningen som leder till ett slutbetyg. 

De frågor som rör själva utbildningen handlar inte enbart om att eleven ska lära sig det som 

denne förväntas lära sig utan även att lärandet ska ske i enlighet med de kriterier som finns. 

 Jag lär mig mycket genom undervisningen. 

 Jag får ta eget ansvar för mina studier. 

 Lärarna organiserar undervisningen. 

 Jag får påverka undervisningen uppläggning (planering, arbetsformer mm). 

 Vi ges möjligheter att inhämta kunskaper utanför skola, studiebesök eller andra kontakter med 

arbetslivet. 

 Jag får bra information om mina studieprestationer i utvecklingssamtalet (Bildningsnämnden, 

2008) 

 

Dessa kriterier gör gymnasieskolan lite speciell jämfört med andra organisationer, även om 

andra givetvis också har egna lagar att följa. Utöver det som förväntas ingå i utbildningen 

förväntas skolorna även uppfylla andra kriterier för att man ska kunna säga att tjänsten 

skolgång utförs på ett korrekt sätt varför även dessa frågor placerats under denna kategori. 

 Det är arbetsro på lektionerna. 

 Flickor och pojkar blir bemötta på samma sätt. 

 Lärarna ger rättvisa omdömen och/eller betyg (ibid.) 

 

Frågor om mobbning och trygghet är lite speciella då man kanske skulle vilja placera dessa 

under kategorierna lyhördhet eller empati.  

 Jag känner mig inte mobbad i skolan. 

 Jag känner mig trygg i skolan (ibid.) 

 

Vi anser dock att frågorna i så fall bör omformuleras till, skolan lyssnar till signaler gällande 

mobbning och skolan lyssnar om eleven inte känner sig trygg. Som det är nu syftar frågorna 

till hur skolan motsvarar elevens förväntningar till mobbning och trygghet. 

 

Lyhördhet 

Att skolans personal är villig att hjälpa elever då dessa får svårt med någon kurs placeras 

enkelt under denna kategori då den syftar till att lyssna till elevens problem och därefter 

åtgärda dem. Lyhördhet i skolan behöver dock inte enbart betyda att eleven verbalt måste 

artikulera sina svårigheter till läraren utan vi anser även att detta behov kan framgå genom 

exempelvis upprepade dåliga studieresultat. 

Lyhördhet handlar även om att lyssna till elevens åsikter och klagomål. Kursutvärderingen är 

ett sätt för eleven att anonymt kunna säga vad denne tycker och tänker och om en skola utför 

sådana har vi antagit att man till någon grad är villig att lyssna till dessa åsikter. 

 Skolan ger mig tillräckligt stöd om jag har svårt att ”hänga med” i någon kurs. 

 Jag får utvärdera alla kurser. (Bildningsnämnden, 2008). 
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Försäkran 

Eftersom kommunens undersökning och vår analys av denna utgår från elevens perspektiv 

behandlar denna kategori de frågor som rör elevernas tillit till personal och skola. Även om 

eleverna kanske inte egentligen själva besitter den kunskap som krävs för att utvärdera en 

lärares kunskaper så handlar frågan om huruvida den tidigare känner tilltro för den senare. 

Detsamma gäller frågan om huruvida eleven känner att denne behandlas respektfullt av de 

vuxna i skolan. 

 Lärarna har goda kunskaper i sina ämnen. 

 Jag behandlas respektfullt av vuxna i skolan (Bildningsnämnden, 2008). 

 

Engagemang 

Likt vi tidigare nämnt så har vi gjort en annan översättning av namnet på denna kategori, den 

mest direkta översättningen torde vara empati men då kategorin inte i grund och botten syftar 

på att kunden eller i detta fall eleven ska vara vid god hälsa och må bra så känns definitionen 

empati felaktig. Snarare syftar den till att det finns möjlighet för eleven att vid behov tillgå 

individuell hjälp. Denna individuella hjälp är oftast en del av arbetsbeskrivning och kan 

därmed inte likställas med empati. 

 Jag får den hjälp jag behöver av min mentor. 

 Jag får den hjälp jag behöver av elevvården t.ex. skolsköterska eller kurator. 

 Jag får bra information om möjligheterna till fortsatt utbildning/arbete (Bildningsnämnden, 

2008). 

 

Detta kan handla om individuell hjälp av mentorn, om hjälp av skolsköterskan vid sjukdom 

eller av kuratorn om eleven är i behov av att prata med någon. Det kan också handla om 

individuell hjälp av studievägledare då eleven exempelvis vill veta mer om vilka möjligheter 

som finns efter gymnasiet. 

4.3.3 ServQual - Analys: Skolverket 

Gripbara 

De frågor som mäter det gripbara i undersökningen enligt vår definition är frågorna som 

mäter fysisk evidens som vad som påverkat valet av skola:  

 Hur viktigt har följande varit för ditt val av gymnasieutbildning? 

a. Information i tryckt material 

b. Information på Internet 

c. Dina kompisar 

d. Dina föräldrar 

e. Dina lärare 

f. Samtal med studie- yrkesvägledare 

g. Studiebesök och praktik  

 Hur viktigt var programmet/utbildningen och skolan för ditt gymnasieval? 

a. Programmet/utbildningen 

b. Skolan (Skolverket, 2010) 

Dessa frågor berör det initiala mötet med gymnasieskolan som tjänsteutövare, eller ett 

förmöte om man så vill. 
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Andra fysiska evidens är de som eleverna möter kontinuerligt under hela tjänsteprocessen och 

som berörs i frågan: 

 

 Vad tycker du om följande i din skola? 

a. Arbetsrum där du kan läsa läxor eller arbeta med gruppen 

b. Uppehållsrum eller övriga utrymmen på skolan 

c. Toaletterna 

d. Omklädningsrum och duschar 

e. Matsalen 

f. Skolmaten 

g. Ditt schema (Skolverket, 2010) 

Även denna definition eller kategorisering faller sig relativt naturlig då den berör enkelt 

utvärderingsbara aspekter, även om de är subjektiva. 

Vidare finner vi frågor avseende omfattningen av samt anledning till bruket av datorer i 

undervisningen. 

 Hur ofta använder du dator under olika lektioner? 

a. Matte  

b. Svenska 

c. Osv. 

 Hur ofta använder du dator i skolan till följande? 

a. Att skriva uppsatser/inlämningsuppgifter m.m,  

b. Att söka information t.ex. på Internet 

c. Att göra presentationer t.ex. redovisning 

d. Att arbeta med bilder ljud musik eller video 

e. Att arbeta med matematikövningar på datorn 

f. Att arbeta med språkövningar på datorn (ibid.) 

Dessa frågor kan beröras i flera av kategorierna men då vi likt vi tidigare nämnt har eleven 

som kund i perspektivet så faller det sig naturligt att definiera detta som gripbara 

kvalitetsaspekter. Om perspektivet varit ett annat så hade vi troligtvis funnit andra 

bakomliggande anledningar till varför frågan ställs som den gör. 

Vidare följer den fråga som varit mest svårdefinierad som gripbar i Skolverkets undersökning: 

 Frågor om undervisningen. 

a. Får du veta vad som är bestämt i kursplanen att du ska lära dig?  

b. Får du tydligt reda på vad som krävs för att få olika betyg?  

c. Är läroböcker och andra läromedel bra? (ibid.) 

Anledningen till varför denna fråga har definierats som gripbar är att den berör aspekten av 

hur lätt det är att förstå kommunikationsmaterialet. Dock kan det vara svårt för eleven att utan 

hjälp från tredje part förstå eller utvärdera detta material. En annan svårighet i definieringen är 

att vissa av under frågorna till ena kategori måste definieras på ett annat sätt vilket vi 

återkommer till nedan. 

Pålitlighet 

Initialt så ser vi till frågan som avser del av de kunskaper skolan har som uppgift att hjälpa 

eleverna att nå. 

 Har du fått lära dig i skolan att … 

a. Att vara kritisk till information du hittar på Internet 

b. Vara försiktig med vad du skriver publicerar om dig själv på Internet 
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c. Att använda Internet på ett schysst sätt som inte kränker andra (Skolverket, 2010) 

Pågrund av den initiala formuleringen, Har du fått lära dig i skolan att..., visar detta för 

eleven att det är något som de borde fått lära sig varför frågan torde spegla kvalitetsaspekten 

reliabilitet/pålitlighet på ett bra sätt. 

Vidare definierar vi frågan om elevers möjligheter till inflytande som en fråga om pålitlighet 

då även detta är reglerat i direktiven från Skolverket: 

 

 Hur mycket vill och kan du som elev vara med och bestämma om? 

a. Vad du får lära dig i olika ämnen 

b. Vilka läroböcker som ska användas 

c. Hur ni ska arbeta t.ex. grupparbete lyssna på läraren 

d. Vilka elever du ska arbeta med vid t.ex. grupparbeten 

e. Reglerna i skolan 

f. Läxor och prov (ibid.) 

Även här visas i formuleringen av frågan att eleven har viss rätt att vara delaktiga i 

beslutsprocessen om så önskas. 

Dock finns det även frågor som vi definierat att de finns under denna kategori men som skulle 

kunna argumenteras för andra typer av kategoriseringar: 

 Hur tycker du att det är i din skola? 

a. På din skola arbetar man aktivt för att motverka mobbing och annan kränkande 

behandling. 

b. Det förekommer ofta klotter och skadegörelse. 

 Hur ofta…. 

a. Förekommer det våld på skolan? 

b. Förekommer det mobbing på skolan? (ibid.) 

Anledning till varför dessa frågor kan vara lite svårare att enkelt definiera som frågor 

avseende pålitlighet är då de kan upplevas som om de är baserade på empatiska värderingar 

hos ”skolan”. Vi kategoriserar frågan på detta sätt då skolan enligt skollagen skall aktivt 

motarbeta denna typ av beteenden, eleven vet att mobbing, våld och skadegörelse är fel och 

att det ej skall ske runt dem.  

 Vad tycker du om följande? Hur ofta…. 

a. Känns det meningsfullt att gå till skolan 

b. Känner du dig trygg i skolan 

c. Känner du dig rädd i skolan 

d. Tycker du det är obehagligt att byta om och duscha vid idrotten 

e. Är det roligt att gå till skolan 

f. Är ljudnivån i matsalen så hög att den är störande (ibid.) 

Lyhördhet 

Lyhördheten blir ett relativt brett spektra då det avser så pass många tänkbara aspekter, vi 

anser inte att lyhördhet enbart avser förmågan hos personalen att lyssna när de blir tilltalade 

utan även förmågan att läsa mellan raderna och att se det behov som är outtalat.  

 Hur mycket eller lite tycker du att du bryr dig om och engagerar dig i skolarbetet? 

 Är kraven som ställs på dig i skolan…. 

a. För höga 

b. Lagom  

c. För låga  
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 Hur ofta känner du dig stressad i skolan. 

a. Känner du dig stressad på grund av…. 

b. Läxor/hemuppgifter 

c. Prov 

d. Betyg 

e. För lite tid mellan lektionerna 

f. Egna krav och förväntningar när det gäller skolarbete/skolprestationer, 

Fritidsaktiviteter/fritidsintressen 

 Händer det att du är borta från skolan utan att du har lov till det? (Skolverket, 2010) 

Följande fråga avser en tänkbar anledning till varför skolan kan brista i sin lyhördhet ur ett 

elevperspektiv: 

 Är klassen eller undervisningsgruppen som du oftast är i… 

a. För stor 

b. Lagom 

c. För liten (ibid.) 

Alla dessa aspekter blir centrala för eleven när han/hon skall bedöma kvaliteten på skolans 

lyhördhet. 

Försäkran 

Under denna kategori blir lärarnas agerande gentemot eleverna de centrala frågorna att 

identifiera, både avseende kunskap och agerande. 

 Här följer två frågor om vilken betydelse du tycker att skolan har för ditt lärande i framtiden. 

a. Hur mycket nytta tror du att du kommer ha av det du lärt dig i framtiden 

b. Ger skolan dig lust att lära dig mer (Skolverket, 2010). 

Detta är en central del för pedagoger att kunna visa på nyttan och glädjen i lärandet för 

eleverna.  

 

 Vilken utbildning tror du att du måste ha för att få ett jobb som du vill ha? 

a. Grundskolan 

b. Gymnasieskolan 

c. Högskola/Universitet 1-2 3-6 

d. Har inte tänkt på det 

e. Vet ej (ibid.) 

Läraren förutsätts känna till vad som krävs för att eleven skall kunna nå sina mål så att eleven 

får möjlighet och redskap att nå dem. 

 
 När ni jobbar i grupp i skolan, lär du dig bäst tillsammans med elever som … 

a. Kan lite mer än du 

b. Kan ungefär lika mycket som du 

c. Kan lite mindre än du 

d. Vet ej 

e. Går du i en nivåindelad grupp i något eller några ämnen? (Skolverket, 2010) 

Dessa frågor speglar de redskap med vilka läraren kan underlätta för eleven i deras lärprocess 

vilket torde medföra, om det gjorts på rätt sätt, att eleven känner sig mer på rätt plats.  

 Vad tycker du om dina lärare? 

a. Tycker du lärarna undervisar bra 

b. Har lärarna förmåga att engagera dig och skapa intresse 
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c. Tycker du att lärarna tror på dig och din förmåga att lära 

d. Behandlar lärarna dig rättvist 

e. Behandlar lärarna flickor och pojkar rättvist 

f. Är lärarna tydliga med hur du klarar dig i olika ämnen 

g. Ger lärarna dig nya utmaningar så att du hela tiden utvecklas 

h. Ger lärarna dig det stöd och den hjälp du behöver i skolarbetet 

i. Är lärarna bra på att förklara när du inte förstår 

j. Är lärarna bra på att skapa arbetsro 

k. Sätter lärarna rättvisa betyg. 

l. Hur tycker du att det är i din skola? 

m. Elever och lärare möter varandra med respekt. 

n. Hur tycker du att du själv har det i den skola där du går? 

o. Känner du dig ofta orättvist behandlad av lärare och andra vuxna på skolan (Skolverket, 

2010). 

Dessa frågor berör hur relationen ser ut mellan lärarna och eleverna vilket bör vara en 

måttstock på den kvalitet eleven som kund upplever av en stor del av sin skolgång.  

Engagemang 

Likt ovan innebär kategoriseringen engagemang möjligheter för kunderna att få individuell 

hjälp vid behov. 

 Om du får problem som har med skolan att göra - Hur lätt eller svårt skulle du ha att vända dig 

till någon i skolan? 

a. Någon av lärarna 

b. Elevvårdspersonal 

c. Annan vem (Skolverket, 2010) 

Denna fråga är ett bra exempel på hur det individuella stödet kan te sig i skolan vilket är 

centralt för begreppet enligt ServQual - modellen. 

4.3.4 ServQual – Analys: Jämförelse 

Enligt ServQual – modellen ställs i kvalitetsundersökningen 22 frågor utifrån de fem 

kategorierna. 4 av dessa frågor hamnar under kategorin gripbara, 5 under pålitlighet, 4 under 

lyhördhet, 4 under försäkran och 5 under engagemang. Detta ger en procentuell fördelning på: 

(European Institute of Public Administration, 2009) 

 Gripbara – 22,7% 

 Pålitlighet – 18,2% 

 Lyhördhet – 18,2% 

 Försäkran – 18,2% 

 Engagemang – 22,7% 

Vi kommer i följande kapitel jämföra denna fördelning med fördelningen av frågorna i 

Linköping kommuns och Skolverkets undersökningar för att på så vis försöka reda ut om de 

utförs på så sätt att de stämmer överens med hur ServQual - modellen mäter kvalitet 

(European Institute of Public Administration, 2009). 

Gripbara 

Av de totalt 20 frågorna som ställdes till gymnasieeleverna i Linköpings kommun placeras 3 

under kategorin gripbara, vilket ger en fördelning på 15 %. Av de totalt 73 frågorna som 
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Skolverket ställt i sin undersökning placerar vi 28 under kategorin gripbara vilket motsvara 

38,4 %. ServQual – modellen anger att den procentuella fördelningen bör motsvara 22,7 %. 

Avseende undersökningen genomförd av Linköpings kommun så ser vi då att fördelningen av 

vad som kan definieras som frågor gällande gripbara aspekter är lägre än vad som 

rekommenderas enligt ServQual – modellen. Detta beror till stor del på att man valt att ställa 

väldigt generella frågor inom detta område. Exempelvis undersöker man i en enda fråga om 

vad eleven tycker om skolans lokaler, istället för att dela in lokalerna i gymnastiksal, matsal, 

toaletter etc. vilket också skulle öka antalet frågor inom denna kategori. 

När det kommer till undersökningen genomförd av Skolverket så är fördelningen mycket 

högre än vad som rekommenderas enligt ServQual – modellen. Detta beror med största 

sannolikhet på att undersökningen är landsomfattande och att många skolor kan se mycket 

annorlunda ut.  

Pålitlighet 

I Linköpings kommun har vi placerat 55 % d.v.s. 11 frågor under kategorin av frågor som kan 

definieras som att de avser pålitlighet. Utifrån Skolverkets undersökning kategoriserar vi 19 

av frågorna som att de har som syfte att mäta pålitlighet, dvs. motsvarande 26 %. Enligt 

ServQual – modellen borde den procentuella fördelningen vara 18,2 %.  

Den största skevheten i fördelningen finner vi i undersökningen genomförd av Linköpings 

kommun. Frågor kategoriserade som berörande pålitlighet är drygt hälften av de ställda, 

jämfört med den knappa femtedel som ServQual rekommenderar. Den största anledningen till 

detta beror antagligen på att undersökningen utförs på uppdrag av kommunen, som vill visa 

att den uppfyller de nationella målen. Problemet är dock att det inte är staten som definierats 

som kunden i detta fall utan eleven och därför är det inte främst staten som bör bestämma vad 

som är viktigt gällande skolans kvalitet. 

Anledningen till den skeva fördelningen avseende undersökningen genomförd på uppdrag av 

Skolverket, grundar sig också troligtvis i den stora fokus på styrdokumenten och de krav som 

ställs på en omfattande och komplex tjänst. 

Lyhördhet 

Avseende undersökningen genomförd av Linköpings kommun kategoriserar vi 2 av frågorna 

som rörande lyhördhet, alltså 10 %. Skolverkets undersökning ställer 6 frågor gällande 

lyhördhet och av dess totala 73 ställda frågor motsvarar detta 8,2 %. ServQual – modellen 

anger dock att denna procentsats bör motsvara 18,2 %. 

I både Skolverkets och Linköpings kommuns undersökningar så har för litet fokus lagts på 

frågor rörande lyhördhet. I båda undersökningarna kan detta dock ha att göra med att några av 

de frågor som skulle kunna hamna under denna kategori ingår i kriterierna om vad tjänsten 

skolgång måste innefatta och därför istället placeras under kategorin pålitlighet. Vi har med 

andra ord ej kategoriserat frågor som vi anser berörs som måsten enligt styrdokumenten under 

denna kategori då de ej är valbara eller bör tyda på lyhördhet från och inom organisationen. 

Försäkran 

När det gäller de frågor som vi kategoriserat som att de avser att undersöka försäkran så är det 

2 frågor, dvs. 10 %, av frågorna från Linköpings kommuns undersökning som hamnar under 

denna kategori. Från Skolverkets undersökning finner vi 19 frågor, dvs. 26 %, som utformats 

för att undersöka dessa aspekter. ServQual – metoden anger att fördelningen bör motsvara 

18,2 %.  
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Likt kategorin gripbara så ser vi utfall som skiljer sig både över och under den 

rekommenderade nivån. Förklaringen till den låga procentsatsen i undersökningen genomförd 

av Linköpings kommun, anser vi att en förklaring kan finnas i att de i undersökningen endast 

brytt sig om huruvida lärarna inger tillit. Dock innehåller gymnasieskolans personal andra än 

bara lärare. 

Skolverkets undersöknings högre procentuella andel frågor som berör försäkran kan förklaras 

med att Skolverket själva inte behöver lägga lika stor fokus på vad som bevisar att skolorna 

följer styrdokumenten utan har därför möjlighet i samband med en större undersökning att se 

till andra aspekter. 

Engagemang 

Ur Linköpings kommuns undersökning lyckas vi finna 3 frågor, 15 %, som kan kategoriseras 

som engagemang. Avseende undersökningen genomförd av Skolverket finner vi endast 1 

fråga, 1,4 %. ServQual – modellen visar att 22,7 % av frågorna som ställs bör beröra frågor 

som avser engagemang.  

Båda undersökningarna ligger långt under vad som skulle vara en acceptabel nivå. En möjlig 

anledning till denna låga procentsats avseende Linköpings kommuns undersökning är att i 

gymnasieskolan sker inte den största delen av den hjälp som eleverna får individuellt, utan 

gruppvis. Vilket det självfallet finns en medvetenhet om hos kommunerna vilket kan medföra 

en ovilja att belysa detta faktum.  

Vi konstaterar dock att inte ens det faktum att de bristande möjligheterna till enskild hjälp kan 

påverka valet av att vilja fråga om engagemang är förklaring nog till varför endast 1 av 73 

frågor i Skolverkets undersökning berör kategorin engagemang.  

4.4 Totalkvalitetsanalys 

Attityder till skolan 2009 tematiseras i Skolverkets rapport enligt följande; Inställning till 

skola och lärande, Skolans kunskapsförmedling, Krav och utmaningar i skolan, Skolans 

förmåga att anpassa undervisningen, Gruppstorlek och arbetsro, Information om 

kunskapsutveckling och betyg, Könskillnader och En skola för alla. I redovisningen framtagen 

av Linköpings kommun indelas frågorna i kategorierna; Kunskaper, betygsättning och 

bedömning, normer och värden, ansvar och inflytande, samverkan – arbete och samhällsliv. 

Vi väljer dock att tematisera undersökningen utifrån Grönroos resonemang och modeller om 

Totalkvalitet (Figur 1) och Hur upplevs kvaliteten av tjänsten (Figur 3). Detta för att se om vi 

kan identifiera skillnader. Då vi ovan redovisat fullständiga frågorna så kommer vi här endast 

redovisa dem i förkortade versioner. 

4.4.1 Förväntningar 

Vi finner ett par frågor som mäter vad som kan ha påverkat elevernas förväntningar. Frågorna 

avseende vad som påverkat elevernas val av gymnasieskola. Hur viktigt är följande i ditt val 

av gymnasieskola; T.ex. information på internet, kamrater och studiebesök påverkar alla 

elevernas förväntningar på tjänsten. Dessa är exempel på implicit (studiebesök) explicit 

(internethemsida) och word-of-mouth (kamrater) -kommunikation. 

Dock bör man ta hänsyn till att då tjänsteprocessen är så pass lång så kan de kontinuerliga 

upplevelserna av skolan medföra att den upplevda kvalitetsbilden blir skev vilket då kommer 

ändra elevernas förväntningar. 
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Att eleven är nöjd med sin utbildning och trivs i skolan samt rekommenderar sin skola till 

andra behandlar det man inom marknadsföring kallar för word-of-mouth och bör vara en av 

de allra viktigaste sätten att marknadsföra en skola. Att så många som 79,7 procent av alla 

elever i Linköpings kommun rekommenderar sin skola till andra måste ses som ett väldigt 

positivt resultat för kommunens skolor. Word-of-mouth skapar enligt Grönroos (1988, 1997, 

2007) totalkvalitets - modell förväntningar hos elever. För höga förväntningar är inte enbart 

positivt, utan kan också leda till att den upplevda tjänstekvaliteten bli lägre hos en kund 

jämfört med om förväntningarna från början varit lägre. 

En central aspekt i Gap – modellen är skillnaden, dvs. gapet, som uppstår mellan kundens 

förväntningar och den uppfattning organisationen har om kundens förväntningar mao. gap 5. 

Ett alternativ för skolorna skulle då kunna vara att genom kontakt med högstadieskolorna 

försöka hantera elevernas förväntningar. Inte nödvändigtvis sänka förväntningarna utan 

snarare göra dem mer realistiska. Likt vi ovan nämnt blir det dock nödvändigt att 

gymnasieskolorna kontinuerligt arbetar med att implementera realistiska förväntningar då 

tjänsteprocessen löper under så pass lång tid. 

4.4.2 Organisationsprofil 

Vi kan identifiera vad vi skulle kunna kalla en generell skolorganisationsprofil som skall vara 

gällande.  Vad tycker du om dina lärare, behandlar lärarna flickor och pojkar rättvist? Jag 

får påverka undervisningen uppläggning. Då skolan har som sin huvudsakliga uppgift att 

införliva en demokratisk värdegrund i eleverna samt kontinuerligt arbeta med människors lika 

värde så kan detta vara ett mått på denna organisationsprofil. Den demokratiska värdegrunden 

är de glasögon genom vilka kvaliteten på de enskilda skolorna får bedömas (Skolverket, 

2011-04-29). 

Det är i Skolverkets undersökning inte möjligt att identifiera unika organisationsprofiler för 

olika skolor då undersökningen vi har analyserat inte tar särskild hänsyn till den enskilda 

skolan. Dock innefattar en av kontrollfrågorna i undersökningen huruvida eleven går på en 

kommunal eller fristående skola, vilket kan ha påverkan på organisationsprofilen. Detta då 

fristående skolor har andra förutsättningar att via en större organisation finna en unik 

organisationsprofil, men de måste samtidigt leva med pågående debatter om friskolor. I 

Linköping kommuns redovisning gör man däremot jämförelser mellan skolorna. Dock finner 

man inga tydliga tecken på frågor som vill svara på hur skolornas organisationsprofil ser ut. 

4.4.3 Teknisk kvalitet 

Likt vi tidigare nämnt avser Grönroos begrepp teknisk kvalitet, kvaliteten på genomförd tjänst 

dvs. sluttjänstens av kundens upplevda kvalitet (Grönroos, 1998, 1997, 2007). Dock krävs 

vissa justeringar här avseende kvalitetsmätning på en tjänst som är så pass långdragen som 

skolan är, samt att undersökningarna är genomförda under pågående tjänsteutövning. 

Tekniska kvaliteten är då det som är direkt kopplad till vad kvaliteten kommer bli på 

sluttjänsten. 

Det finns en uppsjö av frågor i de berörda undersökningarna som är kopplade till teknisk 

kvalitet, då vi ser till de frågor som med stor tydlighet påverkar sluttjänsten så är det en 

kraftig majoritet av frågorna som berör detta. 

Avseende de frågor som tydligast berör detta är t.ex. Har du fått lära dig i skolan att...? Hur 

nöjd eller missnöjd är du med de kunskaper du hittills tillägnat dig under skoltiden? Ger 

lärarna dig det stöd och den hjälp du behöver i skolarbetet? Ger lärarna dig nya utmaningar 

så att du hela tiden utvecklas? Tycker du att lärarna undervisar bra? Skolan ger mig 
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tillräckligt stöd om jag har svårt att hänga med. Lärarna förklarar kursmål och 

betygskriterier på ett tydligt sätt. Alla dessa frågor är mycket tätt kopplade till den tekniska 

kvaliteten, att ha frågor som tar fokus på vad eleverna faktiskt har lärt sig ger en god bild av 

vad den tekniska kvaliteten faktiskt i slutända upplevas som av den eleven. 

 

Det finns även många frågor som skulle kunna argumenteras för att de snarare är en del av 

processen och hur njutbar den är, dock bör läsaren inte glömma att eleven är en så pass aktiv 

del i tjänsteprocessen att frågor som; Vad tycker du om följande i din skola, rum där du kan 

läsa läxor eller arbeta med grupparbeten, uppehållsrum och matsal? Det är arbetsro på 

lektionerna, blir mycket centrala för att den tekniska kvaliteten ska vara hög. Om vi gör en 

jämförelse med en annan bransch skulle troligtvis inte dessa aspekter påverka den tekniska 

kvaliteten på samma sätt, det ska vara en mycket obekväm frisörstol för att inte sluttjänsten en 

ny frisyr skall ha hög teknisk kvalitet. 

 

Dessa är ett axplock av de frågor som berör gymnasieskolans tekniska kvalitet i 

undersökningarna. Som vi skrev ovan så är en majoritet av alla frågor inriktade på att möta 

den tekniska kvaliteten.    

4.4.4 Funktionell kvalitet 

Grönroos menar likt vi tidigare nämnt att det är central att mäta både den tekniska kvaliteten 

samt den funktionella kvaliteten för att kunna bilda sig en uppfattning om totalkvalitet. 

Begreppet funktionell kvaliteten avser processen i vilken den tekniska kvaliteten skapas 

(Grönroos, 1988, 1997, 2007). Även här blir det inte lika uppenbart som vid en tjänst inom en 

bransch som får ses som enklare, än vad tjänsten gymnasieskola är. Den funktionella 

kvaliteten är i detta fall, i och för sig precis som i alla tjänstesituationer, det som inte påverkar 

den tekniska kvaliteten utan som tillsammans med den upplevda tekniska kvaliteten ger den 

totala kvaliteten. 

Detta resonemang gör att det kan vara svårt att identifiera några frågor som faller in under 

kategorin den funktionella kvaliteten. Men vi har dock valt att identifiera en del frågor som 

fortfarande definieras som om de mäter funktionell kvalitet. Det finns 2-3 frågor av typen: 

Hur trivs du i skolan du går i? Dessa är mycket övergripande frågor vilket kanske inte mäter 

den funktionella kvaliteten på ett ultimat sätt men de tar ändå hänsyn till en aspekt som inte 

nödvändigtvis är direkt kopplad till den tekniska kvaliteten. 

 

Bortsett från ovan nämnda frågetyp så finner vi frågor likt dessa: Hur tycker du att det är i din 

skola, arbetar man aktivt för att motverka mobbing och annan kränkande behandling? 

Händer det i skolan att någon eller några elever slår dig eller gör dig illa på något annat 

sätt? Händer det i skolan att andra elever kränker dig genom t.ex. SMS, MSN, MMS, mail och 

chat? Jag känner mig trygg i skolan. Det kan upplevas som kontroversiellt att hävda att detta 

inte påverkar den tekniska kvaliteten. I många fall kan dessa frågor medföra att elever uteblir 

och mår så pass dåligt att de väljer att avbryta sin skolgång, men det finns de som når en 

mycket god teknisk kvalitet i tjänsten men som har en fruktansvärd tid i processen. 

4.4.5 Totalkvalitet  

Avseende den totala kvaliteten så kan vi konstatera att det inte direkt finns några försök att 

mäta den, det som vi funnit att definiera som funktionell kvalitet är extrema situationer som 

långt ifrån alla elever kommer utsättas för, eller generella frågor som egentligen inte mäter 

den funktionella kvaliteten fullt ut. Detta medför att endast de elever som utsätts för psykisk 

eller fysiskt våld som har en funktionell kvalitet som kan påverka den totala kvaliteten.  
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Vi kan utifrån detta konstatera att den totala kvaliteten är svår att mäta. Detta beror enligt oss 

på att, dels är det svårt att mäta den totala kvaliteten innan tjänsten är avslutad (Wilson et al, 

2008) dels mäter undersökningarna huruvida skolorna uppnår de mål som finns angivna hos 

Skolverket i styrdokumenten (Skolverket, 2010). Det är inget fel i detta, dock anser vi att alla 

elever påverkas av ”andra” saker än det som ger den tekniska kvaliteten under sin skolgång.    
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5. Diskussion av Resultat & Slutsatser 

Nedan följer svaren på våra frågeställningar samt resonemangen kring hur vi kommit fram 

till dessa svar. Vidare presenteras några slutsatser och förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Resultat 

Denna uppsats inleddes med tre forskningsfrågor på vilka vi ville ha svar. Är synen på vad 

som är kvalitet liknande mellan Skolverkets undersökningar och Linköpings kommuns 

undersökningar? var den första frågan vi ställde oss. Vi finner synen på kvalitet näst intill 

identiska i de båda undersökningarna. När det kommer till frågan, Motsvarar 

kvalitetsbilden/bilderna den som beskrivs i EUPAN - rapporten dvs. ServQual samt den 

totalkvalitetsbild som Grönroos presenterar? finner vi att den kvalitet som undersökningarna 

syftar till har lite gemensamt med de bilder som totalkvalitet och ServQual – modellen 

presenterar. Den sista frågan vi ställde oss Vad finns det för möjligheter för kunden att 

utvärdera tjänsten gymnasieutbildning och är denna utvärdering relevant för kunden? är 

aningen mer komplicerat. Vi kommer fram till att genomföra undersökningarna i deras 

nuvarande form inte är förenligt med perspektivet att eleven är kunden. Detta då vi inte anser 

att något av de analyserade undersökningsverktygen uppfyller vad som kan ses som ett gott 

verktyg för att mäta den totala kvaliteten för kunden. Vi får enligt de ramar som totalkvalitet 

och ServQual-modellen anger göra tolkningen att de som genomfört undersökningarna ej har 

sett eleven som kund, i annat fall torde både Skolverkets och Linköping kommuns 

undersökningar brista i både validitet och reliabilitet. Däremot finner vi det relevant att 

utvärdera tjänsten om fokus istället skulle läggas på eleven som kund.   

5.1.1 Syn på kvalitet 

Vi har frågat oss huruvida den uppfattning som har funnits av kvalitet i undersökningarna 

stämmer överens med varandra. Vi har funnit att undersökningarna har mycket liknande 

uppfattningar om vad det är för kvalitet som ska och kan mätas. Dock överensstämmer denna 

kvalitetsbild dåligt med resonemang kring begrepp som totalkvalitet, inte heller stämmer 

undersökningarna överens med de rekommenderade undersökningsmetoderna som 

presenterats av European Institute of Public Administration eller EUPAN - rapporten, som vi 

har kallat den. ServQual - modellens fördelning av frågor enligt dessa fem kategoriseringar 

stämmer dåligt överens med fördelningen av frågor i de berörda undersökningarna. 

Det är likt vi tidigare nämnt så att Skolverket och Linköpings kommuns genomförda 

undersökningar har sitt huvudsakliga fokus på vad som står angivet i styrdokumenten. Det 

finns inget krav på skolorna att mäta en generell upplevd nöjdhet eller de kvalitetsaspekter 

som gör att författarna ser tillbaks på sin gymnasieskoltid med ett leende. Detta medför 

givetvis att det finns en viss skevhet i fördelningen då vissa frågor måste besvaras och 

undersökningen inte kan vara allt för omfattande om de vill att respondenterna skall kunna 

besvara frågorna. 

5.1.2 ServQual 

Det som har varit mest iögonfallande avseende de kategorier som ServQual - modellen anger i 

relation till Skolverket och Linköpings kommuns undersökningar är den kategori som vi 

kallar för Engagemang. Det är väldigt få av de ställda frågorna som kan kategoriseras enligt 

denna kategori. Det finns enligt oss många anledningar till detta, den mest centrala är att vi 

inte bör glömma att ServQual - modellen rekommenderas av European Institute of Public 

Administration till den offentliga sektorn generellt och inte skolan speciellt. Skolans värld och 

värdegrund är väldigt speciell i jämförelse med annan offentlig verksamhet, skolan kan inte 
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fungera utan ett personligt engagemang eller en vårdande verksamhet, det förväntas av alla 

parter och är därmed inte en måttstock för bättre kvalitet.  

Avseende det som definierats som frågor gällande det gripbara i tjänsten gymnasieskolgång så 

förvånar det oss att undersökningen genomförd av Linköpings kommun har så pass generella 

frågor så att fördelningen hamnar under vad som skulle rekommenderas enligt ServQual - 

modellen. Detta är kanske i sig inte så konstigt men om det ställs i relation till fördelningen av 

frågor som hamnar under densamma kategorin gällande Skolverkets undersökning så är 

andelen mer än dubbelt så stor. Vi anser alltså att frågorna avseende de gripbara är mer 

generella i Linköpings kommuns undersökning än de är i Skolverkets undersökning. Detta var 

initialt något som förvånade oss då det skulle kännas mer logiskt att den landsomfattande 

undersökning som Skolverket genomfört är mer generell. Men vi upplever att detta beror på 

att inställningen till varför undersökningen har genomförts av Linköpings kommun snarare är 

att rapportera till chefen, i detta fall staten, än att ha ett kundperspektiv som innefattar eleven. 

Därför läggs fokus på att ställa de frågor som tydligare påvisar de aspekter som de vet att 

staten vill kontrollera. Då kan vi dock ställa oss frågande till namnet på rapporten, 

Kvalitetsredovisning 2008. Men vi kan konstatera att en sammanvävning av 

undersökningarna skulle ge en bättre fördelning enligt ServQual - modellen, och det är ju 

också syftet med undersökningarna, de ska komplettera varandra. 

Denna vilja att påvisa att kommunens skolor uppfyller målen och kraven syns även tydligt vid 

en jämförelse mellan undersökningarna avseende kategorin pålitlighet. Det som är mest 

anmärkningsvärt här är kanske inte den stora skillnaden mellan ServQual - modellens 

fördelningsandel och undersökningarnas utan kanske framför allt avseende den stora 

skillnaden mellan undersökningarna själva. Vi ser att Skolverkets undersökning tar större 

hänsyn till denna kategori än vad som ServQual - modellen rekommenderar, vilket tyder på 

att de anser det som viktigt. Linköpings kommuns undersökning har mer än hälften av sina 

frågor inom pålitlighetskategorin, vilket tyder på att de är medvetna om hur pass viktigt staten 

anser att detta är. Detta i sig är ju inget konstigt men det stämmer illa överens med en bred 

och nyanserad kvalitetsbild enligt ServQual - modellen. 

Avseende kategorin lyhördhet så finns också en viss skevhet i fördelningen av frågor gällande 

båda undersökningarna. Vi anser dock att det i detta fall är ofrånkomligt då det som enligt 

ServQual - modellen skall definieras under denna rubrik ej är möjligt att definiera på detta sätt 

då de enligt skollagen är aspekter som måste innefattas i tjänsten gymnasieskolgång. 

I kategorin försäkran så finner vi skillnader både mellan undersökningarna i sig och i relation 

till den fördelning som ServQual - modellen rekommenderar. Linköping kommuns 

undersökning ligger under den rekommenderade nivån vilket vi återigen tror beror på att det 

snarare handlar om en rapportering till staten än om en verklig kvalitetsmätning ur ett ”eleven 

är vår kund” - perspektiv. Skolverkets undersökning ligger dock en bra bit över den 

rekommenderade nivån vilket vi tycker tyder på att de anser denna typ av frågor som mycket 

viktiga. Det blir ett tydligt kundfokus på eleven i denna typ av frågor då de avser att möta hur 

eleverna upplever nyttan av utbildningen, med frågor som mäter en tänkbar framtida nytta. 

Detta upplevs som mycket förenligt med en bild av att eleven är vår kund 

5.1.3 Totalkvalitet 

Likt vi nämnde i inledningen av denna diskussion så ser vi små, om några, spår av en 

totalkvalitetstanke i undersökningarna. Båda undersökningarna lägger sin fokus på det som 

har direkt koppling till den tekniska kvaliteten och tar ingen hänsyn till den funktionella 

kvaliteten. Problemet kvarstår då i att Gap 5 eller kundgapet inte kommer överbryggas, vilket 
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fortsatt leder till en debatt med negativ ton om den svenska skolan. Vi har som författare av 

denna uppsats själva fått tänka tillbaks och reflektera kring hur vi upplevde vår skoltid och 

kan konstatera att vi har svårt att påminna oss om när vi senast använde oss av någon kunskap 

som vi direkt kan koppla till gymnasieskolan. Vi kommer istället ihåg vänner, upplevelser och 

situationer som inte haft någon större påverkan på den tekniska kvaliteten. Detta är i och för 

sig inget problem då vi både ser tillbaks på denna tid med glädje, problemet uppstår snarare i 

de situationer som har varit mindre bra.   

Något vi anser att man saknar i båda undersökningarna om man utgår från Grönroos modell 

om totalkvalitet är fokus på organisationsprofil. Modellen säger att teknisk kvalitet 

tillsammans med funktionell kvalitet och organisationsprofil leder till totalkvalitet. I 

undersökningen tar man inte alls upp frågor som handlar om hur eleverna anser att skolorna 

profilerar sig. Man skulle exempelvis kunnat undersöka hur eleverna ser på skolornas 

utbildningsutbud samt om det är någon utbildning som saknas och i så fall vilken. Detta kan 

vara centralt för att kunden skall kunna få det den önskar. 

5.1.4 Totala kvalitetsbilden 

Då Skolverkets och Linköping kommuns undersökningar endast har små ansatser att mäta 

kundernas förväntningar så finns det endast spekulativa möjligheter att se till den totala 

kvalitetsbilden. Vi ställer oss frågande till huruvida det överhuvudtaget är relevant att under 

pågående tjänst mäta kundens förväntningar. Likt Grönroos resonerar så kan vi inte på ett 

korrekt sätt mäta kundens förväntningar i annan situationen än innan tjänsten påbörjas. De 

båda undersökningarna har genomförts på elever som är en del av pågående tjänsten.    

5.1.5 Möjligheter och relevans för kunden 

Gymnasieskolan hjälper till att skapa förväntningar hos eleven inför kommande arbetsliv eller 

vidare studier, något som gör det intressant för arbetsgivare och högkolor att inleda 

samarbeten med gymnasieskolorna. På samma sätt kan antas att det vore vettigt för 

gymnasieskolor att anta de offensiva strategier som Söderlund talar om och samarbeta med 

högstadieskolor för att på så sätt bättre kunna styra elevernas förväntningar och i slutändan 

dennes syn på gymnasieskolans totalkvalitet. 

Inom marknadsföring sägs det ofta att det är svårt att utvärdera en tjänst innan den är utförd. 

Det ”korrekta” sättet att utföra en kvalitetsundersökning av gymnasieskolan vore därför att 

utföra tjänsten på före detta elever istället för nuvarande elever. I tjänsten gymnasieutbildning 

och skolgång skapar detta ett extra problem i och med att tjänsten löper under en väldigt lång 

period (minst 2 år). Problemet ligger i att undersökningarna är intresserade av att se är hur 

kvaliteten ser ut idag så att man kan anpassa förbättringsarbete därefter. Frågan uppstår i och 

med detta om det är relevant eller ens möjligt att låta eleven utvärdera tjänsten. Vi tror att det 

är nödvändigt men att man måste tänka i andra banor än vid tjänster som löper under en 

kortare tid och utforma enkäten så noggrant som möjligt, så att den täcker hela 

gymnasieperioden.  Man bör ta hjälp av eleverna, inte bara för att besvara enkätfrågorna, utan 

även då man utformar dem eftersom det är kunden som bör identifiera vad som är tjänstens 

relevanta delar. Detta kan göras i kombination med ServQual - och totalkvalitets – modellerna 

för att försäkra sig om att undersökningens frågor täcker alla de delar som anses ingå i den 

totala kvaliteten. 

5.2 Slutsatser 

Att utföra kvalitetsmätningar av en tjänst är viktigt eftersom dessa behövs för att lära sig 

vilken eller vilka delar av tjänsten man bör lägga förbättringsfokus på. Förbättringsarbete 

inom gymnasieskolan är inte enbart relevant på ett enskilt organisatoriskt plan utan även på 
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nationell nivå. Det är på detta plan inte relevant för en skola att vara bättre än en annan, utan 

snarare bör man arbeta mot att verkligen kunna erbjuda kunden en bra tjänst då kunden är 

något så viktigt som Sveriges framtid. 

Vi ser på undersökningar av kvaliteten på skolgång med tillförsikt, vi tycker nu efter 

genomförd undersökning att det saknas flera aspekter av kvalitetsresonemangen. Vi 

konstaterar att fokus inte ligger på eleven som kund, detta i en situation som är ett av de 

viktigaste köpen de någonsin kommer göra. Avseende Skolverkets undersökning så är det 

kanske inte ett så jättestort problem då staten utifrån denna undersökning inte rekommenderar 

kunden specifika val, utan snarare garanterar branschens kvalitet. Dock uppstår ett problem 

när kommunen väljer att presentera resultat som om det är till för eleverna som vill få en 

uppfattning av kvalitetsnivån som skolorna håller och som en ledtråd till hur pass högkvalitet 

det kommer vara på tjänsten gymnasieskolgång (Linköpings kommun, 2011-04-22). 

Om eleverna skall få den tjänst som passar dem bäst krävs att det finns möjligheter att tillgå 

en så pass korrekt kvalitetsbild som möjligt. I en situation där det är mycket svårt att ”ångra 

sitt köp” så har eleverna som kunder rätt att få möjligheterna att göra det val som är rätt för 

dem. Det är därför centralt att undersökningar som genomförs av kommuner och statliga 

organ som sedan på något sätt används för att påverka elevernas beslut genomförs på ett 

korrekt sätt och kontinuerligt utvärderas. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns stora möjligheter att fortsätta forskningen kring kvaliteten i tjänsten skolgång. Vi 

har valt att inte göra någon skillnad på privata skolor och kommunala skolor. Kjell. A. 

Nordström, doktor i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, förklarar när han talar om 

sin bok Mammons Maskin (Kvalitet och innovation, 2011) att den offentliga sektorn inte skall 

se sig som företag och därmed inte hantera t.ex. marknadsföring, budgetering och 

organisering på sådant sätt som företag gör. Det skulle kanske därför vara ultimat att finna ett 

alternativ som inte anammar företagsvärldens attityder men som samtidigt utvecklas för att 

inte hamna på efterkälken. Forskning bör ske om vad som får elever att välja den skola de gör 

men även vad som får dem att uppskatta eller inte uppskatta sina upplevelser.   
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