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1 Sammanfattning
Skolverket har fått regeringens uppdrag att kartlägga förekomsten och
inriktningen av kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen (U2003/2060/S). En enkätundersökning har genomförts
till 355 kommuner och kommundelar, av dessa svarade 321 stycken
vilket innebär en svarsfrekvens på 90 procent.
Av de olika verksamhetsformerna utmärker sig den kommunalt drivna
kommunala förskolan där hela 71 procent av verksamheterna idag upprättar kvalitetsredovisningar. Bland de kommunalt drivna fritidshemmen
är det 54 procent som idag upprättar kvalitetsredovisningar.
Det finns en mycket stor skillnad mellan de kommunalt drivna verksamheterna och de enskilt drivna verksamheterna. De enskilda verksamheterna upprättar i betydligt lägre utsträckning kvalitetsredovisningar än
de kommunala. Den minsta skillnaden mellan enskild och kommunal
verksamhet finner man i familjedaghemmen. Bland de kommunalt drivna
familjedaghemmen är det 30 procent som idag upprättar kvalitetsredovisningar, motsvarande andel i de enskilt drivna familjedaghemmen är 23
procent.
Kvalitetsredovisningarna används mest för verksamhetsutveckling, uppföljning och utvärdering samt information. Kommunerna använder i hög
grad de kvalitetsredovisningar som finns att tillgå. Framför allt används
kvalitetsredovisningarna till uppföljning och utvärdering, verksamhetsutveckling samt som underlag för politiska beslut.
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2 Inledning
Skolverket har fått regeringens uppdrag att kartlägga förekomsten och
inriktningen av kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt, för ett urval kommuner, närmare analysera
kvalitetsredovisningen. I denna rapport redovisas resultaten av kartläggningen. I en senare rapport görs en analys med hjälp av kvalitativa
metoder. Kartläggningen och analysen skall bl.a. ligga till grund för
regeringens bedömningar inför den aviserade regleringen av kvalitetsredovisningen för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen.
Kartläggningen har genomförts med avseende på:
• Andel av kommunerna som redan nu upprättar kvalitetsredovisning
för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen
• Vilka verksamhetsformer som omfattas där så sker
• På vilken nivå och i vilka verksamhetsformer kvalitetsredovisning
upprättas
• I vilken utsträckning kommunen samlar in kvalitetsredovisningar från
enskilda huvudmän samt i vilken utsträckning kommunens kvalitetsredovisning redovisar den enskilda verksamheten,
• Hur kvalitetsredovisningen används i verksamheten och i kommunen.
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3 Metod
En enkätundersökning (postenkät) har genomförts av SCB. Undersökningen riktades till landets samtliga kommuner, kommundelsnämnder
och stadsdelsnämnder (355 st.). Enkäten adresserades till barn- och utbildningschef eller motsvarande. Populationen hämtades från registret
över skolchefer. Frågeblanketterna skickades ut den 22 augusti 2003. Ett
tack- och påminnelsekort skickades ut den 5 september. En påminnelse
med ny frågeblankett skickades ut den 12 september. Insamlingen avslutades den 29 september 2003. Svarsfrekvensen blev 90 procent. De
siffror och procentsatser som anges i denna rapport baseras på de
inkomna svaren.

Definition av kvalitetsredovisning
Följande definition användes för att förtydliga vad som menas med en
kvalitetsredovisning:
Enligt Skolverkets allmänna råd om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (1999:1) bör en sådan innehålla följande tre delar:
•

Mål

•

Resultat och måluppfyllelse

•

Åtgärder för utveckling
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4 Andel av verksamheterna som redan nu upprättar
kvalitetsredovisningar fördelat efter verksamhetsform
Andel (%)

Antal

Kommunal förskola

71%

4 423

Enskilt driven förskola

28%

584

Kommunala fritidshem

54%

2216

Enskilt drivna fritidshem

16%

91

Kommunal öppen förskola

34%

162

4%

5

Kommunala familjedaghem

30%

1869

Enskilt drivna familjedaghem

23%

152

Kommunal öppen fritidsverksamhet

32%

169

3%

3

Enskilt drivna öppna förskolor

Enskilt drivna öppna fritidsverksamheter

I ovanstående tabell redovisas hur stor andel av respektive verksamhet
som idag upprättar kvalitetsredovisningar. De kommunalt drivna förskolorna ligger högst när det gäller att upprätta kvalitetsredovisningar,
hela 70 procent. Därefter kommer de kommunalt drivna fritidshemmen
där 54 % upprättar kvalitetsredovisningar.
Det mönster man kan se är att de kommunalt drivna verksamheterna i
betydligt högre grad än de enskilt drivna verksamheterna upprättar
kvalitetsredovisningar. Bland de enskilt drivna öppna verksamheterna är
det endast ett fåtal som gör kvalitetsredovisningar.
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5 Andel av kommunerna/kommundelarna som redan
nu upprättar kvalitetsredovisningar fördelat efter
verksamhetsform
Saknar
kvalitetsredovisning
Uppgift saknas
Andel (%) Antal Andel (%) Antal
Kommunal förskola

16%

50

5%

15

Enskilt driven förskola

56%

181

22%

69

Kommunala fritidshem

31%

99

9%

30

Enskilt drivna fritidshem

53%

170

35%

113

Kommunal öppen förskola

53%

170

30%

95

Enskilt drivna öppna förskolor

50%

159

49%

158

Kommunala familjedaghem

64%

205

10%

32

Enskilt drivna familjedaghem

49%

157

48%

155

Kommunal öppen fritidsverksamhet

55%

176

36%

117

Enskilt drivna öppna fritidsverksamheter

52%

168

47%

152

När man tittar på andelen av kommuner/kommundelar som upprättar
kvalitetsredovisningar får man en otillförlitlig beskrivning av verkligheten. Detta beror på att andelen verksamheter som upprättar kvalitetsredovisningar varierar inom kommunerna. Kommunerna svarar i relativt
hög grad att de inte känner till de enskilt bedrivna verksamheternas
kvalitetsredovisningsarbete.
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6 Andel av kommunerna/kommundelarna som
sammanställer verksamheternas kvalitetsredovisningar
Andel (%)

Antal

Kommunal förskola

68%

218

Enskilt driven förskola

11%

34

Kommunala fritidshem

47%

151

4%

14

12%

38

1%

2

24%

77

Enskilt drivna familjedaghem

2%

7

Kommunal öppen fritidsverksamhet

7%

22

Enskilt drivna öppna fritidsverksamheter

2%

6

Enskilt drivna fritidshem
Kommunal öppen förskola
Enskilt drivna öppna förskolor
Kommunala familjedaghem

Ovanstående tabell baseras på frågan ”Görs en sammanställning på
kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i de olika verksamheterna?”.
Resultatet visar att det finns ett samband mellan graden av upprättade
kvalitetsredovisningar samt graden av sammanställningar på kommunnivå. De kommunala verksamheternas kvalitetsredovisningar sammanställs i högre utsträckning än de enskilt drivna verksamheterna, antagligen beroende på att det är de kommunalt drivna verksamheterna som i
högre grad än de enskilt drivna upprättar kvalitetsredovisningar. Om det
finns kvalitetsredovisningar sammanställs de vanligtvis på kommunnivå
av kommunerna.
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7 Andel av kommunerna/kommundelarna som
använder verksamheternas kvalitetsredovisningar
i kommunens egen kvalitetsredovisning
Andel (%)

Antal

Kommunal förskola

76%

243

Enskilt driven förskola

11%

34

Kommunala fritidshem

58%

185

5%

15

15%

47

1%

2

28%

89

Enskilt drivna familjedaghem

2%

7

Kommunal öppen fritidsverksamhet

8%

24

Enskilt drivna öppna fritidsverksamheter

0%

1

Enskilt drivna fritidshem
Kommunal öppen förskola
Enskilt drivna öppna förskolor
Kommunala familjedaghem

Över tre fjärdedelar av kommunerna/kommundelarna använder de kommunala förskolornas kvalitetsredovisningar i sina egna redovisningar.
Resultaten visar att även om kvalitetsredovisningar finns i de enskilt
drivna verksamheterna används dessa i betydligt lägre utsträckning.
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8 Användning av kvalitetsredovisning i de olika verksamheterna
Verksamhets- Uppföljning/
utveckling utvärdering Information Används ej Annat
Kommunal förskola

80%

80%

56%

2%

3%

Enskilt driven förskola

16%

18%

12%

2%

3%

Kommunala fritidshem

59%

61%

38%

2%

2%

8%

9%

6%

2%

1%

18%

18%

14%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

0%

28%

29%

20%

2%

0%

Enskilt drivna familjedaghem

2%

2%

2%

1%

0%

Kommunal öppen fritidsverksamhet

8%

9%

4%

1%

0%

Enskilt drivna öppna fritidsverksamheter

0%

0%

0%

1%

0%

Enskilt drivna fritidshem
Kommunal öppen förskola
Enskilt drivna öppna förskolor
Kommunala familjedaghem

Användningen av kvalitetsredovisningarna speglar naturligtvis förekomsten av desamma. De kommunalt drivna förskolorna och fritidshemmen upprättar i högst grad kvalitetsredovisningar varför de också i
högst grad använder dem. Det är vanligast att de används till verksamhetsutveckling och uppföljning/utvärdering I ungefär hälften av de kommunala förskolorna används också kvalitetsredovisningarna till information.
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9 Användning av kvalitetsredovisningar på
kommunal nivå
Verksamhets- Uppföljning/
utveckling utvärdering
Kommunal förskola

Underlag för
politiska
beslut

Informa- Används
Annat
tion
ej

66%

73%

61%

35%

2%

3%

Enskilt driven förskola

8%

13%

9%

5%

6%

2%

Kommunala fritidshem

49%

56%

46%

24%

2%

2%

3%

6%

5%

2%

4%

0%

Kommunal öppen förskola

13%

16%

14%

8%

2%

0%

Enskilt drivna öppna förskolor

0%

0%

0%

0%

1%

0%

Kommunala familjedaghem

23%

26%

21%

13%

3%

0%

Enskilt drivna familjedaghem

2%

3%

2%

2%

1%

0%

Kommunal öppen fritidsverksamhet

6%

8%

5%

3%

1%

0%

Enskilt drivna öppna fritidsverksamheter

0%

0%

0%

0%

1%

0%

Enskilt drivna fritidshem

På kommunal nivå används kvalitetsredovisningarna för de kommunalt
drivna verksamheterna framförallt för uppföljning och utvärdering och
verksamhetsutveckling. Resultaten speglar förekomsten av
kvalitetsredovisningar i verksamheterna.

2003-08-22

Till barn- och utbildningschef eller motsvarande

Kartläggning av kvalitetsredovisning för
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen
Enligt Skollagen ska kommunen eller andra huvudmän inom det offentliga skolväsendet
årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning för verksamheten. Något sådant krav finns
inte när det gäller förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Många kommuner har dock på
eget initiativ valt att införa kvalitetsredovisning även för dessa verksamheter.
Skolverket har fått regeringens uppdrag att kartlägga i vilken mån sådana redovisningar
faktiskt gjorts. Uppdraget är en del i ett omfattande uppdrag att utreda och utveckla systemet
för resultatinformation för förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Uppdraget avser
kvalitetsindikatorer men berör även det nationella provsystemet och de internationella
kunskapsmätningarna.
Regeringen överväger att införa en skyldighet att upprätta kvalitetsredovisningar även för
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Denna kartläggning skall bland annat ligga till
grund för regeringens bedömningar inför den aviserade regleringen.
Skolverket behöver Din hjälp i detta uppdrag. Vi vill att Du tillsammans med berörda kollegor
på kommunal och/eller verksamhetsnivå fyller i bifogad enkät, och återsänder denna i bifogat
svarskuvert senast onsdagen den 5 september. Undersökningen genomförs av Statistiska
centralbyrån på uppdrag av Skolverket. Samråd har skett med Svenska kommunförbundet
enligt samrådsförordningen.
Om du har några frågor kring uppdraget är du välkommen att höra av Dig till
Mona Bergman (08-5273 3151, mona.bergman@skolverket.se) eller Erika Borgny (08-5273
3115, erika.borgny@skolverket.se) per telefon eller e-post.
Med vänlig hälsning

Mona Bergman

Kommunal förskola
1. Hur många kommunalt drivna förskolor har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
2. I hur många av dessa förskolor upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 7.
3. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i förskolan?
Ja
Nej
4. Ingår redovisningen av förskolans verksamheten i kommunens kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
5. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
6. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Enskilt driven förskola
7. Hur många enskilt drivna förskolor har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
8. I hur många av dessa förskolor upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 13.
9. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i förskolan?
Ja
Nej
10. Ingår redovisningen av förskolans verksamhet i kommunens kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
11. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
12. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Kommunala fritidshem
13. Hur många kommunalt drivna fritidshem har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
14. I hur många av dessa fritidshem upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 19.
15. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i
fritidshemmen?
Ja
Nej
16. Ingår redovisningen av fritidshemsverksamheten i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
17. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
18. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Enskilt drivna fritidshem
19. Hur många enskilt drivna fritidshem har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
20. I hur många av dessa fritidshem upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 25.
21. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i
fritidshemmen?
Ja
Nej
22. Ingår redovisningen av fritidshemsverksamheten i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
23. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
24. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Kommunal öppen förskola
25. Hur många kommunalt drivna öppna förskolor har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
26. I hur många av dessa öppna förskolor upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 31.
27. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i de öppna
förskolorna?
Ja
Nej
28. Ingår redovisningen av de öppna förskolornas verksamhet i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
29. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
30. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Enskilt drivna öppna förskolor
31. Hur många enskilt drivna öppna förskolor har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
32. I hur många av dessa öppna förskolor upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 37 .
33. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i de öppna
förskolorna?
Ja
Nej
34. Ingår redovisningen av de öppna förskolornas verksamhet i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
35. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
36. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Kommunala familjedaghem
37. Hur många kommunalt drivna familjedaghem har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
38. I hur många av dessa familjedaghem upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 43.
39. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i
familjedaghemmen?
Ja
Nej
40. Ingår redovisningen av familjedaghemmens verksamhet i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
41. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
42. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Enskilt drivna familjedaghem
43. Hur många enskilt drivna familjedaghem har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
44. I hur många av dessa familjedaghem upprättas idag kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 49.
45. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i
familjedaghemmen?
Ja
Nej
46. Ingår redovisningen av familjedaghemmens verksamhet i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
47. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
48. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Kommunal öppen fritidsverksamhet
49. Hur många kommunalt drivna öppna fritidsverksamheter har ni i Er
kommun/stadsdel?
stycken
50. I hur många av dessa öppna fritidsverksamheter upprättas idag
kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 gå vidare till fråga 55.
51. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i de öppna
fritidsverksamheterna?
Ja
Nej
52. Ingår redovisningen av de öppna fritidsverksamheterna i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
53. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
54. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Enskilt drivna öppna fritidsverksamheter
55. Hur många enskilt drivna öppna fritidsverksamheter har ni i Er kommun/stadsdel?
stycken
56. I hur många av dessa öppna fritidsverksamheter upprättas idag
kvalitetsredovisningar?
stycken
Om Ni svarar 0 :Enkäten är avslutad. Tack för Din medverkan!.
57. Görs en sammanställning på kommunnivå av kvalitetsredovisningarna i de öppna
fritidsverksamheterna?
Ja
Nej
58. Ingår redovisningen av de öppna fritidsverksamheterna i kommunens
kvalitetsredovisning?
Ja
Nej
59. Hur används kvalitetsredovisningen i verksamheten?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Information till föräldrar/elever
d) Används ej
e) Annat, ange vad:____________________________________________________
60. Hur används kvalitetsredovisningen på kommunal nivå?
Flera svar kan anges!

a) Verksamhetsutveckling
b) Uppföljning och utvärdering
c) Underlag för politiska beslut
d) Information till föräldrar/elever
e) Används ej
f) Annat, ange vad:____________________________________________________

Tack för Din medverkan!

