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Rapport med fakta och kommentarer 

 

 

Forskningsprojektet När nationell policy möter lokala genomförandearenor undersöker bland 

annat hur skolpolitiker, skolchefer/förvaltningschefer samt rektorer och förskolechefer ser på 

sin egen och andras positioner och funktioner i skolans styrning och ledning. Materialet 

belyser huvudsakligen kommunen som huvudman medan fristående huvudmän framträder 

genom de uppgifter rektorer och förskolechefer lämnar. De olika materialen har analyseras 

tillsammans med data om t.ex. kommunernas ekonomiska, geografiska förhållanden och 

förutsättningar samt elevresultat. 

Denna rapport ger bakgrundsfakta och redovisar delar av forskningsprocessen. Resultaten från 

forskningsprojektet har löpande redovisats i olika artiklar och publikationer (se bilaga 1). 

Syftet med denna rapport är att ge underlag för den som vill forska inom samma eller 

närliggande områden och kanske även återupprepa hela eller delar av denna undersökning.  

Det är vår uppfattning att det i Sverige borde finnas regelbundet återkommande longitudinella 

studier om skolans styrning och ledning för att få fram gediget underlag för olika beslut inom 

utbildningssystemet. Tiden är en viktig ingrediens i förståelsen av de komplexa och 

mångfacetterade verksamheter som ryms under rubriken utbildning och utbildningssystem. 

Vår förhoppning är att de resultat vi funnit och redovisat ska medverka till att öka kunskap 

och förståelse för området och därigenom medverka till att kvalificera samtalet om svensk 

skola.  
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INLEDNING 

 

 

Den organiserade utbildningen från förskola till gymnasium berör ett stort antal människor: 

barn, ungdomar, föräldrar och vårdnadshavare liksom lärare, förskollärare, fritidspedagoger, 

olika professioner inom skolhälsovården samt rektorer och förskolechefer för att nämna 

några. De som bor på orten där skolan är belägen är också berörda, vilket politiker i olika 

nämnder och styrelser har att förhålla sig till när de fattar sina beslut som påverkar 

förutsättningarna för olika verksamheter. Ansvariga för utbildningen är förutom de hittills 

omnämnda även tjänstemän anställda hos offentliga och fristående huvudmän med ansvar för 

utbildning.  

Den utbildning vi undersöker vilar på nationella beslut fattade av riksdag och regering där 

utbildningens omfattning och kvalitet regleras framför allt via lagar och förordningar. 

Forskningsprojektet formulerades utifrån ett intresse av att ta reda på vad som händer på 

huvudmannanivå när beslut som rör utbildningsområdet fattas på nationell nivå. Ett skäl till 

detta var att när forskningsansökan lämnades in hade mellan 1988/89 och 2007/08 drygt 40 

propositioner om skolan lagts fram till riksdagen för beslut. Antalet propositioner mellan 

2008/2009 och 2014/15 är något färre men fortfarande omfattande (Nihlfors, 2012).  

Regeringens förslag och riksdagens beslut har ofta influerats av globala trender inte minst 

genom olika policydokument framför allt från EU och/eller OECD. Riksdagen förväntar sig 

att deras beslut får effekt i utbildningen. Det sätter fokus på huvudmannanivån och vår avsikt 

är att synliggöra om och hur en ”växling” mellan statens styrning och ledning och 

huvudmannens styrning, ledning och stöd kommer till uttryck.  

Växling mellan styrning och ledning sker på flera nivåer inom skolväsendet; från den globala 

till den lokala arenan. Det är komplicerade processer, mer eller mindre sammanflätade som 

rör sig över tid och rum. Vi har avgränsat vår studie till ett begränsat antal aktörer (positioner 

och funktioner) och nivåer (macro- meso- och micronivåer) i skolsystemet där styrning och 

ledning kan förväntas mötas både uppifrån, nerifrån och från sidan. På nationell nivå har vi 

studerat ett antal nationella beslut (beslutade av riksdag och regering) och tolkningar av dessa 

av olika myndigheter (t.ex. Skolverket, Skolinspektionen). På huvudmannanivå har vi 

avgränsat oss till politiker och tjänstemän hos kommunala huvudmän för att synliggöra den 

lokala politiska nivån och dess relation till professionen. Här sker också en tolkning av beslut 

innan utbildningsnämnd eller motsvarande fattar sina beslut om förutsättningar för förskolor 

och skolor att verka. Skolledare i förskola och skola både hos kommunala och fristående 

huvudmän har på olika sätt bidragit med sina erfarenheter. Utöver dessa positioner och 

funktioner har även mellanchefer (mellan skolchefer och skolledare) tillfrågats, en position 

som under den undersökta perioden ökat i antal.  
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I grunden handlar våra studier kring skolans styrning och ledning om hur olika aktörers 

agerande på olika nivåer påverkar förutsättningar för lärande där lärarens möte med 

barn/elever är den ”första och sista” länken i styrkedjan. Detta forskningsprojekt hade inte 

möjligheter att inkludera lärare, förskollärare och andra professionellas förståelse och tolkning 

av olika beslut och växling till ledning varför vi kompletterat våra resultat med data från andra 

studier i våra analyser. De ovan nämnda nivåerna och aktörerna betraktar vi som delar av en 

styrkedja.  

Forskningssamarbete 

De resultat som redovisas i denna rapport bygger även på resultat från ett nordiskt samarbete 

som etablerades mycket tack vare att en av de ledande forskarna bakom AASA-studierna
1
 

(Professor Lars Björk, Kentucky State University, USA) befann sig som Fulbrightprofessor i 

Finland. Erfarenheterna från deras longitudinella studier av skolchefer (Glass et. al. 2000; 

Glass et. al. 2007) påverkade projektets utformning. En nordisk grupp bildades i samband 

med detta och har över tid engagerat ett tjugotal forskare från de Nordiska länderna och lika 

många utanför Norden (se Bilaga 1). Arbetsgruppen har gemensamt letts av professorerna 

Olof Johanson och Elisabet Nihlfors (Umeå respektive Uppsala universitet, Sverige), 

professor Lejf Moos (DPU Aarhus Universitet, København Danmark), Förste amanuensis Jan 

Merok Paulsen (Oslo och Akershus universitet, Norge) samt Föreståndare Mika Risku 

(Jyväskylä universitet, Finland). En studie om ledamöter i nämnder med ansvar för utbildning 

byggdes upp gemensamt med forskare i USA (bland annat professor Tom Alsbury, Seattle 

Pacific University, USA) för att göra jämförelser med olika typer av styrelser, politiskt valda 

eller valda på annat sätt. Tyvärr lyckade vi inte, av upphovsmannaskäl, slutföra detta arbete 

gemensamt men resultaten från våra respektive länder finns tillgängliga.  

Skolchefen var en position hos huvudmannen som utgjorde starten för vårt forskningsprojekt. 

I en tidigare studie har tillkomsten och avvecklingen av en statlig chefstjänsteman hos den 

kommunala huvudmannen kallad skoldirektör/skolchef beskrivits (Nihlfors, 2003). När vi 

2009 riktar oss till samma position finner vi tjänstemän hos huvudmannen med övergripande 

ansvar för utbildningsfrågor med över mer än 30 olika benämningar och ett flertal olika 

ansvarsområden. Dessa resultat bidrog till flera internationella symposier (AERA och ECER) 

under rubriken Searching for the superintendent där det visade sig att det i flertalet länder 

(t.ex. Sydafrika, Australien, Canada, Israel m.fl.) var osynligt eller otydligt vem som hos 

huvudmannen hade ansvar för att besluta om förskolors och skolors förutsättningar för att 

arrangera utbildning. Tack vare att forskningsprojektet kunnat pågå under en längre tid har 

studien kunnat utvecklas allteftersom resultaten vuxit fram och vi har kunnat återkomma till 

olika grupper och därigenom kunnat följa förändringar över tid.  

I arbetet har vi under åren arbetat tillsammans med fyra skickliga forskningsassistenter. 

Inledningsvis Michael Holmgren och Elin Stark och därefter Sara Karlsson och Linda Jervik 

Steen. Alla har på ett utomordentligt sätt bidragit till sammanställningar, statistisk bearbetning 

och analyser av olika material. 

                                                           
1
 AASA: American Association of School Administrators. 
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KAPITEL 1 

Ett projekt växer fram 

 

 

Detta forskningsprojekt startade 2009 framför allt mot bakgrund av behovet av kunskap om 

hur huvudmannen styr skolan. Det finns både kommunala och fristående huvudmän men 

denna studie fokuserar på kommunen som den lokala politiska nivå som har huvudansvaret 

för att utbildning finns över hela landet. Kommuners politiska beslut i folkvalda församlingar 

(kommunfullmäktige och kommunstyrelse) påverkar direkt eller indirekt både offentliga och 

fristående huvudmän. De vetenskapliga studierna av den kommunala nivån, där både den 

administrativa och politiska nivån för styrning och ledning av skolledare och skolor beskrivits 

och analyserats utifrån olika perspektiv, var vid det tillfället få och ofta bestående av mindre 

studier. Vi fann det angeläget att öka kunskaperna om situationen i hela landet då vi utgick 

från att förhållandena som kan förväntas påverka förutsättningar för att genomföra utbildning 

varierar. Samtliga enkätundersökningar är därför totalundersökningar. 

Den kunskap detta forskningsprojekt fokuserar på är vad som händer när nationella beslut 

möter olika lokala genomförandearenor inom skolsektorn. Riksdag och regering och olika 

nationella myndigheter fattar beslut som förväntas påverka utbildningens organisering och 

genomförande hos huvudmannen (kommunala och fristående), vilka i sin tur ansvarar för att 

skapa förutsättningar för olika förskolor och skolors arbete. Lokala strukturer, olika aktörers 

möten och kommunikation har studeras bland annat ur ett styrnings- och ledningsperspektiv.  

En startpunkt för denna studie var den position och funktion som en gång var titulerad som 

skoldirektör/skolchef eller 1:e rektor tillika skolchef. En tjänst hos den kommunala 

huvudmannen som initialt reglerades i 1956 års skollag (som trädde i kraft 1958). Tjänsten 

var tänkt som en tillfällig åtgärd då statens huvudsakliga intresse var att försäkra sig om att en 

likvärdig uppbyggnad av skolväsendet skulle ske i hela landet.
2
 De statligt reglerade 

tjänsterna som skoldirektör/skolchef/rektor tillika skolchef fanns kvar i ca trettio år. Därefter 

togs tjänstens åliggande (d.v.s. ett specificerat uppdrag) i skollagen bort och ett antal år 

senare, 1991, försvann även tjänstebenämningen i skollagstiftningen eftersom huvudmannen 

då fått rätten att besluta om sin inre organisation i kommunen. Det har självfallet funnits 

chefstjänstemän med ansvar för skolan även efter detta. Det har dock varit svårt att finna vem 

som innehar denna position eller har motsvarande funktioner då dessa chefstjänstemän hos 

huvudmannen har mer än ett 30-tal olika titlar och uppdragen varierar.  

Att vi finner skolchefspositionen och funktionen intressant härrör bland annat från en studie 

som gjorts av samtliga skolchefer verksamma mellan 1990-1991 och 2000-2001. Den visade 

att genom att studera denna position och funktion kan en ”växlingsstation” mellan stat och 

kommun synliggöras och en del av förutsättningarna för genomförandstrukturerna identifieras 

                                                           
2
 För den historiska situation och samhällssituation som då rådde hänvisas till Nihlfors, 2003. 
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och förklaras (Nihlfors, 2003). Ett annat forskningsresultat visar att det skolchefen gör inom 

sin befattning är beroende av den omgivande kontexten (Bredeson, Klar & Johansson, 2008; 

Johansson 2010) och har betydelse för vilket stöd som kan ges till skolledarna i deras arbete 

med att genomföra uppdraget.  

 

1.1 Frågeställningar 

Den ursprungliga frågeställningen var alltså: Vad händer när nationell policy möter lokala 

genomförandestrukturer?  

Huvudmannen, nivån mellan den statliga och den lokala förskolan/skolan, är en nivå där 

statliga beslut förväntas realiseras men som även formulerar egna beslut. De olika 

styrverktygen kan sägas ”växla” över till ledning både politiskt (nämnder och styrelser) och 

administrativt (skolchefer, förvaltningschefer eller motsvarande). Besluten tolkas, 

transformeras och medieras (Lindensjö & Lundgren, 2000; Ball, 2012). Det må alltid 

understrykas att alla beslut både i förberedelsearbetet inför beslut och efter att beslutet fattats 

hela tiden öppet eller dolt medieras av ett stort antal aktörer. 

Forskningsstudien har genomförts under en för Sverige ytterst reformtät period.
3
 Det här 

redovisade forskningsprojektet söker inte primärt efter effekterna av olika reformer utan efter 

själva mötet mellan nationell policy och lokala genomförandestrukturer (Johansson & 

Bredesson 1999). Detta bland annat för att det finns en risk att utvärdera olika reformer kort 

efter att de har beslutats och trätt i kraft. Inte minst i en reformtät period är det svårt att 

särskilja vad som påverkar vad (SOU 2013:30) men också att policybeslut som initialt har 

förefallit vara misslyckade på längre sikt kan framstå som mer framgångsrika (Sannerstedt, 

1992).  

Aktörerna är många som exempel kan nämnas föräldrar, vårdnadshavare, allmänhet, 

närsamhället i stort, fackliga organisationer, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med 

flera. Detta reser flera olika frågeställningar som till exempel: Påverkar kommunens storlek, 

den politiska nämndens sammansättning och kompetens arbetet med att genomföra nationell 

policy? Har huvudmannens organisation betydelse för skolchefens arbete och vilket ansvar 

har skolchefen för olika typer av resultat och inför vem? Påverkar samspelet mellan skolchef 

och nämndordförande styrning och ledning av skolledare och verksamheter vid förskolor och 

skolor. Hur löser de sina gemensamma utmaningar? Hur mycket styr politikernas ideologi 

skolans utveckling? Är skiljelinjen mellan politik och förvaltning tydlig? Utifrån vilka 

förhållanden varierar tolkningarna (Johansson & Lundberg, 2002)? I det sammanhanget reses 

frågor om gränsdragning mellan såväl politiker och tjänstemän på huvudmannanivå som 

mellan politiker, tjänstemän på huvudmannanivå och skolledare och lärare samt föräldrar. 

Distinktionen tjänsteman på huvudmannanivå och övriga är viktig i detta sammanhang 

eftersom även skolledare och lärare och andra professioner inom utbildningssektorn är 

tjänstemän (Holmgren et al 2012).  

                                                           
3
 För sammanställning av nationella beslut hänvisas till Nihlfors, 2012 samt SOU 2013:30;2014:12. 
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1.2 Teoretiska perspektiv 

Vi har använt ett flertal olika teoretiska perspektiv i våra analyser av resultat, här nedan ska 

ett par perspektiv kommenteras. I övrigt hänvisas till de olika publikationerna (se Bil 1). 

I grunden för studien finns ett läroplansteoretiskt perspektiv som med sina begrepp och 

definitioner använts bland annat i arbetet både med att bygga upp enkät- och intervjuformulär 

samt vid analyserna. En utgångspunkt är det nationella statliga styrsystemet för skolan 

bestående företrädesvis av lagar och förordningar. Utöver denna juridiska styrning kan 

ytterligare tre statliga styrverktyg identifieras: den ideologiska (t.ex. läroplaner som i sig är 

förordningstext), den ekonomiska (hur statens ekonomiska medel till skolan fördelas) samt 

uppföljning, utvärdering och/eller kontroll (Lundgren 1977/1981; 1979; Lindensjö & 

Lundgren 1986; 2000). Vi betraktar i denna studie styrsystem som något som staten formellt 

ställer upp för att påverka och följa upp skolans processer och resultat. Styrning blir då i detta 

sammanhang processer som skapas när styrsystemets olika verktyg används. Ledning används 

som ett uttryck för de processer genom vilken styrning övergår till genomförandeprocesser 

där ansvar finns för att organisera och påverka verksamheten. Detta ska inte blandas ihop med 

ledarskap som vi menar belyser hur de personer som innehar olika positioner hanterar sina 

uppdrag. Vårt forskningsprojekt fokuserar vilka förutsättningar som skapas för styrning och 

ledning på olika nivåer och hur detta i sin tur kan ge förutsättningar för olika ledarskap i olika 

miljöer.  

Från den läroplansteoretiska forskningen hämtar vi även begreppet arena. Olika aktörer 

formulerar beslut vilka ger förutsättningar för andra att realisera dessa. Det som komplicerar 

beskrivningen av vad som sker är att flertal aktörer både formulerar och realiserar beslut. Det 

gäller t.ex. en huvudman som får ett statligt beslut (formuleringar) som av staten förväntas 

realiseras. Men innan det sker ska statens formulering tolkas och förstås och ibland även bli 

föremål för ett beslut (reformulering) innan det kan realiseras på en enskild skola/förskola. 

Men även en skolledare liksom lärare förväntas tolka och förstå såväl de statliga besluten som 

huvudmannens. Det är denna kedja av styrning och ledning som forskningsprojektet vill 

belysa och problematisera bland annat utifrån läroplansteoretiska begrepp.  

Det är väsentligt att tidigt slå fast att vi inte tar ställning till olika besluts innehåll och värden. 

Vi konstaterar att alla beslut har en riktning eller ett syfte (se t.ex. Karseth, Møller & Aasen 

red. 2013) och består av värdeladdade attribut. Våra studier försöker fånga hur olika aktörer 

agerar när beslut fattats (formulerats) och på något sätt ska realiseras, väl medvetna om att 

den förståelse som olika agerande vilar på är värdebaserade (se t.ex. Sandberg & Targama, 

1998; Ball, 2012). Besluten fattas dessutom i en tid och realiseras i en annan, de har alla sin 

historia, sin samhällskontext vid tiden för förverkligandet. 

Språket inte minst i texter och dess användning inom och mellan olika arenor är av stor 

betydelse (Bernstein, 1990). Språket i möten, i samtal mellan aktörer i styrkedjan, varierar. 

Våra resultat indikerar att förhandlingar utifrån olika intentioner, värden, normer och 

maktpositioner är frekventa i våra informanters vardag (Power, 1997). 
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Alla beslut förstås och hanteras olika. I samband med införandet av nuvarande skollag, 

beslutad 2010 använder vi dock implementering när vi undersökte hur beslutet ”fördes ut” till 

huvudmännen (Barber, 2001; Holmgren et. al. 2012). Lagen ska tillämpas likvärdigt i hela 

landet (implementeras), tillämpning kommer på sikt att skapa en praxis som kommer att visa 

hur lagen förståtts och tolkats i olika sammanhang.  

Även inom policyanalys finns olika teoretiska riktningar. I vårt analysarbete där 

komplexiteten (t.ex. förekomsten av olika nätverk), tiden (hur formulering, re-formulering 

och realisering blandar dåtid, nutid, framtid) liksom pluralismen (ontologisk, värdemässig, 

politisk pluralism) har betydelse har vi inspirerats av Wagenaar (2011). 

Det är uppenbart att flertalet aktörer, dem vi studerar och andra, ingår i olika typer av nätverk. 

Dessa kan vara professionella och/eller privata, lokala, regionala, nationella eller globala. De 

är alla på sitt sätt sociala nätverk (Newell t al 2004) och kan ses som ett antal noder med mer 

eller mindre väl fungerande relationer. Noder kan i vårt sammanhang förstås som aktörer i 

nätverk, inte enbart hierarkiska (Paulsen et al 2016). Vi har inte haft möjlighet att närmare 

studera och analysera hur de nätverk våra informanter redovisar påverkar skolans styrning och 

ledning. Det framgår att nätverken har olika funktioner och effekter. Kommunikation, språket, 

förståelse av termer och begrepp påverkar även nätverkens funktion liksom avståndet till olika 

beslutsfunktioner. Vi finner såväl vertikala som horisontella nätverk, sammansatta av olika 

aktörer. Dessa finns på alla ledningsnivåer men det är inte lika uppenbart, utifrån våra data, 

hur de används. Är de främst en trygghet för en aktör att ha tillgång till för att kunna diskutera 

olika frågor, söka förklaringar till gemensamma problem och/eller är de även aktiva i att 

medverka till att lösa nätverksdeltagarnas problem? Våra resultat pekar mer på 

erfarenhetsutbyte där deltagarna inspireras av varandra än att t.ex. ledare tar kontakt med ett 

nätverk när de har problem i sin verksamhet.  

Nyinstitutionalism (Rowan, 2006;Scott 2014) har vi funnit tillämpbar vid flera av våra 

analyser. Organisationer formas av samhälleliga och institutionella ramar, regelverk, 

samhälleliga normer och kognitiva kulturella överenskommelser som ger en grund för att 

utföra aktiviteter. Formella strukturer svarar inte alltid mot de informella strukturerna vilket 

skapar öppna system där det kontextuella kan ge det specifika perspektivet hos en huvudman 

men också inom en lokal skolenhet. Studier av hur olika systemnivåer kopplas till varandra på 

olika sätt över tid kan öka förståelsen av skolans styrning och ledning (Weick 1976, 2001; 

Meyer & Rowan, 1977; Bredeson & Johansson 1998). 

Termen makt används sällan av våra informanter även om de alla anser att de har en agenda 

som vi benämner ha maktdimensioner. Ett sätt att diskutera makt är att se det som ett 

styrredskap. Genom att utöva inflytande över andra i sin skolorganisation så utövar t.ex. 

förvaltningschefer och skolledare makt. En makt som kan förstås i relation till tjänsternas 

position där makt finns reglerad i lag och förordning. Makt kan även ha en mjukare 

framtoning och kan t.ex. handla om agendasättning, belöningar och bekräftelser m.m. Vi har 

också sökt efter det vi kan kalla maktens redskap. Det kan exemplifieras med övertag vad 

gäller kunskap om verksamheten, makten att utöva arbetsledning och hur 

informationsspridning hanteras i organisationen.  
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En grundläggande fråga i en demokrati är vem som ska ha befogenhet att forma utbildningen 

av medborgarna (Gutmann, 1987). Relationerna mellan lokala politiker och, till exempel 

förvaltningschefer/skolchefer är en del av ett större sammanhang. Politiker väljs på både 

nationell och lokal nivå, och på båda nivåerna de tar beslut om utbildning och kan vara en del 

av samma eller olika majoriteter. Ett sådant flernivåstyre innebär både dilemman och 

konflikter. Demokrati är beroende av tjänstemän som kan fungera som väktare av demokrati 

och se till medborgarnas intresse (Lundquist, 1998). En fråga vi ställer är om 

förvaltningschefen/skolchefen agerar i en sådan roll idag.  
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KAPITEL 2  

Genomförande, metoder och studiernas tillförlitlighet 

 

 

De resultat som redovisas i denna rapport bygger bland annat på ett flertal olika enkäter till 

olika grupper kompletterade med intervjuer av samma grupper i ett urval av kommuner. 

Enkäter och intervjuer har genomförts under åren 2009-2014 och avslutande analyser under 

2015. Redovisningar har gjorts kontinuerligt företrädesvis i internationella journaler och andra 

publikationer men även en del svenska (se Bil 1). I detta kapitel kommer de respektive 

enkäternas tillförlitlighet att diskuteras. Enkäterna kommer att presenteras i kronologisk 

ordning, med enkäten till skolchefer 2009 först och med enkäten till skolchefer 2014 sist. 

Därefter följer en metod- och tillförlitlighetsdiskussion kring intervjuerna.  

 

2.1 Insamlat datamaterial 

Totalt har sju enkätstudier genomförts, riktade till olika aktörer i styrkedjan för det svenska 

utbildningssystemet (Enkätfrågorna återfinns i Del II av denna rapport). De enkäter som har 

genomförts är:  

- Skolchef, d.v.s. ansvarig tjänsteman för utbildning hos kommunen som huvudman 

skola och bildning, 2009; 

 

- Ordförande i politiska nämnder i kommunerna, med ansvar för skolfrågor, 2010; 

 

- Ledamot i politiska nämnder i kommunerna, med ansvar för skolfrågor, 2012; 

 

- Skolledare (rektorer och förskolechefer i kommunala och fristående skolor), 

2012/2013; 

 

- Förskolechef i kommunala och fristående skolor, 2014; 

 

- Mellanchef (position mellan skolchef och skolledare), 2014; 

 

- Skolchef, d.v.s. huvudansvarig tjänsteman för utbildning hos kommunen som 

huvudmannen – en uppföljningsstudie 2014. 

 

Som framgår av listan ovan har en del aktörer fått två enkäter medan andra endast har fått 

besvara en. Detta beror på att vi under arbetet i projektet har, efter inledande analyser av 

inkommit material känt behov av att ställa nya eller kompletterande frågor samt att undersöka 

om någon förändring skett över tid.  
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Enkäterna är alla konstruerade på ett likartat sätt. De består av en kombination av frågetyper; 

dels öppna frågor där respondenten fritt får skriva sitt svar, dels flervalsfrågor där 

respondenten kunnat välja ett eller flera svarsalternativ samt frågor där svarsalternativen har 

varit konstruerad enligt en likertskala d.v.s. de har haft ”instämmer inte” i ena änden och 

”instämmer helt” i den andra men ingen gradering har skett av samtliga svarsgrader. I flertalet 

fall har även alternativet ”vet ej” funnits. Vid analys av dessa har företrädesvis de två högsta 

svarsalternativen tolkats som ”instämmer” och de två lägsta som ”instämmer inte”. Men även 

när så skett har de olika svarsalternativen särredovisats om variationerna inom alternativen 

varit betydande. 

De öppna svaren har kodats på flera olika sätt dels för att fånga essensen i svaren, söka efter 

vissa ord och uttryck och motsvarande, dels för att i vissa delar kunna göra dem 

kvantifierbara. Innan de olika enkäterna presenteras mer i detalj ska den 

kommungruppsindelning som vi använt oss av, när vi diskuterar de olika enkäternas 

tillförlitlighet, presenteras. Den är konstruerad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): 

 

Kommungruppering 

1. Storstäder (3 kommuner) Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 

invånare. 

2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 

kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

3. Större städer (31 kommuner) 
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 

4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. 

Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3.  

5. Pendlingskommuner (51 kommuner) 
Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 

6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per 

invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare. 

7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 
Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta 

inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet. 

8. Glesbygdskommuner (20 kommuner) 
Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per 

kvadratkilometer. 

9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 
Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer. 

10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 
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Vi har även använt regionindelning för att se till att vi har en spridning av svaren över landet. 

Även andra variabler har använts för att diskutera enkätsvarens tillförlitlighet, dessa redovisas 

särskilt för de olika enkäterna. 

 

Enkät till skolchefer 2009  

2009 skickades en enkät ut till skolchefer i samtliga av Sveriges 290 kommuner och av dessa 

svarade 240. Kontaktuppgifterna till skolcheferna samlades in med hjälp av kommunernas 

hemsidor och uppgifter från Föreningen Sveriges skolchefer. Denna enkät riktade sig alltså till 

de kommunala skolcheferna och inte till de som arbetar inom de fristående skolorna.  

Tabell 2:1 Fördelning av skolchefssvaren regionvis 

Region  Procent  Antal  

Norrland  21 % 50 

Svealand  29 % 69 

Götaland  50 % 119 

Inget svar  1 % 2 

Totalt  240 

 

Det finns även en spridning på de svarande mellan olika kommuntyper. 

Tabell 2:2 Fördelning av skolchefssvaren utifrån kommuntyp 

Kommungrupp  

 

Antal 

kommuner i 

landet 

Antal svar  Antalet 

respondenter 

(%) 

Storstäder 3 19 7,9 % 

Förortskommun  38 47 19,6 % 

Större stad 31 33 13,8 % 

Förortskommun till större stad 22   

Pendlingskommun 51 34 14,2 % 

Turism- och besöksnäringskommun 20 14 5,8 % 

Varuproducerande kommun 54 34 14,1 % 

Glesbygdskommun 20 19 7,9 % 

Kommun i tätbefolkad region  35   

Kommun i glesbefolkad region 16   

Ingen kategorisering   2 0,8 % 

 

 

Enkät till ordförande och vice ordförande i utbildningsnämnder 2010 

Under 2010 skickades en enkät ut till de som har rollen som ordförande och vice ordförande i 

nämnder med ansvar för utbildning i alla kommuner. Kontaktuppgifterna till ordföranden och 

vice ordförande samlades in via kommunernas hemsidor. Det mest intressanta med denna 

enkät är förarbetet. Det fanns då cirka 346 nämnder/styrelser/utskott/beredningar, 45 

kommundelsnämnder (exkl. Stockholm) och 13 gymnasieförbund/utbildningsförbund.  
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Tvåhundra kommuner hade då endast en nämnd med ansvar för all förskole- och 

skolverksamhet i kommunen, 53 kommuner hade två nämnder och tre kommuner hade två 

eller fler nämnder. I drygt 30 kommuner låg ansvaret för skolan på kommunstyrelsen, ett 

kommunstyrelseutskott eller en beredning inom kommunfullmäktige. 32 kommuner deltog i 

ett samarbete omkring gymnasieskolan och ibland vuxenutbildning i 13 gymnasieförbund.  

I nämnderna fanns cirka 703 personer som skulle kunna besvara enkäten (ordförande/vice 

ordförande eller motsvarande), i kommundelsnämnderna 45 och i gymnasieförbunden 23 

tänkbara respondenter.
4
 Totalt utsändes cirka 770 enkäter och 343 svarade d.v.s. ca 44 %. Av 

dessa var 192 ordförande i nämnder/styrelser. Denna enkät, och inte minst förarbetet, gav oss 

en insikt i mångfalden i organisationen hos huvudmannen. En kommun hörde av sig och 

konstaterade att frågorna var svåra att besvara eftersom ordförande i nämnden anser att 

frågorna snarare lämpar sig för kommunstyrelsens ordförande och vice versa. En företrädare 

kommenterar att flera frågor snarare rörde förvaltningsfrågor. Resultaten av denna enkät har 

legat till grund för den mer omfattande enkäten till ledamöter som senare genomfördes. 

 

Enkät till ledamöterna i utbildningsnämnderna 2012 

2012 sändes en enkät ut till samtliga ledamöter i kommunala nämnder med ansvar för 

utbildning. Kontaktuppgifter till dessa samlades in av projektgruppen från kommunernas 

hemsidor. Totalt svarade 1599 på enkäten, vilket ger en svarsprocent på ca 50 %. Det finns en 

spridning i svaren mellan de olika positionerna i nämnden: 

Tabell 2:3 Politiskt uppdrag 

Politiskt uppdrag Procent  antal 

Ordförande 13 % 206 

Vice ordförande 16 % 251 

Ledamot 69 % 1105 

Ersättare 1 % 23 

Inget svar 1 % 14 

Totalt  100 % 1599 

 

Det finns även en spridning i den politiska representationen som redovisas i tabellen nedan:  

Tabell 2:4 Politiska partier 

Parti  Procent Antal  

Moderaterna  21,3 % 341 

Centerpartiet  11,4 % 183 

Folkpartiet  8,3 % 132 

Kristdemokraterna  4,3 % 68 

Miljöpartiet  5,5 % 88 

Socialdemokraterna  33,3 % 532 

Vänsterpartiet  6,8 % 109 

                                                           
4
 Tack till Håkan Myrlund som sammanställt detta underlag. 
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Sverigedemokraterna  1,1 % 17 

Lokalt parti  2,3 % 37 

Övriga partier 0,8 % 12 

Inget svar  5 % 80  

Totalt  1599 

 

Ur ett geografiskt perspektiv finns det en spridning över landet: 

Tabell 2:5 Geografisk spridning 

Region  Procent  Antal  

Norrland  15,3 % 244 

Svealand  37,8 % 605 

Götaland  46,9 % 705 

Totalt  1599 

 

Samt en spridning mellan de olika kommungrupperna enligt nedan:  

Tabell 2:6 Kommungrupper för ledamöter 

Kommungrupp  

 

 

Antal 

kommuner i 

landet 

Antal svar  Antalet 

respondenter 

(%) 

Storstad 3 5 0,3 % 

Förortskommun till storstad  38 235 15 % 

Större stad 31 322 20 % 

Förortskommun till större stad 22 107 7 % 

Pendlingskommun 51 276 17 % 

Turism- och besöksnäringskommun 20 101 6 % 

Varuproducerande kommun 54 235 15 % 

Glesbygdskommun 20 60 4 % 

Kommun i tätbefolkad region  35 193 12 % 

Kommun i glesbefolkad region 16 65 4 % 

 

Enkät till skolledare 2012/2013 

Under 2012/2013 skickades en enkät ut till samtliga skolledare. Enkäten sändes ut till 8 236 

skolledare i alla kategorier och oavsett skolform. Totalt nåddes 8 063 förskolechefer och 

rektorer av enkäten då 173 av de enkäter som kom i retur inte gick att spåra till nya adresser. 

Då inga officiella register fanns har ett stort arbete genomförts för att gå igenom kommuner 

och fristående anordnares hemsidor, av dessa fanns 1 039 (48,5 %) i fristående skolor och 7 

024 (53 %) i kommunala och statliga skolor. Drygt hälften (52,5 %) av dem som fick enkäten 

besvarade den, d.v.s. 4 232 personer.  

I det följebrev som skickades med enkäten 2012/13 poängterades att vi är väl medvetna om att 

skolledare i Sverige arbetar hos flera olika huvudmän och inom organisationer där positioner 

och funktioner kan ha olika titlar eller benämning.  
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Skolledare definierades i enkäten som förskolechef, rektor, biträdande rektor eller 

motsvarande, oavsett skolform. De skolledare som har besvarat enkäten representerar hela 

utbildningssektorn, d.v.s. från förskolechefer med ansvar för en förskola till rektorer med 

ansvar för vuxenutbildning. Ambitionen var att alla kategorier skolledare skulle kunna 

besvara enkäten.  

Rektorer 

I Sverige finns inget personregister över rektorer, biträdande rektorer och förskolechefer. 

Dessutom finns gymnasiechefer och olika former av områdeschefer varav vissa med tillägget 

rektor. Enligt Skolverket och SCBs statistik finns ca 8000 rektorer och biträdande rektorer 

samt ungefär lika många förskolechefer, dock kan här finnas ett problem eftersom vissa av 

dessa bär titeln rektor eller biträdande rektor. Fördelningen mellan kategorierna förändras 

ständigt och direkt efter nya skollagen 2010 var antalet rektorer stort men nu har Skolverket i 

samband med antagningarna till Rektorsprogrammet noterat att andelen biträdande rektorer 

ökar trots att denna befattning inte finns framskriven i lagstiftningen. Två gånger årligen 

påbörjar nya kullar programmet. Varje år beräknas att ca 1 000 nytillträdda rektorer, 

förskolechefer och biträdande rektorer antas till programmet. I maj 2013 hade omkring 5 700 

rektorer antagits till programmet och ca 1 900 avslutat detsamma.  Av de ca 8 000 skolledare 

(rektorer och biträdande rektorer) som finns i Sverige, så har ca 60 procent antingen 

genomgått Rektorsprogrammet eller går Rektorsprogrammet. Motsvarande siffra för 

förskolechefer är 10 % (Johansson och Svedberg, 2013).  

Enkäterna gick till samtliga kommuner samt fristående huvudmän. De fristående 

huvudmännen är huvudsakligen de som finns tillgängliga via Fristående skolors riksförbunds 

hemsida men vi har även fått adresser via kommunernas egna hemsidor. I enkäten har 

respondenterna fått svar på frågan om vilken kommun de är verksamma i. Endast 46 svarande 

går inte placera men övriga fördelar sig på Sveriges kommuner undantaget 7 kommuner.  

Tabell 2:7 Kommungrupper för rektorer 

Kommungrupp  Antal 

kommuner i 

landet 

Antal 

kommuner 

representerade  

Antalet 

respondenter 

(%) 

Storstad 3 3 11 % 

Förortskommun till storstad  38 37 14,8 % 

Större stad 31 31 31,4 % 

Förortskommun till större stad 22 22 3,8 % 

Pendlingskommun 51 48 8,5 % 

Turism- och besöksnäringskommun 20 20 3,9 % 

Varuproducerande kommun 54 52 9,7 % 

Glesbygdskommun 20 19 2,2 % 

Kommun i tätbefolkad region  35 35 9,1 % 

Kommun i glesbefolkad region 16 16 4,1 % 
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De inkomna svarens tillförlitlighet 

Det finns det ett antal variabler som är viktiga för analysen av data. Det gäller t.ex. 

kommunstorlek, politisk majoritet, politisk stabilitet över tid, kunskapsnivån bland anställda 

på kommunkanslier, skolchefens och skolledarens roller (tillskriven eller påtagen), utrymme 

för kommunikation mellan och inom olika grupperingar, inflytandeformer mm. Olika 

huvudmän, kön, tid i yrket. Av dessa har vi i vårt material riksdata för vissa frågor att jämföra 

med. Vi har valt att kontrollera för två av dessa och kontrollera dem mot fördelningen av 

kommunernas meritvärden. 

 

Tabell 2:8 Jämförelse mellan riket och enskilda svarande fördelat på meritvärden och landsdelar. 

Meritvärden 

och regioner: 

Vänsterstyre Borgerligt 

styre 

Blocköverskridande 

styre 

Lokalt parti 

/hoppande 

majoriteter 

Riket låga 

meritvärden 

 

44 % 30 % 25 % 1 % 

Enskilda låga 

meritvärden  

 

44 % 35 % 20 % 1 % 

Riket medel 

meritvärden 

 

28 % 46 % 24 % 1 % 

Enskilda 

medel 

meritvärden  

 

41 % 46 % 13 % 0 % 

Riket höga 

meritvärden 

 

24 % 62 % 12 % 2 % 

Enskilda 

höga 

meritvärden 

25 % 61 % 13 % 1 % 

 

 

Anpassningen till rikets siffror är mycket bra för svarande i kommuner med låga meritvärden 

oavsett landsdel. När det gäller svarande med meritvärden som är medel eller höga finns en 

något lägre anpassning även om denna också är acceptabel och torde inte påverka resultaten.  
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Tabell 2:9 Jämförelse mellan riket och enskilda svarande fördelat på meritvärden och politisk majoritet 

efter valet 2010. 

Politisk 

majoritet efter 

valet 2010: 

Vänsterstyre Borgerligt 

styre 

Blocköverskridande 

styre 

Lokalt parti 

/hoppande 

majoriteter 

Riket låga 

meritvärden 

 

40 % 22 % 30 % 9 % 

Enskilda låga 

meritvärden  

 

46 % 23 % 27 % 4 % 

Riket medel 

meritvärden 

 

38 % 33 % 25 % 4 % 

Enskilda 

medel 

meritvärden  

 

43 % 30 % 23 % 4 % 

Riket höga 

meritvärden 

 

23 % 52 % 17 % 9 % 

Enskilda 

höga 

meritvärden 

29 % 55 % 11 % 5 % 

 

Anpassningen inom de två stora grupperna vänsterstyrda kommuner och alliansstyrda 

kommuner är helt acceptabel. Den enda skillnad vi finner är att i vänsterstyrda kommuner 

verkar de rektorer som fått enkäten svarat något mer oavsett medelvärdesgrupp och därmed 

utgöra en något större andel av samtliga med den meritvärdensnivån än kommunsiffrorna 

antyder. Tabellen innehåller också bekräftelse på det kända förhållandet att det finns ett 

samband mellan meritvärdesnivåer och politiskt styre. 

Vår slutsats är att de inkomna svaren från rektorerna är tillförlitliga för gruppen rektorer i 

Sverige. Vad gäller det interna bortfallet på enskilda frågor kommer det att kommenteras när 

det överstiger 5 %. 

Förskolechefer  

Ett urval av de skolledare som svarat på enkäten är förskolechefer, de som är förskolechefer 

har vi sorterat på titel, vilket gav 1 245 personer med titeln förskolechef (71 %) eller rektor 

tillika förskolechef (29 %). Vi stödjer vårt sätt att göra detta urval på Skolverkets juridiska 

vägledning om förskolechefer och rektorer. De skriver att det ska vara tydligt vem som är 

ledare för verksamheten och att den som har ledningsansvar för en förskola därför ska 

benämnas förskolechef och om det är en rektor med ledningsansvar för en förskola ska denne 

benämnas rektor tillika förskolechef (Skolverket 2013). 
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De inkomna svarens tillförlitlighet 

Vi har använt ett antal variabler vid analysen av data, som: kommunstorlek, politisk majoritet, 

politisk stabilitet över tid, kunskapsnivå bland anställda på kommunkanslier, skolchefers och 

skolledares roller (tillskriven eller påtagen), utrymme för kommunikation mellan och inom 

olika grupperingar och inflytandeformer, huvudmän, kön och tid i yrket med mera. Vi har 

kompletterat vårt material med nationella data för vissa frågor för att kunna göra jämförelser.  

Tabell 2:10 Olika fristående huvudmän 

 Offentlig Aktiebolag  Ekonomisk 

förening  

Övriga 

privata  

Totalt 

Procent  90 % 5 % 3 % 2 % 100 % 

Antal  1 114 62 31  38 1 245 

 

Bland enskilda huvudmän är aktiebolag den vanligaste formen följd av ekonomisk förening. I 

kategorin ”övriga privata” återfinns ideell förening, kooperativ, enskild firma, stiftelse och 

handelsbolag. De olika titlarna rektor tillika förskolechef och förskolechef fördelar sig likartat 

oavsett huvudman. Det finns en underrepresentation av förskolechefer med enskild huvudman 

i vårt datamaterial. 

I enkäten får respondenterna uppge i vilken kommun de är verksamma. Endast 46 svarande 

går inte att placera. Sveriges Kommuner och Landsting har en klassificering av kommunerna i 

10 grupper. I Tabell 2:11 presenteras de inkomna svaren fördelade efter denna klassificering. 

Av sammanställningen framgår att alla typer av kommuner är representerade i vårt material. 

Tabell 2:11 Kommungrupper för förskolechefer 2012 

N= 1 245  

Denna tabell är baserad 

på SKL:s 

kommungruppsindelning 

från 2011 

Enkätsvar  Antal 

kommuner 

som svarat  

Antal 

kommuner i 

Sverige  

Storstad 12 % 3 3 

Förortskommun till 

storstad 

14 % 36 38 

Större stad  32 % 31 31 

Förortskommun till 

större stad  

6 % 21 22 
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Pendlingskommun 9 % 32 51 

Turism- och 

besöksnäringskommun  

4 % 18 20 

Varuproducerande 

kommun 

9 % 39 54 

Glesbygdskommun 2 % 12 20 

Kommun i tätbefolkad 

region 

8 % 24 35 

Kommun i glesbefolkad 

region 

5 % 16 16 

Totalt 100 %   

Antal  1 245 232 290 

 

Slutsats – avslutande kommentarer om tillförlitlighet  

Vi har i de båda enkätstudierna som ligger till grund för denna rapport haft svårt att nå 

fristående förskolor och deras chefer, vilket medför att dessa är underrepresenterade bland 

respondenterna. Detta innebär att de data vi redovisar i denna rapport i första hand gäller för 

förskolechefer med kommunen som huvudman.  

 

Vad gäller kommuntyper har vi ett svarsbortfall i båda enkäterna från pendlingskommuner 

och varuproducerande kommuner samt i den första studien även ett bortfall från 

glesbygdskommuner och kommuner i tätbefolkad region. Då vi i denna rapport inte 

presenterar några analyser baserade på typ av kommun och det totala antalet svarande är stort 

samt att respondenterna finns i alla kommuntyper, anser vi inte att det påverkar 

tillförlitligheten.  

 

Enkät till förskolechefer 2014 

I enkäten till alla skolledare som beskrivs ovan framkom det i de öppna svaren att frågornas 

formulering medverkade till att framför allt förskolechefer inte ansåg att alla frågor var 

anpassade till deras ansvarsområde. Vi har därför valt att göra en särskild och uppföljande 

studie av just förskolechefer och det är denna enkät. I juni 2014 genomfördes en riktad 

uppföljningsstudie till chefer för förskolor i hela landet. Urvalet av vilka som skulle få 

enkäten baserades på uppgifter som kommunerna själva inkommit med tidigt under 2014, då 

kontaktuppgifter till chefer inom utbildningssektorn samlades in från Sveriges samtliga 

kommuner (uppgifterna samlades in i syfte att genomföra enkäter till dessa). Totalt utsändes 2 

508 enkäter, varav 220 kom i retur, och av resterande svarade 56,8 %. Totalt fick vi in 1 300 

svar från förskolechefer, biträdande förskolechefer och rektorer tillika förskolechef. Denna 

andra studie är en uppföljnings- och fördjupningsstudie till den första studien och många av 
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frågorna i enkäten är så kallade öppna frågor där respondenten själv får skriva in svaret i 

fritext. Denna typ av frågor brukar generellt innebära en lägre svarsfrekvens än frågor där 

respondenten får välja svar utifrån redan färdiga alternativ, men å andra sidan ger öppna svar 

en möjlighet för respondenten att svara bredare och fylligare. Av landets 290 kommuner finns 

svar från 235. Hur respondenterna fördelar sig över kommungrupperna kan ses i Tabell 2:12 

nedan.  

 

Tabell 2:12 Kommungrupper för förskolechefer 2014 

N= 1 300  

Denna tabell är baserad på SKL:s 

kommungruppsindelning från 2011 

Enkätsvar  Antal 

kommuner 

som svarat  

Antal 

kommuner 

i Sverige  

Storstäder 10 % 2 3 

Förortskommuner till storstäder 20 % 36 38 

Större städer 35 % 28 31 

Förortskommuner till större städer 5 % 19 22 

Pendlingskommuner  7 % 38 51 

Turism- och besöksnäringskommuner 3 % 16 20 

Varuproducerande kommuner 7 % 40 54 

Glesbygdskommuner 2 % 15 20 

Kommuner i tätbefolkad region  9 % 31 35 

Kommuner i glesbefolkad region  3 % 12 16 

Totalt  100 %   

Antal  1 300 237 290 

 

De svarande har till 93 % ansvar för förskola, medan resterande även har ansvar för annan 

verksamhet som förskoleklass, grundskolans tidigare år, familjedaghem etc. Majoriteten (88 

%) arbetar inom kommunal verksamhet. Formen för enskild huvudman är företrädesvis 

aktiebolag (4 %) och ekonomisk förening (3 %), följt av kooperativ, stiftelse, Svenska kyrkan, 

ideell förening, handelsbolag och enskild firma (cirka 4 %). 
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Tabell 2:13 Fördelningen på olika huvudmän bland de svarande  

 Offentlig Aktiebolag  Ekonomisk 

förening  

Övriga 

privata  

Inget 

svar  

Totalt 

Procent  88 % 4 % 3 % 4 % 1 % 100 % 

Antal  1 149 53 38 42 18 1 300 

 

Slutsats – avslutande kommentarer om tillförlitlighet  

Vi har i denna enkätstudie liksom i den till samtliga skolledare haft svårt att få kontakt med de 

fristående skolornas skolledare, vilket medför att dessa är underrepresenterade bland 

respondenterna. Detta innebär att de data som presenteras i första hand gäller för de 

kommunala skolledarna.  

 

Vad gäller kommuntyper har vi ett svarsbortfall i båda enkäterna från pendlingskommuner 

och varuproducerande kommuner samt i den första studien även ett bortfall från 

glesbygdskommuner och kommuner i tätbefolkad region. Då vi i denna rapport inte 

presenterar några analyser baserade på typ av kommun och det totala antalet svarande är stort 

samt att respondenterna finns i alla kommuntyper, anser vi inte att det påverkar 

tillförlitligheten.  

 

 

Enkät till mellanchefer 2014 

Under 2014 skickades en enkät ut till en grupp i styrkedjan som vi under projektets gång 

funnit spelar stor roll, nämligen mellancheferna. Alla kommuner har inte mellanchefer men 

många har valt att ha den organisationen. Kontaktuppgifter till mellanchefer och andra aktörer 

i styrkedjan samlades in under 2014 av projektgruppen, dock bara för den kommunala 

verksamheten. De mellanchefer som har svarat på enkäten arbetar alltså för en kommun. Vi 

skickade ut enkäten till 557 mellanchefer, av dessa var 6 inte kontaktbara, så 551 

mellanchefer fick alltså möjlighet att svara på enkäten. Av dessa svarade 339 på enkäten 

vilket ger en svarsfrekvens på 62 %.  
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Tabell 2:14 Kommunindelning för mellanchefer 2014 

Denna tabell är baserad på SKL:s 

kommungruppsindelning från 2011 

Utsända 

enkäter  

Antal 

individer 

som svarat i 

varje 

kommuntyp  

Antal 

kommuner 

i Sverige  

Storstäder 32 15 3 

Förortskommuner till storstäder 77 40 38 

Större städer 174 119 31 

Förortskommuner till större städer 22 13 22 

Pendlingskommuner  66 38 51 

Turism- och besöksnäringskommuner 15 11 20 

Varuproducerande kommuner 67 38 54 

Glesbygdskommuner 6 5 20 

Kommuner i tätbefolkad region  66 43 35 

Kommuner i glesbefolkad region  27 17 16 

Totalt  551 339 290 

Summa procent svarande     62 %  

 

 

Enkät till skolchefer 2014 

Under 2014 genomfördes projektet sista enkät som vände sig till skolchefer, precis som den 

första enkäten i projektet. Kontaktuppgifterna till skolcheferna kommer från kommunerna 

själva och har samlats in av projektgruppen under årsskiftet 2013-2014. Detta medför att 

denna enkät alltså bara riktade sig till de kommunalskolcheferna. Totalt sändes enkäten till 

358 skolchefer, av dessa var tre inte kontaktbara. Totalt svarade 234 skolchefer vilket ger en 

svarsfrekvens på 65,9 %.  

 

Enkätkonstruktion  

Enkäten som sändes ut består av två delar, en del med frågor som har svarsalternativ och en 

del med öppna frågor. De frågor som har svarsalternativ var av karaktären att de går att 

besvara enkelt med svarsalternativ t.ex. frågor om deras formella placering i kommunens 

organisation, ansvarområde m.m.  De frågor som besvarades med öppna svar där 



23 
 

respondenten själv fick skriva svaret var baserade på de resultat som enkäten till skolchefer 

2009 gav och var av en mer reflekterande karaktär. Dessa öppna frågor har sedan kodats av 

projektgruppen för att göra resultaten kvantitativa.  

 

Avslutande kommentarer till enkäterna  

För att sammanfatta bygger denna rapport på underlag från många enkäter som har 

genomförts under fem år (2009 till 2014) då det svenska utbildningsväsendet stått inför den 

största reformen på länge med både en ny skollag och ny eller reviderade läroplaner som ska 

implementeras. Det finns ett antal variabler som vi anser angelägna för olika analyser av våra 

data, dessa är t.ex.: kommunstorlek, politisk majoritet, politisk stabilitet över tid, 

kunskapsnivån bland anställda på kommunkanslier, skolchefens och skolledarens roller 

(tillskriven eller påtagen), utrymme för kommunikation mellan och inom olika grupperingar, 

inflytandeformer, olika huvudmän, kön, tid i yrket. För vissa frågor har data rörande hela riket 

använts som jämförelse med våra insamlade data för att se om våra svar är representativa sett 

till riket i stort. Vi har valt att kontrollera politisk majoritet och kommungrupp mot 

kommunernas meritvärden. Vår slutsats är att de inkomna svaren är tillförlitliga. I Bilaga 1 

kommenteras respektive enkätundersökning och dess svarsfrekvens samt intervjuerna var för 

sig.  

Vi har haft en bra svarsfrekvens på samtliga enkäter som genomförts, både sett till hur många 

som svarat på enkäten och det så kallade ”interna bortfallet” då de svarande väljer att inte 

svara på en eller flera frågor i enkäten.  Dock bör poängteras att vi i samtliga enkäter har en 

underrepresentation av fristående skolor och deras företrädare. I en del fall som i enkäten till 

utbildningsnämnderna gäller dessa bara de kommunala nämnderna även om det finns styrelser 

i de fristående skolorna med motsvarande uppgifter, om än inte med ett politiskt uppdrag i 

grunden. I andra fall som i enkäterna till rektorer och förskolechefer för att vi har haft svårt att 

komma i kontakt med dem och finna deras kontaktuppgifter.  

Vi kan inte se något genomgående mönster i det svarsbortfall som finns och menar därför att 

de resultat vi presenterar i denna rapport är representativa för det kommunala skolväsendet i 

Sverige.  

 

2.2 Genomförda intervjuer, urval och syfte  
När urvalet av kommuner gjordes för intervjuer och senare för ett antal djupstudier beaktades 

ett flertal variabler. En urvalsgrund är den klassificering i 10 olika kommuntyper som tagits 

fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), se Tabell 2:1. 

Totalt valdes 11 kommuner ut för intervjuer utifrån variabler som invånarantal, geografiskt 

läge, politisk majoritet och meritvärden. Kommunerna representerar förortskommun till 

storstad, kommuner i glesbygd, varuproducerande kommuner, kommuner i tätort och större 
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städer. Politiskt finns såväl vänstermajoritet som borgerlig majoritet och blocköverskridande 

majoriteter.  

Tabell 2:15 Urval av kommuner för intervjustudie i 11 kommuner 

Kommun  Kommuntyp  Politisk majoritet 

2002-2014 

Måluppfyllnad 

i åk. 9 (trend) 

2005-2014  

Övergång 

till högre 

utbildning 

2010 

A Förortskommun 

till storstad 

Borgerligt styre Över rikssnittet  60,5 % 

B  Varuproducerande 

kommun 

Vänsterstyre Under 

rikssnittet 

33,2 % 

C Förortskommun 

till storstad 

Varierande 

majoriteter, 

blocköverskridande  

Under 

rikssnittet 

36,9 % 

D  Kommun i 

glesbefolkad 

region  

Vänsterstyre  40,9 % 

E  Varuproducerande 

kommun 

Varierande 

majoriteter, 

blocköverskridande 

Över rikssnittet 27,3 % 

F  Större stad  Borgerligt styre Runt rikssnittet 45 % 

G  Förortskommun 

till storstad  

Borgerligt styre  Över rikssnittet 60,4 % 

H  Kommun i 

tätbefolkad region 

Varierande 

majoriteter  

Under 

rikssnittet  

30,3 % 

I  Större stad  Vänsterstyre  Något under 

rikssnittet  

44 % 

J  Kommun i 

glesbefolkad 

region 

Vänsterstyre  Varierande, 

mest under 

rikssnittet 

35,7 % 

K  Större stad  Varierande 

majoriteter, 

blocköverskridande 

Runt rikssnittet 40,5 % 

 

Totalt genomfördes 62 semistrukturerade intervjuer under 2010 och 2011. Intervjuerna 

genomfördes med skolchefer, ordförande och ledamöter i nämnder med ansvar för 

utbildningsfrågor, rektorer och förskolechefer. Intervjuerna genomfördes av två forskare 

tillsammans, sammansättningen av intervjuerna varierade medvetet för att använda gruppens 

olika kompetens och för ökad förståelse av materialet. Samtliga intervjuer spelades in, 

transkriberades och bearbetades i NVivo (ett analysprogram för kvalitativ forskningsmetod).  

Intervjuerna genomfördes med en huvudintervjuare som tillsammans med en kollega 

intervjuade efter en semistrukturerad mall som utgick från fyra huvudpunkter: aktuella 

utmaningar, egna förutsättningar, relationer mellan positioner inom organisationen och 

implementeringen av statliga reformer. Temana i denna mall inkluderade sedan ett antal 
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underfrågor vilka ämnade vara där som stöd för intervjuerna, även om dessa också kunde 

modifieras under intervjuerna. Kollegan såg till att alla teman och frågor berördes under 

intervjun. I varje kommun intervjuades ordföranden i utbildningsnämnden, 

skolchef/förvaltningschef samt två förskolechefer och två rektorer. Dock intervjuades enbart 

ordföranden och skolchef i en av kommunerna av särskilda omständigheter. Skolorna i varje 

kommun valdes ut med utgångspunkt i kommungenomsnittet, där några med låga respektive 

höga meritvärden valdes ut. Skolorna ligger också relativt centralt i kommunen. De förskolor 

som valdes låg primärt nära de utvalda skolorna. Några aspekter som påverkade urvalet var 

bland annat att det endast fanns en kommunal förskola i en av kommunerna vid 

intervjutillfället, därför intervjuas endast en förskolechef här. Ett sent avhopp av en 

förskolechef skedde i en annan kommun vilket medförde att även där intervjuades endast en 

förskolechef. Gällande skolorna så hade vissa av dem flera rektorer. Samtliga blev tillfrågade 

vilket medförde att fler än två intervjuer gjorde med rektor i några av kommunerna. De 

tillfrågade som tackade nej till medverkan, främst p.g.a. tidsbrist, ersattes med en så likvärdig 

person som möjligt. Dock var det inte något stort antal som svarade nej. Andra skäl till att 

svara nej var med hänvisning till brist på erfarenhet, där den tillfrågade ansåg att för att 

korrekt kunna besvara frågor om implementeringsprocessen bör en ha innehaft positionen i 

minst sex månader. Tre intervjuer genomfördes som telefonintervjuer.  

 

2.3 Fördjupningsstudie på hela materialet 

I slutfasen av denna studie och på grundval av resultaten av de olika totalundersökningarna 

som genomförts genom enkäter, resultat från intervjuer och kompletterat med olika 

bakgrundsvariabler (meritvärden, måluppfyllnad, geografiskt läge m.fl.) avgränsades 

materialet ytterligare och fyra kommuner valdes ut för att analyseras mer i detalj. Även i 

denna fas användes NVivo som stöd för analyserna.  

Dessa fyra kommuner här kallade Alfa, Beta, Gamma och Delta, representerar två 

glesortskommuner och två kommuner nära större städer, två i norra delen och två i södra 

delen av landet. Dessa fyra kommuner representerar en kommun med en stabil borglig 

majoritet sedan 1950-talet; en kommun med stabilt blocköverskridande majoriteter av olika 

slag sedan 2002; i den tredje kommunen har socialdemokraterna haft egen majoritet sedan 

2010 men styrs idag av en koalition; i den fjärde kommunen finns en stabil vänstermajoritet 

sedan 2002 och där har idag Socialdemokraterna majoriteten. Gällande meritvärden ligger 

kommun Alfa över rikssnittet, kommun Beta under rikssnittet medan kommunerna Gamma 

och Delta växlar mellan att ligga över och under rikssnittet.  

De 23 intervjuer som genomförts i Alfa, Beta, Gamma och Delta har ånyo lästs, kodats och 

analyserats med hjälp av NVivo. Genom kodningen utkristalliserades olika teman av vilka 

fyra valts ut för att presenteras i denna rapport. De ”citat” som förekommer är inte direktcitat 

utan har justerats både språkligt och i omfattning för att belysa de slutsatser vi presenterar. 

Resultatet från denna djupstudie av fyra av 290 kommuner gör inga anspråk på 

generaliserbarhet. Syftet är att exemplifiera och beskriva hur olika både styrkedja och 
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organisation kan uppfattas av de som verkar där. Genom att beskriva detta, som även finns i 

de totalundersökningar vi genomfört hoppas vi kunna synliggöra komplexiteten i frågan: Vem 

styr och leder svensk skola? 

Användningen av verktyget NVivo 

En första kodningsomgång gjordes i NVivo där materialet fick tala och koderna skapades allt 

eftersom intervjutranskriptioner lästes. Hela stycken men också enstaka meningar markerades 

och kodades till en eller flera koder. T.ex. om en rektor i kommun Alfa pratade om ekonomi 

och fristående skolverksamhet i samma citat kunde detta kodas i kategorierna ”ekonomi” och 

”fristående verksamhet”. Även underliggande antydningar eller outsagda meningar försökte 

utläsas och kategoriseras.  

Efter en kodningsomgång diskuterades materialet i projektgruppen. I diskussionerna i gruppen 

utvisades med tiden att flera kategorier verkade återkomma och i och med att vi tidigare 

identifierat sådana återkommande kategorier beslutade vi oss för att ställa upp dessa och mer 

specifikt söka efter dem. I NVivo ligger all kodning som gjorts kvar och det är möjligt att gå 

in när som helst och koda om, lägga till eller dra ifrån. Vi fortsatte således koda i tidigare 

kodat material men tittade då mer fokuserat på vissa kategorier. I detta skede hade vi även 

avgränsat materialet till fyra exempelkommuner.  

Vi rörde oss med andra ord mellan två sätt att bearbeta texterna, dels att låta materialet tala 

dels att medvetet leta efter, eller fokusera på, specifika, återkommande koder. 

Kodningsförfarandet är en dynamisk process där kodning och diskussion kring den hela tiden 

sker växelvis och genom resonemang på befintligt material jobbar vi oss närmare och närmare 

den text som blir slutprodukten.  

Med kodningen kan man sedan i NVivo skapa tabeller över ordfrekvens, förekomst, 

sammanhang och vem som säger vad. Vi valde att ställa upp samtliga koder för översikt men 

gjorde sedan en s.k. ”matrix coding” på våra fyra kategorier. Den uppställningen visar ett 

schema över koderna samt vilken position som uttalat sig hur många gånger inom varje kod. 

Det går sedan att gå in i koderna och manuellt titta på exakt vad som sades under varje kod. 

Dessa tabeller användes sedan som underlag för att både kvantitativt räkna på förekomst av 

koder och gå in och hämta de citat vi väljer att ta med i slutprodukten.  

Det ska åter understrykas att denna djupstudie, baserad på fyra kommuner (23 intervjuer) inte 

vare sig har för avsikt eller gör anspråk på generaliserbarhet. Vi valde att göra den för att 

ytterligare fördjupa vår förståelse och bättre kunna exemplifiera och beskriva hur olika 

styrkedjor och organisationer kan se ut.  
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KAPITEL 3 

Analysenheter – beskrivning av några aktörer i en styrkedja 

I detta kapitel presenteras några av de officiella aktörer i skolans styrning och ledning som 

ingår i vår studie. Det bör framhållas att det handlar om ett urval som kan anses vara 

kvalificerat då de i sina positioner kan ha ett avgörande inflytande över hur verksamheten 

organiseras och genomförs. Vi har valt att även lyfta in en del regleringar i lag och förordning 

som gällde vid tiden för undersökningarna. Våra informanter besvarar ju frågorna i enkäter 

och intervjuer i den tid de verkar. Efter varje position har vi fört in en del data och resultat 

från enkätundersökningarna. Våra analysenheter utgår från följande positioner i styrkedjan: 

Staten: riksdag, regering, skolmyndigheter 

Huvudmän: ordföranden och ledamöter i politiska nämnder hos huvudmannen 

Skol- och/eller förvaltningschefer 

Mellanchefer 

Rektorer och förskolechefer 

Lärare/förskollärare/annan professionell personal 

 

Figur 3:1 Ett urval av analysenheter 

 

Nedan presenteras först respektive aktör utifrån gällande lag och förordning och därefter 

under rubriken ”Kommentarer” kompletterar vi bilden med några data från 

forskningsprojektet som beskriver positionen utifrån innehavarens egna beskrivningar. 

 

3.1 Staten 

Regeringsformen, en av Sveriges fyra grundlagar, stadgar att den offentliga makten utövas 

under lagarna (Regeringsformen 1 kap 1§ sista stycket). Staten har genom sin lagstiftande 

makt en överordnad ställning till övriga aktörer i styrkedjan. För skolväsendet innebär det att 

besluten i riksdag och regering rörande skollag, skolförordningar liksom läroplaner är 

grunddokument som gäller alla huvudmän. Det finns även annan lagstiftning (t.ex. 

Riksdag/
regering
/myndig

heter 

Huvud
man 

Skolchef Mellanchefer Skolledare 
Lärare och 

annan 
personal 
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arbetsmiljölagar) som reglerar skolans verksamhet men som inte kommer att närmare 

kommenteras här.  

Riksdagen stiftar lagar utifrån vilka förordningar och eventuella särskilda föreskrifter som 

utfärdas. Vägen fram till sådana beslut kan variera. Opinionen kan vara stark för att en viss 

fråga behöver utredas, ett antal motioner i riksdagen kan vara utgångspunkten eller enskilda 

statsråds initiativ. Regeringen kan tillsätta en utredning eller en kommitté för att utreda en 

fråga. Detta kan sedan utföras av en ensamutredare, en kommitté bestående av företrädare för 

olika politiska partier (parlamentariskt sammansatt) eller enbart av sakkunniga (t.ex. forskare, 

fackliga organisationer) eller en kombination av dessa. En parlamentariskt sammansatt 

kommitté kan knyta sakkunniga till sig och skapa referensgrupper med olika intressenter. 

Uppdraget formuleras i ett direktiv som kan vara mer eller mindre styrande för arbetet. 

Resultatet av arbetet presenteras sedan i ett eller flera betänkanden (SOU Statens offentliga 

utredningar) eller som en rapport i den så kallade Departementsserien (Ds) i de fall 

utredningen gjorts på något av departementen. Regeringen avgör sedan om rapporterna ska 

sändas ut på remiss då möjligheten att sända in remissvar finns. Därefter läggs en proposition 

på riksdagens bord då riksdagsledamöterna/partierna har möjlighet att lämna in motioner med 

förslag till alternativa lösningar. Propositionen och motionerna liksom remissvaren behandlas 

sedan av ett eller flera utskott. Riksdagens beslut i skolfrågor återfinns i Svensk 

författningssamling (SFS) eller i Statens skolverks författningssamling (SKOLFS). 

Regeringen styr även utbildningssektorn genom uppdrag till myndigheterna. På skolans 

område rör det främst uppdrag till Skolverket t.ex. satsningar på skolor i 

utanförskapsområden, nya utbildningar t.ex. förskolechefsutbildningen som startar hösten 

2015 efter beslut i riksdagen våren 2015. Den andra myndigheten som får denna typ av 

uppdrag är Statens skolinspektion och då gäller uppdragen ofta kunskapsinhämtande på 

speciella områden genom inspektion.  

Kommentarer 

Enbart under de senaste två decennierna har riksdagen fattat mer än ett 60-tal olika beslut 

rörande större förändringar inom skolväsendet. Direktiven har under samma period blivit 

tydligare än tidigare d.v.s. det har varit tämligen uppenbart vilket resultat som förväntas av en 

utredning. Tiden för utredningarnas eller kommittéernas arbete har varit kortare än tidigare. 

Riksdagens beslut har i sin tur genererat allmänna råd, anvisningar med mera från de statliga 

myndigheterna (bl.a. Skolverket) och ett antal ökade uppföljningar och kontroller (bl.a. från 

Skolinspektionen). 

 

3.2 Huvudman 

Staten, kommunen, landstinget eller en enskild kan vara huvudman för en verksamhet. Här 

ska inledningsvis kommunen som huvudman kommentera särskilt. Detta eftersom den 

kommunala självstyrelsen, med rötter tillbaka till slutet av 1800-talet påverkar relationen stat 

och kommun även i skolfrågor. I grunden finns subsidiaritetsprincipen d.v.s. att beslut ska 
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fattas så nära medborgarna som möjligt. Den kommunala självstyrelsen finns inskriven i den 

svenska grundlagen sedan 1974 och i kommunallagen sedan 1992. Idag är formuleringen i 

kommunallagens inledande kapitel och 1§ att kommunen på demokratins och den kommunala 

självstyrelsens grund sköter de angelägenheter som anges i lagen eller i särskilda föreskrifter 

(SFS 1991:900 med ändringar tom 2014:573). 

Idag finns 290 kommuner och 20 landsting eller regioner. Kommuner och landsting ansvarar 

för skolor, äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt lokala frågor som fysisk planering, 

kollektivtrafik, bostadsförsörjning och näringslivsutveckling. Det är politiskt valda företrädare 

som styr verksamheterna. Flertalet politiker i kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

liksom nämnder/styrelser är deltids- eller fritidspolitiker. Det finns kommunalråd inom olika 

områden, dessa är oftast heltidspolitiker.  

Även i kommunen finns en väg från idé till beslut. Kommunfullmäktige är kommunens 

högsta beslutande organ som bland annat beslutar om vilken nivå skatten ska ligga på för 

kommuninvånarna liksom hur skattemedlen (både de statligt transfererade och de 

kommunala) ska fördelas mellan olika ansvarsområden, t.ex. skolområdet. Kommunstyrelsen 

är kommunens verkställande organ som kan ha ett eller flera utskott. Det finns ofta ett 

arbetsutskott (AU) där kommunstyrelsens sammanträden förbereds.  

Det står i skollagen att det ska finnas någon form av nämndorganisation i kommunen som 

bereder ärenden inför beslut, men hur denna ser ut avgörs i kommunen. Detsamma gäller 

vilken tjänstemannaorganisation som anses behövas. På skolområdet regleras att det ska 

finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra de uppgifter som framgår av skollagen (SL, 2 

kap. § 2). Den nämnden kan vara kommunstyrelsen som sedan har utskott för utbildning som 

sköter vissa uppgifter. Det vanligaste idag är en eller två nämnder på skolområdet. 

Tjänstemannaorganisationen varierar i förhållande till den politiska organisationen och i 

mindre kommuner är den mycket begränsad medan den i större kommuner många gånger är 

omfattande och innehåller då ofta också en chefsnivå mellan skolchefen och 

rektor/förskolechef. 

Huvudman kan även vara enskild. Idag finns det ungefär 4 000 fristående förskolor och skolor 

i Sverige, det motsvarar 25 % av samtliga förskolor och skolor. Dessa kan ingå i koncerner 

med ett stort antal skolor knutna till sig eller ägs av en person. Situationen 2015 framgår av 

nedan. 

Tabell 3:1 Olika huvudmän för skolan 2015 

Huvudman fristående 

skolor 

Förskola Grundskola Gymnasieskola 

Aktiebolag 25 % 39 % 45 % 

Kooperativ 56 % 69 % 6 % 

Ideell förening 49 % 73 % 10 % 

Enskild firma 37 % 37 % 50 % 

Ekonomisk förening 74 % 74 % 2 % 

Handelsbolag 14 % 0 % 71 % 

Stiftelse 33 % 95 % 19 % 
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Fördelningen av fristående skolor varierar och som vi kan se i tabellen finns det en eller flera 

fristående förskolor i över 80 % av kommunerna, en fristående grundskola i drygt 60 % av 

kommunerna och i ca 30 % finns det en eller flera fristående gymnasieskolor.   

Tabell 3:2 Antal kommuner med fristående respektive kommunala skolor (Skolverket 2015) 

Skolform Fristående  Kommunal/landsting 

Förskolor 244  290 

Grundskolor 185 290 

Gymnasieskolor 106  243 

 

Det finns fristående förskolor och/eller skolor i en stor andel av kommunerna. Det finns dock 

kommuner helt utan fristående verksamhet inom utbildningssektorn. Det finns minst en 

fristående grund- och gymnasieskola i 202 kommuner, vilket motsvarar 70 % av Sveriges 

kommuner.  Som framgår av tabell 3:3 nedan finns det fristående skolor i alla olika 

kommuntyper. I samtliga kommungrupper är det vanligast att det förekommer både 

kommunala skolor och att det även finns friskolor. I grupperna förortskommuner till större 

städer, pendlingskommuner, turism- och besöksnäringskommuner, varuproducerande 

kommuner och glesbygdskommuner är vanligast att det enbart finns kommunala skolor.  

Tabell 3:3 Fristående skolor i olika kommuntyper 2011 

Kommuntyp enligt 

SKL 2011 

Har minst en 

fristående 

grund- eller 

gymnasieskola  

Endast 

kommunala 

grund- och 

gymnasieskolor  

Antal i Sverige  

Storstäder  3 0 3 

Förortskommuner till 

storstäder  

37 1 38 

Större städer  31 0 31 

Förortskommuner till 

större städer  

13 9 22 

Pendlingskommuner  26 25 51 

Turism och 

besöksnäringskommuner 

11 9 20 

Varuproducerande 

kommuner  

30 24 54 

Glesbygdskommuner  12 8 20 

Kommuner i tätbefolkad 

region  

28 7 35 



32 
 

Kommuner i 

glesbefolkad region  

11 5 16 

Totalt 202 88 290 

 

Kommentarer 

Det finns flera olika sätt att organisera ansvaret hos huvudmannen inom de politiska 

nämnderna/styrelserna liksom val av tjänstemannaorganisationen (det senare kommenteras 

nedan). Skolfrågor kan beredas av ett utskott knutet till kommunstyrelsen eller vara en egen 

nämnd/styrelse. Dessa kan ha ansvar för delar av utbildningsväsendet t.ex. endast förskola, 

grundskola alternativt endast gymnasieskolan och vuxenutbildning. Det finns även nämnder 

eller styrelser som utöver hela eller delar av skolväsendet även har ansvar för kulturfrågor, 

sociala frågor etc. I kommuner där de politiker som leder nämnder/styrelser och samtidigt är 

ledamöter av kommunstyrelsen anser de, liksom tjänstemännen, att inflytandet på 

kommunfullmäktiges beslut är större i utbildningsfrågor än när ledamöterna inte är 

medlemmar av fullmäktige. 

 

Kommentarer rörande Ordföranden och ledamöter i politiska nämnder hos den 

kommunala huvudmannen 

Av ledamöterna i nämnder/styrelser med ansvar för skolfrågor, som har besvarat enkäten 

2010, var 51 % kvinnor och 49 % män. Genomsnittsåldern var 50 år (25 % var under 41 år 

och 25 % äldre än 60). Ledamöterna är välutbildade, 58 % har eftergymnasial utbildning, 31 

% gymnasieskola eller motsvarande medan 5 % har grundskola eller motsvarande som sin 

högsta utbildningsnivå. De har i genomsnitt 11 års erfarenhet av att vara aktiva i politiken 

men spridningen är stor, en fjärdedel av ledamöterna har varit aktiva i fyra år eller färre och 

en fjärdedel har i varit aktiva i politiken under många år, 15 år eller fler.  I genomsnitt har 

ledamöterna fem års erfarenhet av att vara ledamöter i en utbildningsnämnd d.v.s. de har suttit 

mer än en mandatperiod. En fjärdedel har suttit i nämnden i ett år och en fjärdedel har suttit i 

nämnden i sex år eller fler.  

Samtliga ledamöter är fritidspolitiker och flertalet har ett ordinarie arbete; 12 % arbetar inom 

utbildningssektorn, 17 % i en annan offentlig verksamhet. 14 % är pensionärer och 13 % är 

egenföretagare, 11 % arbetar i privat tjänstesektor och 8 % arbetar inom industrin. 4 % av 

ledamöterna är studenter respektive anställda i ett serviceyrke.   

På frågan om de är ledamöter i något annat av kommunens beslutande organ svarar 65 % att 

de är ledamot av kommunfullmäktige, 26 % är ledamot av kommunstyrelsen och 23 % är 

även ledamot av en annan kommunal nämnd/styrelse. Ungefär hälften av ledamöterna är 

kontaktpolitiker för minst en av kommunens skolor och ungefär en tredjedel har svarat att de 

inte har kontaktpolitiker. Nästan alla politiker, 93 %, besöker dock minst en skola i 

kommunen per termin. 
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När ledamöterna tillfrågades om varför de accepterat en plats i utbildningsnämnden svarade 

en majoritet, 63 %, att det var för att de är intresserade och engagerade i skolfrågor och 15 % 

att det var för att de vill ha möjlighet att påverka och förändra skolan.  

I jämförelse med det totala antalet ledamöter är könsfördelningen inte lika jämn hos gruppen 

ordförande och vice ordförande, 40 % är kvinnor och 60 % är män. Åldersmässigt är de något 

äldre än ledamöterna, 52 år i genomsnitt (en fjärdedel är yngre än 45 år och en fjärdedel är 61 

år eller äldre).  De flesta, 68 %, har eftergymnasial utbildning, 27 % har gymnasieskola eller 

motsvarande och 5 % har grundskola eller motsvarande som sin högsta utbildning. Två 

tredjedelar av de som är ordförande har suttit som ledamot (någon position) i 

utbildningsnämnden minst en mandatperiod. En majoritet av ordförandena var nyvalda för 

den mandatperiod som pågick när enkäten genomfördes, 53 % har mellan ett och tre års 

erfarenhet som ordförande i sin nämnd. Av de som är vice ordförande har 51 % mellan 4-7 års 

erfarenhet på sin position. 89 % av de som är ordförande och vice är ledamöter i 

kommunfullmäktig, nästan hälften, 45 %, är ledamöter i kommunstyrelsen och 17 % är 

ersättare i kommunstyrelsen.  

Den inre organisationen hos kommunen som huvudman varierar. Av de ledamöter som 

svarade på vår enkät har 85 % ansvar för förskola, fritidshem och grundskola, 70 % för 

gymnasieskola, 71 % för särskolan, 59 % för vuxenutbildning, 55 % för svenska för 

invandrare (SFI). Nästan hälften, 49 %, av nämnderna har även ansvar för musikskola, 20 % 

för kultur och 9 % för socialtjänsten i kommunen. Bland de 12 % som svarat att de har 

ytterligare ansvar och sedan förtydligat detta nämns bl.a. äldreomsorg, kulturskola, 

arbetsmarknadsfrågor, kost och bibliotek samt en del som nämner ansvarområden som faller 

under någon av de redan presenterade kategorierna som t.ex. försörjningsstöd, som får anses 

falla under socialtjänst.  

 

3.3 Skol- och/eller förvaltningschef 

Skoldirektör, skolchef, rektor tillika skolchef var alla högsta ansvariga tjänsteman hos 

huvudmannen för skolfrågor och reglerades initialt i 1956 års skolstyrelselag (Regeringens 

proposition 1956; Nihlfors 2003). Som angetts tidigare ansågs positionen och funktionen 

angelägen då det svenska skolsystemet skulle byggas upp på ett likvärdigt sätt i hela landet. 

En riksdagsledamot uttryckte det som att skolcheferna skulle vara ”regeringens öga” i 

kommunen för att säkerställa likvärdigheten. Införandet av tjänsten kom även utifrån ett 

behov av att kunna samla ledningsfunktionen då det vid det tillfället fanns ett antal olika 

skolformer med olika styrelseformer (Nihlfors 2003). Skolchefen skulle vara ansvarig för 

såväl pedagogik som organisation inom verksamheten.  

 

Staten hade även en regional organisation, länsskolnämnder som ansvarade för 

resursallokering, tjänstetillsättningar m.m. Styrkedjan från stat till huvudman 1958 och framåt 

gick från staten via länsskolnämnden och skolchefen till skolledningen på enskilda skolor. 

Verksamheten var detaljreglerad vilket gav litet utrymme för de lokala politiska organen, som 
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var ansvariga för skolans lokala förutsättningar, att påverka besluten. Skolchefstjänsten 

avregleras successivt från 1985 och samtidigt som länsskolnämnderna avskaffas 1991 

försvann reglering om att det skulle finnas en tjänsteman med visst ansvar för utbildningen 

hos huvudmannen.  

 

Kommentarer 

Ett resultat av avregleringen av skolchefstjänsten och friheten att organisera den inre 

organisationen hos huvudmannen resulterade i ett antal olika benämningar på dessa tjänster 

som i stort sett bestod.  2009 var det över ett 30-tal men 2014 hade en viss minskning skett 

vilket kan ses som en viss stabilisering av huvudmännens organisationsformer. Idag är 

utbildnings- eller förvaltningschef (en titel som bärs av flertalet chefer hos kommuner som 

huvudman oavsett ansvarsområde) den vanligaste titeln (78 % av de som besvarat vår enkät). 

Vi har trots detta fortsatt att använda skolchef för att markera att den förvaltningschef vi 

studerar är den position som har skolområdet som sitt huvudsakliga ansvarsområde oavsett 

om huvudmannen är kommunal eller enskild. 

De skolchefer som besvarat våra enkäter är i snitt mellan 54-56 år, av vilka 10 % är kvinnor 

och 60 % män. Flertalet har arbetat som skolchef i totalt 5-10 år medan de flesta innehaft sin 

nuvarande tjänst mellan 1-5 år. Majoriteten (69 %) uppger att de varit skolchef i en kommun, 

25 % i två, 5 % i tre och några enstaka att de varit i fyra eller fem kommuner.  

Av skolcheferna uppger 36 % att de har en skriftlig instruktion som anger och styr dennes 

arbetsuppgifter, 62 % menar att de inte har någon sådan. Av de skolchefer som svarat på vår 

enkät är majoriteten, 56 %, direkt underställda den administrativa kommunchefen, 18 % är 

direkt underställda den egna politiska nämnden (ordföranden) och 15 % anger att de är direkt 

underställda den politiska ledningen i kommunen. En absolut majoritet av skolcheferna (över 

80 %) anser att de har en mycket hög eller hög grad av självständighet. 

Det som skiljer våra resultat mellan 2009 och 2014 är förekomsten av mellanchefer, en 

position mellan skolchefen och skolledarna.  

 

3.4 Mellanchefer 

Mellanchefspositionen är en position i styrkedjan som inte finns hos alla huvudmän. Deras 

uppgifter och ansvar varierar. Med mellanchef avses här en position som organisatoriskt är 

placerad mellan skolchefen och skolledarna. Hos vissa huvudmän finns flera nivåer av 

mellanchefer och i andra endast en.  

Kommentarer 

Mellanchefens titel skiljer sig åt beroende på huvudman och organisation. Den vanligaste 

titeln är verksamhetschef (38 %) följt av skolchef (16 %), enhetschef (10 %), 

skolområdeschef (8 %), områdeschef (6 %), biträdande förvaltningschef/verksamhetschef (5 
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%) samt rektor med områdesansvar (3 %). Denna variation och att även skolchef används som 

beteckning av mellanchefer gör denna position svår att identifiera. Dessutom uppger 12 % av 

mellancheferna att de har en nivå mellan sig och det vi kallar skolchef (förvaltningschefen) 

samtidigt som 9 % uppger att de har en nivå mellan sig och skolledarna som de leder.  

De mellanchefer som besvarat enkäten 2014 är i snitt 55 år och har drygt fyra års erfarenhet i 

rollen, 62 % är kvinnor och 38 % är män. Majoriteten av mellancheferna har tidigare varit 

rektor (53 %), förskolechef (4 %) eller biträdande rektor/förskolechef (1 %). Övriga har haft 

annan tjänst inom utbildningssektorn (10 %), verksamhetschef (9 %), chef inom annan 

offentlig förvaltning (5 %) eller förskollärare/lärare (3 %).  

Ett stort antal, av de tillfrågade mellancheferna har en bakgrund som skolledare och 76 % av 

dem har gått Rektorsutbildningen eller Rektorsprogrammet. Majoriteten (86 %) uppfattar 

graden av självständighet i sin roll som mellanchef som hög eller mycket hög.  

Ansvarsområdet varierar för mellancheferna från att ha ansvar för ett geografiskt område 

inklusive personal- och ekonomiansvar (26 %), ansvar för till exempel grundskola eller 

förskola (42 %) till ansvar för ett specifikt område som kvalitetsarbete, pedagogiskt arbete 

eller elevhälsofrågor. Oavsett ansvarsområde anger över 95 % av de mellanchefer som 

besvarat enkäten att de har arbetsgivaransvar, personalansvar, budgetansvar, planeringsansvar 

och kvalitetsansvar samt flertalet svarar också att de biträder förvaltningschefen.  

Viktigaste uppgiften i förhållande till skolledare är enligt dem själva: systematiskt 

kvalitetsarbete och utvecklingsarbete (19 %), budget och ekonomi (10 %), stöd och 

handledning (7 %), personalfrågor (6 %) samt skolledarnas utveckling och (vidare)utbildning 

(6 %). De uppgifter mellancheferna ser som mest centrala i förhållande till skolchefen är 

utveckling och uppföljning (13 %), ekonomi och budget (12 %), att utreda och implementera 

politiska beslut (10 %), att informera om läget i verksamhetsområdet och vara sakkunnig (6 

%) samt systematiskt kvalitetsarbete (6 %).  

Detta kan ställas i relation till de uppgifter mellancheferna anger att de ägnar mest tid åt: 

utvecklingsarbete inklusive analys och uppföljning (12 %), budget och resursfördelning (9 

%), möten med skolpersonal och samverkan (9 %), personalfrågor (9 %), stödja skolledare 

samt sprida underlag till nämnd samt administration (6 % vardera).  

Vi frågade mellancheferna vad det är som styr deras arbetsuppgifter. Majoriteten svarade att 

det uppdrag de får från huvudmannen och staten främst styr vad de gör (30 %), tätt följt av 

svaret politiker, förvaltningen och skolledarna (26 %). Vidare anger de förvaltningschefen, 

förvaltningen, det som är akut just nu, det statliga uppdraget, årsplanering samt budget och 

ekonomi. 

 

3.5 Rektorer och förskolechefer 

Både rektor och förskolechef har tydliga uppdrag från staten via såväl skollag, 

skolförordningar som läroplaner. Att tjänsten (positionen) ska finnas regleras i skollagen:  
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[…] Det pedagogiska arbetet vid en förskoleenhet ska ledas och samordnas 

av en förskolechef. Dessa ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. 

Rektorn och förskolechefen ska benämnas på detta sätt. Dessa benämningar 

ska förbehållas den som har en anställning som rektor eller förskolechef. 

En ställföreträdare får utses för en rektor eller en förskolechef.  

(SL 2 kap. 9 §) 

Som rektor eller förskolechef får bara den anställas som genom utbildning 

och erfarenhet har pedagogisk insikt.  

(SL 2 kap. 11 §) 

Uppdragen eller funktionen preciseras i skolförordning och läroplaner. Dessa skiljer sig något 

åt som framgår nedan. Förskolechefens uppdrag uttrycks: 

- Systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utvärdera och utveckla 

verksamheten, 

- det systematiska kvalitetsarbetet genomförs under medverkan av förskollärare, 

barnskötare och övrig personal samt för ett erbjuda vårdnadshavare möjlighet till 

deltagande i kvalitetsarbetet, 

- förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas, 

- förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och 

material för utveckling och lärande, 

- verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de 

utmaningar de behöver, 

- upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 

såsom mobbing och rasistiska beteenden bland barn och anställda, 

- formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får 

information om förskolans mål och sätt att arbeta, 

- samarbetsformer utvecklas med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet och att 

samverkan kommer till stånd för att skapa förutsättningar för en samsyn och ett 

förtroendefullt samarbete, 

- att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. 

 

 (Läroplanen för förskolan LpFö98 reviderad 2010 och SKOLFS 2011:69) 

Rektorers uppdrag lyder: 

- Skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas,  

- skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, 

läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och 

utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel, 
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- undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får de 

särskilda stöd och den hjälp de behöver, 

- kontakt upprättas mellan skola och hem om det uppstår problem och 

svårigheter för eleven i skolan, 

- resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av 

elevernas utveckling som lärare gör, 

- undervisningen i olika ämnesområden samordnas så att eleverna får möjlighet 

att uppfatta större kunskapsområden som en helhet, 

- i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande 

kunskapsområden exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, 

sex och samlevnad samt riskerna med tobak, alkohol och andra droger, 

- samarbetsformer utvecklas mellan förskoleklassen, skolan och fritidshemmet 

för att stödja varje elevs mångsidiga utveckling och lärande, 

- samverkan kommer till stånd med förskolan för att skapa förutsättningar för 

en samsyn och ett förtroendefullt samarbete, 

- formerna för samarbete mellan skolan och hemmen utvecklas och att 

föräldrarna får information om skolans mål och sätt att arbeta och om olika 

valalternativ, 

- samverkan med skolor och arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna 

får konkreta erfarenheter av betydelse för deras val av fortsatt utbildning och 

yrkesinriktning, 

- den studie- och yrkesorienterade verksamheten organiseras så att eleverna får 

vägledning inför de olika val som skolan erbjuder och inför fortsatt 

utbildning, 

- personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt 

ska kunna utföra sina uppgifter, 

- skolans internationella kontakter utvecklas och 

- skolpersonalen får kännedom om de internationella överenskommelser som 

Sverige har förbundit sig att beakta i utbildningen.  

(SKOLFS 2010:37, avsnitt 2.8). 

 

För både förskolechefen och rektorn gäller att:  

Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna 

och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. 

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SL 1 kap 

5§). 

Slutligen finns i skollagen även stöd för att skolledarna ska kunna organisera verksamheten 

vid enheten på bästa tänkbara sätt: 
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Rektorn och förskolechefen besluta om sin enhets inre organisation och fattar i 

övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda föreskrifter i denna 

lag eller andra författningar. 

Rektorn och förskolechefen får uppdrag åt en anställd eller en uppdragstagare 

vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att 

fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första 

stycket, om inte annat anges (SL 2 kap. 10 §). 

Kommentarer 

De som kategoriserats som förskolechefer av oss har titeln förskolechef eller rektor tillika 

förskolechef. Förskolechefen, enligt våra enkätsvar, är i 90 % av fallen en kvinna. De har 

titeln förskolechef medan en majoritet av de 10 % som är män har titeln rektor tillika 

förskolechef. Förskolechefen har i genomsnitt närmare 8 års erfarenhet av arbetet som 

förskolechef, dock är spridningen i erfarenhet stor, 25 % har upp till 2 års erfarenhet och 25 % 

har mer än 10 års erfarenhet i yrket.   

Flertalet förskolechefer har en bakgrund som förskolelärare (ca 70 %) eller lärare (10 %). 

Övriga har en bakgrund som t.ex. både lärare och förskolelärare, fritidspedagog, 

specialpedagog, barnskötare, examen i pedagogik, examen i beteendevetenskap eller 

socionom. Flera förskolechefer har en master/magister i ett för förskolan relevant ämne 

(pedagogik, barn- och utbildningsvetenskap), de har genomfört Rektorsprogrammet, kurser i 

ledarskap och projektledning.   

Förskolechefens ansvarsområde är i genomsnitt tre förskoleenheter. Förutom ansvar för 

förskoleenheter har de ibland även ansvar för t.ex. familjedaghem och fritidshem. En mindre 

grupp har även ansvar för grundskola årskurs 1-6 (varierande årskurser t.ex. 1-3, 4-6, 1-6).  I 

genomsnitt har en förskolechef ansvar för 170 barn, men det finns en variation från 14 barn 

upp till 1000 barn bland de som har svarat på enkäten. Förskolecheferna i vårt underlag är i 

genomsnitt chef över 18 förskolelärare, 12 barnskötare och 5 personer med ett annat yrke t.ex. 

kokerska eller städpersonal. Antal barn på förskolan korrelerar med antal anställda 

förskolelärare och barnskötare, fler barn innebär fler anställda i verksamheten. 

Majoriteten rektorer i vår undersökning är kvinnor (63 %), de är i genomsnitt 50 år och har i 

genomsnitt drygt fem års erfarenhet som rektor. Variationen i erfarenhet är dock stor då 25 % 

har tre eller färre års erfarenhet och 25 % har 14 eller fler års erfarenhet. Den vanligaste titel 

på de som svarat på enkäten är rektor (75 %), rektor tillika förskolechef (12 %) eller 

biträdande rektor (10 %). Dessa tre kommer alla att fortsättningsvis benämnas rektor.   

Av de rektorer som besvarat enkäten har 67 % ansvar för grundskola, 41 % ansvar för 

förskoleklass, 35 % ansvar för fritidshem, 25 % ansvar för gymnasium och 19 % ansvar för 

förskola. Förutom dessa skolformer har en del ansvar för grund- och gymnasiesärskola, 

vuxenutbildningen och yrkesskolor. Flest rektor har ansvar för en skolenhet. Rektor är i 

genomsnitt chef för 30 undervisande personal (lärare) även om variationen är stor, 25 % har 

20 eller färre lärare och 25 % har 36 eller fler anställda lärare. Det genomsnittliga antalet icke 
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undervisande personal är 10. I genomsnitt finns det 322 elever på skolan, dock är spridningen 

också här stor och 25 % av rektorerna har 180 eller färre elever och 25 % har 360 eller fler 

elever på sina skolor. 

De rektorer som besvarat enkäten har skolchefen (32 %) eller områdeschef/rektor (30 %) som 

sin närmaste chef. Endast 4 % har svarat att deras närmaste chef är ordförande i den 

överordnande nämnden/styrelsen, 8 % att de har en annan rektor som närmaste chef och 2 % 

har svarat att de inte har någon chef ovanför sig. Av de 18 % som har svarat en annan chef 

och sedan förtydligat sitt svar med fritext har många skrivit gymnasiechef, grundskolechef, 

förvaltningschef eller verksamhetschef för grundskola, något som vi tolkar som andra namn 

på skolchef och områdeschef/rektor.   

 

3.6 Lärare/förskollärare/annan professionell personal 

Det finns flera olika yrkeskategorier inom skolan med olika uppdrag. Här ska endast lärare tas 

som exempel på en av de professionella grupperna vars yrkesutövning skolledare ska skapa 

förutsättningar för. Lärare ska enligt skollagen bilda och utbilda för att främja en allsidig 

personlig utveckling som gör individen aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande, både 

som individ och som medborgare (SL, 1 kap § 4). Alla barn och unga ska få möjligheter att 

utvecklas så långt som möjligt. Uppdraget är komplext och utmanande på flera olika plan, inte 

minst vad som ska väljas ut för lärande och hur utbildningar ska läggas upp för att nå målen 

(Nihlfors, 2012).  

Skolinspektionen (2013) redovisar i en av sina rapporter att lärare i deras undersökningar 

anser att det finns brister i kommunikationen mellan lärare och rektorer. Ungefär en fjärdedel 

av personalen i grund- respektive gymnasieskolan ansåg att rektor inte har tillräcklig kunskap 

om det dagliga arbetet i skolan.  

Lärare får avsluta styrkedjan som vi i detta avsnitt startade på nationell politisk nivå.  
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KAPITEL 4 

Några generella slutsatser från det nationella forskningsprojektet  

 

 

I de inledande kapitlen har frågeställningar, teoretiska perspektiv, det empiriska underlaget 

samt ett antal aktörer i styrkedjan presenterats. I detta, det första av tre kapitel som redovisar 

och diskuterar en del av de resultat som framkommit, ska några generella slutsatser dras. 

Resultat har presenterats i anslutning till att olika enkätstudier bearbetats (se Bil 1). I dessa 

har även data i form av tabeller och figurer redovisats. Vi hänvisar till dessa publikationer för 

den som vill fördjupa sig i olika frågeställningar. Här ges en mer övergripande bild. 

 

 

4.1 Styrning och ledning, ledarskap 

Det finns anledning att i inledningen av detta kapitel återkomma till diskussionen i kapitel 1 

kring definitioner av styrning, ledning och ledarskap.  

Presentationen utgår från en hierarkisk modell där staten är överordnad genom sin lagstiftande 

makt, vilket framträder i beslut av skollag, skolförordningar och läroplaner. Den modellen 

länkar till en byråkratisk modell bestående av statliga myndigheter men även den lokala 

administrationen hos respektive huvudman. Samtidigt utgår vi ifrån, när vi betraktar 

styrsystemet att professionen, ett stort antal medarbetare, självständigt tar ställning till och 

genomför utbildning i samspel med barn/elever och deras föräldrar/vårdnadshavare. Dessa 

olika organisationsmodeller med delvis olika logiker består samtidigt, på samtliga nivåer, av 

såväl förtroendevalda politiker som anställda chefer och andra tjänstemän. Det är ett top-down 

system som möter ett bottom-up system med flera olika intressenter som kommer in ”från 

sidan” informellt och formellt och ofta tillhör någon form av nätverk. En återkommande fråga 

i våra analyser handlar därför om hur makten fördelas inom systemet; vem har ansvar för 

vad eller vem styr och leder svensk skola? 

Tidigare har det delvis varit möjligt att diskutera skolans organisation utifrån vissa generella 

drag som kan förekomma i olika konstellationer: centraliserad, decentraliserad, total reglerad 

eller delvis reglerad, marknadsorienterad etc. (se t.ex. Berg, 1996). Den svenska skolan 

kännetecknas idag, menar vi, av såväl centralism som decentralism och är kraftigt reglerad 

inom vissa områden medan andra har avreglerats. Så även om staten befinner sig högst upp i 

en hierarki genomförs verksamheten med starka influenser från flera olika håll i en slags 

pågående förhandling med inneboende konflikter där flertalet aktörer vi studerat alla ingår i 

olika formella och informella nätverk, företrädesvis horisontellt. Här uppstår frågor bl.a. om 

det finns förutsättningar för att olika aktörers kunskaper kan generera gemensam kompetens, 
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hur kommunikationen sker, vilka termer och begrepp som används och hur dessa förstås av 

olika grupper, förhållandet mellan information, dialog och feedback. 

Det vi inte har studerat är hur enskilda aktörer, politiker och tjänstemän på olika nivåer utövar 

sitt ledarskap. Vi gör alltså en distinktion mellan att inneha ett uppdrag eller tjänst (inneha en 

position med en viss funktion) och att utöva detta i praktiken, att utöva ett ledarskap. När vi 

skriver om rektor/förskolechef, skolchef/förvaltningschef och ordförande/ledamot i olika 

politiska nämnder utgår vi från deras egna utsagor om deras inbördes relationer. Att de olika 

aktörernas förmåga att utöva ledarskap har betydelse för verksamheten är för oss ett axiom. 

Det vi vill synliggöra och problematisera är om de olika aktörerna har och/eller skapar 

förutsättningar för att utöva ledarskap.  

I det sammanhanget har en illustration av skolledares påverkan på elevers lärande, framtagen 

av amerikanska forskare, utgjort en viktig inspiration: 

 

Figur 4:1 Illustration av skolledares påverkan på elevers lärande (från Seashore Louis m. fl. 2010) 

 

Enbart de dubbelriktade pilarna visar på systemets inneboende komplexitet där varje enskild 

person kan göra skillnad och där ramarna, formella eller informella, kulturella, sociala eller 

ekonomiska, skapar förutsättningar. Även här är den enskildes förståelse av förutsättningarna 

av betydelse liksom modet att utmana dem om så behövs.  

Tidigt i analysarbetet av hela materialet i forskningsprojektet framkom fyra övergripande 

temata, vilka ska redovisas och diskuteras i det följande: 

Ansvar och befogenheter; Kunskap och kompetens; Kommunikation och dialog samt 

Förtroende och tillit 



42 
 

 

4.2 Ansvar och befogenheter  

En problematik vid analyserna av de olika aktörernas ansvar och befogenheter utöver vad som 

finns reglerat i lag och förordning är att väldigt få av skolledare, mellanchefer och 

skolchefer/förvaltningschefer har tydliga uppdrag (arbetsbeskrivningar eller motsvarande). 

Skolledare har det statliga uppdraget tydligt framskrivet i lag och förordning men 

huvudmannens uppdrag till dessa positioner är inte lika tydlig. Knappt hälften av skolledarna 

uppger att de har någon typ av arbetsbeskrivning och dessa har fått den fastställd av skol-

chefen eller närmaste chef (23 %), av nämnden/styrelsen (14 %), av kommun- eller 

koncernchef (3 %) eller av en person på en annan funktion (4 %).  

Delegationsordningar 

Ett sätt att försöka närma sig relationen ansvar och befogenheter är att studera delegation och 

delegationsbeslut. En mindre studie har genomförts av ett antal kommuners 

delegationsordningar som visar några generella drag. Ett antal uppgifter till både rektorer och 

förskolechefer inom samtliga skolformer sammanfaller. Flera refererar i sina 

delegationsordningar till lagtexter, främst skollagen. De mest frekventa områden som 

delegeras till rektor och förskolechef är bland annat:  

Motverka kränkande behandling och åtgärder i samband med kränkningar, 

skolplikten, placeringsbeslut, beslut om elevernas valmöjligheter, beslut som rör 

särskoleplacering och elever i behov av särskilt stöd, beslut kring personal, 

budget, lokaler – uthyrning, skolskjuts.  

Av skollagen framgår tydligt huvudmannens ansvarar för att utbildningen genomförs i 

enlighet med bestämmelserna i bland annat lagar och förordningar (SL 2 kap. § 8). När det 

gäller ledningen av utbildningen markeras rektorer och förskolechefers ansvar (SL 2 kap. § 9) 

men samtidigt är regelverket komplext och i vissa fall också svåröverskådligt. Den 

kommunale huvudmannen kan med stöd av bestämmelser i kommunallagen delegera 

uppgifter till skolledare, d.v.s. självständig beslutanderätt förs över från nämnden till 

delegaten. Delegaten har sedan att självständigt ta ställning till alternativa lösningar och 

överväganden som följer av delegationen. Nämnden kan i princip inte ändra ett fattat 

delegationsbeslut. Beslutet kan också överklagas.
5
 Det gäller inte frågor av rent förberedande 

eller rent verkställande art. Med ökad målstyrning, decentralisering (Reg prop 1990/91) ”och 

en anpassning till marknadsliknande arbetsformer” (SKL 2012) har gränsen förflyttats för vad 

som innefattas i delegation och för vad som ska betraktas som ren verkställighet.  

Det brukar framhållas att delegationsordningar inte ska omfatta ärenden av rent verkställande 

art eftersom kommunallagen inte reglerar området. Flera av de studerade 

delegationsordningarna innehåller trots detta en uppdelning mellan delegationsbeslut och 

verkställighetsbeslut. Delegationsordningar är inte levade eller styrande dokument, enligt 

slutsatser i utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) där det också framkommer att 

                                                           
5
 Kommunallagen 10 kap, §§ 1, 3. 
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dokumenten många gånger är föråldrade och inaktuella. En konsekvens av otydlighet i 

ansvarsfördelning och bristande befogenheter kan återfinnas i skolledarnas uttalande om att de 

inte alltid är klara över vem som är eller bär huvudmannens ansvar i olika frågor; politikerna 

eller den överordnade administrationen som leds av en skolchef.  

I de fall där det finns mellanchefer kompliceras bilden ytterligare vad gäller ansvar och 

befogenheter i styrkedjan. På frågan om vilken roll mellanchefen själv anser sig ha i 

styrkedjan i förhållande till en enskild förskola/skola svarar en del (22 %) att implementera 

mål och policy genom att bryta ner dem i uppnåbara mål, förtydliga dessa och göra dem 

genomförbara.  Andra anser (14 %) att de är ett mellanled men utan egentligt ansvar, att de 

innehar titeln eftersom organisationen är uppbyggd så men att rollen känns otydlig. En del (14 

%) anser att mellanchefsnivån är till för att stödja och underlätta för skolledare samt att ge råd 

i olika frågor. Övriga funktioner som nämns (ca 7 % i varje grupp) är utbildningskvalitet, att 

vara en del i ledningsgruppen för verksamheten tillsammans med förvaltningschefen, det 

statliga uppdraget (att vara statens förlängda arm), huvudmannens uppdrag (att även här vara 

den förlängda armen) samt ansvarig för att budgeten hålls/se till att skolledarna håller budget. 

Vilket ansvar och vilken makt har mellanchefen att faktiskt fatta beslut? Enligt vår enkät 

menar 25 % att de, med stöd av delegationsordning, kan fatta beslut kring budget och 

ekonomi, 23 % menar att de kan fatta beslut kring personalärenden, 15 % kring elevfrågor, 7 

% inom arbetsmiljö, 8 % inom organisation och ca 1 % menar att de inte har någon 

delegationsordning men har fått mandat av skolchefen. 9 % anger också att de har en 

delegationsordning men går inte in på mer specifikt vad detta ger. Ca 3 % menar att de inte 

har någon delegation alls.  

De rektorer som har svarat på vår enkät att de upplever ”hög självständighet” i sitt arbete när 

det gäller den pedagogiska inriktningen på deras skola, den inre organisationen och beslut 

som rör barn i behov av särskilt stöd. De upplever lägre självständighet när det gäller 

fördelning av tillgängliga resurser och vilken personal som ska arbeta på skolan. 
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Figur 4:2 Skolledares syn på graden av självständighet i relation till olika arbetsuppgifter 

  

 

När ledamöterna tillfrågas om sin syn på framtiden tror de att deras inflytande kommer förbli 

ungefär detsamma, möjligen förstärkas. Skolchefens roll kommer att se ungefär likadan ut 

samtidigt som rektors roll kommer att stärkas. Relationen mellan nämnd och skolchef 

förväntas inte förändras nämnvärt men däremot relationen mellan rektor och skolchef. De tror 

även att både föräldrar och elevers inflytande på utbildningsområdet kommer att 

stärkas.(Nihlfors & Johansson 2013). Men vad innebär ett ökat handlingsutrymme för rektor i 

förhållande till skolchef när det kommer till relationen mellan rektor och ledamöter i nämnder 

och styrelser är en fråga för framtida studier. 

Kommentarer 

Flertalet skolledare (ca 80 %) trivs i sin roll som skolledare, detta trots att de samtidigt 

upplever bristande stöd från såväl sin huvudman som fackliga organisationer. Alla aktörer 

som deltagit upplever en hög grad av självständighet. Ansvar är tydligt uttryckt i den juridiska 

styrningen (skollag, förordning) medan befogenheterna inte fullt ut följer med ansvaret. 

Statens styrmedel i form av juridiska, ideologiska och kontrollerande medel är idag inte 

balanserat mot statens ekonomiska styrmedel. Och en effekt av detta är att statens uppdrag via 

lag och förordning till kommunerna inte är balanserat mot de kostnader som kommer med 

uppdragen. Detta har inneburit att kommunerna inte känner sig bundna av de nationella 

uppdragen på samma sätt som tidigare. De menar att de måste ha friheten att anpassa 

uppdragen till lokala förhållanden även om de kritiseras av t.ex. Statens skolinspektion.  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Beslut om
skolans inre
organisation

Fördelning av
tillgängliga

ekonomiska
resurser

Vlken personal
som ska

arbeta vid min
enhet

Inriktning på
det

pedagogiska
arbetet vid
min enhet

Åtgärder för
elever i behov
av särskilt stöd

Beslut om mitt
eget arbetes
utformning

4

5

6



45 
 

4.3 Kunskap och kompetens 

Utgångspunkten för detta avsnitt är att en majoritet av samtliga aktörer som ingår i vårt 

underlag är högutbildade, vilket vi likställer med att de har kunskap inom sitt område. När vi 

här talar om kunskap och kompetens avser vi kunskapen som behövs för de beslut som ska 

fattas av politiker respektive tjänstemän, vilket kan handla om delvis andra kunskaper. 

Relationen skolchef/förvaltningschef och politiker i nämnden torde därför vara av stor 

betydelse då det är skolchefen/förvaltningschefen som ansvarar för att ärenden bereds inför 

beslut. Att skolchefen har stort inflytande över dagordningen till nämndens sammanträden är 

tämligen uppenbart oavsett vem vi frågar. En majoritet av ledamöterna anser att dagordningen 

bestäms av ordförande i samråd med skolchef. Flertalet ledamöter upplever att besluten som 

fattas i nämnden ofta är enhälliga om än, som ca en tredjedel konstaterar, baserade på den 

rådande majoriteten. Några få procent anser att det alltid handlar om kompromisser eller att en 

tydlig helhetsbild saknas.  

Vilken roll skolchefen spelar som länk mellan skolledarna och nämnden är inte helt klar. Flera 

skolledare är till exempel okunniga om hur skolchefen förmedlar den aktuella situationen på 

deras respektive enhet till nämnden/styrelsen. Lägg där till att endast ett mindre antal (färre än 

30 procent) av skolledarna anser att skolchefen efterfrågar deras erfarenheter i olika frågor, 

medan något fler (34 procent) upplever att skolchefen arbetar för att förutsättningarna för 

deras yrkesutövande ska vara så bra som möjligt.  

Ledamöterna är mycket nöjda med skoladministration, skolchefer och skolledare när vi slår 

ihop samtliga positiva svar (alternativen 4+5+6 på en 6-gradig skala). 

När ledamöterna tillfrågades om hur de vill karaktärisera utvecklingen av skolresultaten i sin 

kommun svarade ca 40 % att resultaten förbättrats något, ca en femtedel att resultaten var 

stabila jämfört med tidigare och en femtedel menade att resultaten försämrats något. Några få 

procent ansåg att resultaten antingen kraftigt förbättrats eller kraftigt försämrats. När 

ledamöternas uppfattning jämfördes med den faktiska utvecklingen av de mätbara resultaten i 

kommunen visade det sig att det fanns en diskrepans mellan ledamöternas uppfattning och 

den faktiska situationen.  

Ledamöterna i politiska nämnder/styrelser anser att deras arbete i nämnden påverkar skolans 

utveckling i kommunen och de upplever att kommunstyrelsen tar deras synpunkter i 

beaktande när det kommer till frågor som rör utbildningsnämndens område. Ledamöterna 

anser att de själva har den kompetens som krävs i förhållande till de sakområden som 

behandlas i nämnden. De upplever att kommunens skoladministration har större inflytande 

över nämndens beslut än vad kommunens skolledare har. Ungefär en tredjedel av nämndens 

ledamöter anser att utbildningsnämnden är bra på att föreslå lösningar på problem i 

skolsektorn.  

Skolledarnas tillgång till stödfunktioner är intressant att studera både utifrån om stödet finns 

på enheten eller i någon form av överbyggnad d.v.s. hos en mellanchef eller centralt hos 

huvudmannen. Här finns skillnader mellan kommuner, som inte enbart består av skillnad i 

kommunens storlek samt mellan fristående alternativ. Motiven bakom varierar också där 
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någon huvudman ser det som en avlastning för skolledarna om vissa funktioner ligger centralt 

i syfte att frigöra tid för pedagogiskt arbete. Andra resonerar att skolledarna bör ha tillgång till 

kompetens inom så många områden som möjligt för att öka förutsättningarna för att skapa en 

fungerande organisation.  

 

Figur 4:3 Skolledares tillgång till stödfunktioner inom följande områden  

  

 

Kommentarer 

Samtliga aktörer är välutbildade men alla har inte kompetens för den verksamhet de leder 

(gäller både politiker och tjänstemän). Alla skolledare har inte tillräcklig tillgång till 

stödpersonal t.ex. kring juridiska-, ekonomiska- eller HR-frågor. För att utveckla en 

gemensam förståelse och kompetens krävs kommunikation utifrån sakfrågor och analyser som 

båda parter förstår. Samtliga aktörer hos huvudmannen behöver ha tillgång till samma 

basmaterial, t.ex. analyser av kunskaps- och sociala resultat av olika slag. Idag förs samtal 

utifrån olika kunskapsnivåer och ibland med underlag som analyserats bristfälligt. Behovet av 

att samordna vissa kostnadskrävande och specifika resurser ökar mellan skolor men även 

mellan huvudmän.  

 

Det finns behov av förbättrad metodisk och analytisk kompetens men även förmågan att 

synliggöra samband genom användandet av modeller som förklaringsgrund. Mycket av de 

jämförelser som idag görs inom skolans förvaltningsområde når inte längre än till 

frekvensbeskrivningar. Dessutom analyseras inte allt material som samlas in på denna nivå. 

För att öka förståelsen krävs analyser av mer sammansatt karaktär, men troligen behövs mer 

utbildning eller rekrytering av kompetens i metod och analys. 
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4.4 Kommunikation och dialog 

Skolcheferna anger att de har kontakt med ”sin” styrelse/nämnd ordförande mellan 0-3 

timmar, utanför ordinarie styrelsesammanträde, varje vecka. Skolcheferna menar att de 

viktigaste arbetsuppgifterna för skolstyrelsens ordförande i styrelsen/nämnden är att 

leda/samordna det politiska arbetet, vara påläst och företräda skolfrågor i kommunen. 

Nämndens ledamöter anser att de viktigaste arbetsuppgifterna för skolchefen är att leda och 

styra rektorer och förskolechefer i deras arbete, sköta kvalitetsarbete samt ansvara för 

ekonomiska frågor.  

 

Det framgår att skolchefen uppfattas vara länken mellan skolledare och politiker och/eller till 

den högsta ledningen hos huvudmannen. Det gäller i båda riktningarna. Skolchefen framträder 

i skolledarnas svar som en servicefunktion som, när det fungerar som bäst, finns lätt 

tillgänglig, underlättar och ger stöd i arbetet. Skolledarna använder orden driva och utveckla 

mindre ofta. Skolchefen använder ungefär samma ord och uttryck: stöttning, coachning, att 

uppmuntra och vara bollplank, att kommunicera beslut, driva utvecklings- och 

förbättringsarbete, kvalitetssäkra statligt och kommunalt uppdrag, rättssäkra verksamheten för 

våra barn och ungdomar.  

Skolchefer har (drygt 80 %) regelbundna möten med skolledarna inom deras ansvarsområde 

vanligtvis en gång i månaden eller mer sällan. Mötena behandlar många olika saker, men de 

flesta av skolcheferna skattar diskussioner kring ekonomiska utmaningar, information samt 

ställningstagande i gemensamma frågor, som de mest frekventa frågorna under mötena. De 

skolchefer som har mellanchefer uttrycker att dessa främst hjälper till att avlasta skolchefen så 

att denne hinner med sina åtaganden.  

Skolcheferna har i ganska hög utsträckning en nära arbetsgemenskap med andra skolchefer 

(63 % svarar något av de tre högsta svarsalternativen). På frågan om skolcheferna samarbetar 

i olika frågor ligger svaren mer kring treor och fyror än femmor och sexor. Samma mönster 

ser vi på frågan om de kontaktar andra skolchefer för att rådgöra i olika frågor, majoriteten 

svarar en fyra (28 %), tätt följt av treor (26 %) och tvåor (20 %). Skolcheferna ser sina 

skolchefskollegor delvis som centrala aktörer i samarbetet (30 % svarade en fyra) men 

samarbetet med andra centrala aktörer är väl så viktigt. 

Som framgått tidigare har mellanchefer hos olika huvudmän olika positioner och funktioner, 

de utgör ibland ytterligare ett filter mellan styrelser och nämnder men ibland även en 

möjlighet att nå fram till desamma. Det senare blir tydligt i förskolechefssvaren där ett antal 

är positiva till att ha en mellanchef, förutsatt att denna är ansvarig för förskolan som 

verksamhetsområde. Är mellanchefen ansvarig för t.ex. ett geografiskt område upplever de att 

fokus hamnar för mycket på skolan. Samma kritik förs även fram när det gäller 

ledningsgrupper som leds av skolchefen där samtliga skolledare ingår. Flera förskolechefer 

anger samtidigt i sina svar att deras ställning stärks och att de är eller snart har en jämförbar 

status med rektor.  
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Vi frågade mellancheferna hur de anser att arbetet i organisationen påverkas av att det finns 

mellanchefer och de svarar att mellanchefsnivån främst möjliggör ett nära ledarskap – att det 

blir en länk mellan huvudmannen och skolledarna som finns där för att ”sila” information.  

Mellancheferna bidrar till att underlätta arbetsbördan både uppåt, mot skolchef, och nedåt, 

mot rektor och förskolechef. Många anser att det är en nödvändig funktion för att arbetet ska 

fungera men det finns även röster som hävdar att det har negativ inverkan främst eftersom det 

skapar en otydlig arbetsfördelning.  

Kommentarer 

Behovet av återkoppling och feedback har betydelse i hela styrkedjan. Aktörer i styrkedjan 

ingår i olika nätverk där de horisontella är starkare än de vertikala.  

 

 

4.5 Tillit och förtroende 

Utifrån olika utsagor från samtliga aktörer som ingår i forskningsmaterialet kan vi konstatera 

att förtroende och tillit är av stor betydelse för en väl fungerande verksamhet. Det finns flera 

förklaringar till när detta brister vilket framgått ovan vad avser förekomst och innehåll i 

kommunikationen vilket i sin tur påverkar förtroendet mellan länkarna. En del anser att när 

det brister i förtroende och tillit kan det härledas till den ändrade ansvarsfördelning som 

gjordes mellan stat och kommun 1991. Men samtliga huvudmän uppvisar inte denna brist 

samtidigt som bristande tilltro i synnerhet i relationen mellan stat och kommun finns 

dokumenterade längre tillbaka i historien. Som ett exempel kan nämnas beslutet att 1956 

införa statligt tillsatta skolchefer i kommunerna, vilket då kommenterades på följande sätt: 

 

Detta ställningstagande anser jag motiverat med hänsyn till dessa tjänsters 

stora betydelse, vilket gör det högeligen önskvärt, att de i nuvarande bryt-

ningsskede på skolans område i möjligaste mån kan tillsättas oberoende av 

eventuella lokala skolpolitiska motsättningar och tillfälliga gruppintressen … 

(återgivet i SOU 1980:5, s. 167).  

En annan förklaring kan återfinnas i att endast ett fåtal skolledare anser att de har stora 

möjligheter att påverka nämndens/styrelsens beslutsfattande – något som överensstämmer 

med ledamöternas syn på rektorernas möjlighet att påverka deras beslut i mycket hög grad. En 

indikator på både kommunikation och feedback samt förtroenden och tillit menar vi är 

hanteringen av det systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen. Figuren nedan gäller 

ledamöter i styrelser/nämnder men kan tjäna som exempel på maktfördelningen mellan olika 

aktörer i styrning och ledning av svensk skola. 
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Figur 4:4 Ledamöternas syn på olika typer av kvalitetsaktiviteter samt inspektionens aktiviteter 

 

 

Ledamöterna av utbildningsnämnderna har varierande förtroende för andra aktörer inom 

skolsektorn, där förtroendet varierar mellan medelgott till lågt. Förtroendet för 

skoladministrationens förmåga att bedriva skolutvecklingsfrågor och skolchefens förmåga att 

leda rektorerna i detsamma är de som nämnden har högst förtroende för. Nästan hälften av 

nämndsledamöterna har svarat att det finns en stor variation i skolledarnas yrkesskicklighet, 

vilket syns i att endast en knapp tredjedel anser att dessa har kapacitet att leda skolutveckling 

på sin skola. En tredjedel av ledamöterna har svarat att de anser att skolledarna klarar av att 

skapa förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd, dock anser bara en knapp femtedel att 

de klarar av att skapa förutsättningar för de högpresterande eleverna.  Knappt en femtedel av 

ledamöterna anser att den variation i lärares kompetens som finns mellan olika skolor är 

acceptabel och ungefär lika många anser att den variation som finns mellan elevprestationer 

på olika skolor är acceptabel. Dessa utsagor är ledamöternas och säger i sig ingenting om den 

faktiska situationen. Skolledarnas egen uppfattning står inte i samklang med ledamöternas. 

Hur stor diskrepansen är mellan styrelser i större koncerner för fristående skolor och de 

enskilda skolledarna har vi inte undersökt.   

Tilltro och support har betydelse för att kunna utveckla en verksamhet. Tonen som sätts i 

organisationen från skolledning, skolchef, huvudman etc. är av betydelse. Därför har vi 

studerat samtliga öppna svar och intervjusvar utifrån dessa fyra temata. Detta redovisas i nästa 

kapitel.  

 

Kommentarer 

Det krävs uthålligt och långsiktigt arbete för att skapa förtroende mellan olika aktörerna i 

styrsystemet som i bästa fall kan utveckla tillit. Synen på kunskap varierar mellan olika 
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aktörer och påverkar förutsättningarna för såväl huvudman som skolor att genomföra det 

nationella uppdraget. Framgångskriterier för en skola gäller både kunskapsmål och sociala 

mål (Ahlström, 2014).  
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KAPITEL 5  

NÄRSTUDIER AV ETT URVAL AV KOMMUNER
6
 

 

 

De olika temata som presenterats i föregående kapitel har bearbetats på olika sätt i förhållande 

till kommunen storlek, majoriteten i kommunen, kön, ålder och erfarenhet inom de olika 

aktörerna. Vi får inte fram några tydliga mönster som är generaliserbara. Det empiriska 

materialet innehåller ett stort antal öppna frågor med omfattande svar samt ett rikt 

intervjumaterial från återkommande enkäter och intervjuer under tiden 2009-2015. Nästa steg 

i analysen blev därför att söka förklaringar genom en genomgång av detta material med stöd 

av verktyget NVivo.  

Intervjuer med nyckelpersoner inom den kommunala förvaltningen har genomförts i 11 

kommuner. De funktioner som har intervjuats är skolchef/förvaltningschef, ordförande i 

nämnder med ansvar för utbildning, rektorer och förskolechefer. Att endast kommunen som 

huvudman valdes ut för intervjuer beror på att vi ville öka förståelsen för relationen mellan 

politiker centralt och lokalt samt relationen mellan lokala politiker och tjänstemän som 

skolchef/förvaltningschef. Kommunerna valdes ut så att de representerar olika politiska 

majoriteter över tid och är exempel på olika kommuntyper. (För ytterligare information kring 

urval och kommuntyper se kap. 2).  

Varje kommun har undersökts utifrån kommuntyp, politisk majoritet, förändringar i 

befolkningsstruktur och elevantal, övergång till högre studier med mera. Kommunens resultat 

i form av meritvärden och måluppfyllnad för årskurs nio 2005-2014 har ställts mot 

riksgenomsnittet. Resultatet av den genomgången diskuterades sedan i förhållande till de 

nationella enkätresultaten och de fyra temata som presenterats i kapitel 4.  

Nästa steg i analysen blev att gå djupare in i ett fåtal antal kommuner utifrån resultaten i 

meritvärden och måluppfyllelse då en hypotes var att den variationen skulle kunna ge 

ytterligare förklaringsvärden till våra övriga data. Vi valde ut fyra av de 11 kommunerna som 

enligt vår bedömning har intressanta utvecklingskurvorna för vår analys. Dessa fyra 

kommuner kommer fortsättningsvis att kallas för Alfa, Beta, Gamma och Delta och tjänar 

endast som exempel på likheter och olikheter mellan olika huvudmän och gör inga anspråk på 

generaliseringar. 

 

 

                                                           
6
 Underlag till detta kapitel har huvudsakligen tagits fram av Linda Jervik Steen (fakta om kommunerna) och 

Sara Karlsson (bearbetat öppna svar och intervjuer i NVivo), 
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5.1 Ett urval av kommuner: Underlag från enkätdata, intervjuer samt 

annan data 

Det underlag som använts för de fyra exempel som kommer att presenteras här är 

bakgrundsinformation om kommunen från olika källor, en genomgång av svar på de frågor 

som ställdes i de olika enkäterna samt en djupanalys av intervjuerna med hjälp av programmet 

NVivo. Efter en första genomgång valde vi fyra delvis nya temata som vi lät bli vägledande 

för den fortsatta analysen: makt, passivitet, ’good enough’ samt tid. Dessa temata kommer att 

presenteras nedan. Därefter presenteras varje kommun separat och kapitlet avlutas med en 

sammanfattande diskussion. 

 

5.2 Presentation av fyra temata: makt, passivitet, ’good enough’, tid. 

Tema Makt. Det första temat vi väljer att fokusera på är makt och hur det kommer till uttryck 

när olika aktörer uttalar sig. Vi har även valt att fördjupat oss i uttryck för passivitet i 

styrkedjan, vilket också kan ses som ett uttryck för makt, men väljer att redovisa dessa 

separat. 

Makt är i denna del är kopplat till olika positioner och funktioner i styrkedjan. Vi söker efter 

uttryck som kan ge oss information om upplevda (o)balanser mellan de olika ingående 

aktörerna i de kommuner vi studerar. Aktörerna får sin legala och formella makt dels från 

skollagen och andra förordningar samt genom huvudmannens val av organisation 

(nämndorganisation, delegation etc.) till detta kommer den informella makten i 

organisationer/nätverk och andra relationer.  

2010 beslutades om en ny skollag (SFS 2010:800) där flera positioner inom styrning och 

ledning av svensk skola fick ett tydligare uttryck. Som framgår av tabellen nedan nämns 

förskolechef, rektor, huvudman och stat fler gånger i den nya skollagen än i den tidigare. 

Rektor nämns drygt 100 gånger fler än i den tidigare skollagen och förskolechefen går från att 

inte nämnas alls till att nämnas 20 gånger. En förklaring är att förskolan blev en egen 

skolform och att det ska finans en förskolechef för förskolan. Huvudmannen har den största 

ökningen i antalet omnämningar i skollagen, nästan 200 fler gånger än tidigare.  

Tabell 5:1 Antal gånger olika positioner omnämns i Skollagen 2010 

 Förskolechef Rektor Huvudman Stat 

SFS 1985:1000 Förskol* och 

förskolechef 0 gånger 

20 gånger 117 gånger 78 gånger  

SFS 2010:800 Förskolechef 21 gånger  

(förskol* 242 gånger) 

136 gånger 

(skola 

nämns 788 

gånger) 

316 gånger 90 gånger 

Antal paragrafer i 

SFS 2010:800 (ej 

inkluderat 

innehållsparagrafer) 

9 paragrafer  Ca 69 

paragrafer  

Ca 198 

paragrafer  

 

Ca 62 

paragrafer  
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Denna förändring i skollagen anser flera informanter ger både huvudman och skolledare 

(rektor och förskolechef) tydligare roller medan vem som är huvudman i vardagen är oklart 

för många. När huvudmannen delegerar eller styr och leder sker det genom förvaltningens 

chefsnivåer, d.v.s. skolchefer, verksamhetschefer och områdes- eller mellanchefer. Dessa 

chefer kan sålunda hävda att de arbetar på uppdrag av huvudmannen i den kommunala 

organisation men också i de delar som huvudmannen har ansvar för enligt skollagen. Här kan 

en konflikt uppstå mellan olika ansvarsnivåer vilket kan uppfattas som en otydlighet av 

rektorer och förskolechefer. Den svaga kopplingen mellan ansvar och befogenheter 

återkommer i vårt empiriska material. Det kan gälla befogenheter kring organisation, 

personal- eller ekonomiska frågor. I utredningen om rektor i styrkedjan anger 50 % av 

rektorerna och en lika stor andel av chefer och politiker att här finns ett problem (SOU 

2015:22). 

När intervjuerna i detta projekt genomfördes sammanföll de med tiden för när denna nya 

skollag skulle implementeras varför den ofta nämns i intervjuerna. Huvudmannen och 

huvudmannens ansvar omnämns flest gånger, både sett till antalet gånger och antalet 

paragrafer. Det är intressant då flera representanter för huvudmännen (kommunerna) uttrycker 

sin oro för att de förlorar makt i denna skollag (SFS 2010:800).  

Makt har fler dimensioner än lagens formuleringar. I denna analys söker vi efter hur 

skolledare, skolchefer och nämndordföranden uttrycker sig om makt. I intervjuerna framträder 

olika bilder av makt och maktstrukturer. Begreppet makt används nästan inte alls av de 

intervjuade och de som använder det poängterar att ordet är negativt laddat. Istället används 

ord som påverka, inflytande, ansvar och befogenheter för att beskriva maktförhållanden.  

Tema Passivitet. Passivitet kan vara en aspekt av makt. Vid genomgången av de 11 

kommunerna framkom att flera hade en eller flera skolor som under lång tid legat långt under 

riksgenomsnittet. Frågan som uppkom var varför? I enkätsvaren liksom i intervjusvar har vi 

sökt efter olika uttryck för hur olika aktörer ser på varandras agerande, uttryck som rör synen 

på egen och andras kunskap, eventuella konflikter mellan egna och andras värderingar. 

Passivitet kan tolkas på flera sätt. Enligt Svenska Akademiens ordbok definieras passiv bl.a. 

som ”overksam, oföretagsam”. Vi utgår ifrån att passivitet kan vara både ett medvetet och ett 

omedvetet val. Den enskilde kan välja att agera passivt eller tvingas till passivitet av 

omständigheterna, strukturer, kommunikationssvårigheter, handlingsförlamning mm. 

Tema ’Good enough’. I temat ’good enough’ vill vi undersöka om det finns något som 

indikerar att ansvariga ”nöjer sig” med lägre resultat än vad barn och elever skulle kunna 

prestera. Utgångspunkten är skollagens formulering ”… utifrån sina egna förutsättningar ska 

kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål…” (SL 3 kap 3§). Här 

fokuserar vi på tillgängliga elevresultat (meritvärden och måluppfyllelse) tillsammans med 

bearbetade data från både enkäterna och intervjuerna där utsagor rör elevresultat men även 

uttryck för synen på kunskap.  
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Tema Tid. Med temat tid vill vi undersöka hur informanterna uttrycker sig om tid. Har de 

tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter eller jobbar de övertid? Vad är det tiden inte räcker 

till för? Finns kopplingar mellan tid och kompetens bland medarbetarna, ansvarsfördelning 

etc.? Tid har inte varit i fokus för vare sig enkäter eller intervjuer så vi söker i materialet efter 

uttryck som kan hänföras till tid.  

 

5.3 Fyra exempel: Kommunerna Alfa, Beta, Gamma, Delta 

Här nedan presenteras fyra kommuner som exempel på likheter och olikheter i förutsättningar 

för styrning och ledning av svensk skola. Exemplen är inte typexempel utan används för att 

exemplifiera komplexiteten och samtidigt synliggöra personerna bakom positionerna. Varje 

presentation inleds med några fakta om kommunen och därefter följer teman i den ordning 

som de presenterades ovan: makt, passivitet, ’good enough’ samt tid, vilka exemplifieras med 

resultat och uttalanden från enkätsvar och intervjuer. Observera att det som här redovisas som 

citat är inte bokstavligen återgivet för att minska möjligheten att identifiera informanten. Det 

samma gäller bakgrundsfakta. 

 

Kommun Alfa  

Alfa ligger i mitten av Sverige, en förortskommun till en storstad. Mer än hälften av invånarna 

pendlar till ett arbete i en annan kommun, oftast till den närbelägna storstaden. Näringslivet 

präglas av servicenäring, uppdragsverksamhet och handel. Det är fler som flyttar in till 

kommunen än som flyttar ut och kommunen har sedan 1960-talet haft en ökande befolkning. 

Kommunen har ett stabilt borgerligt styre. Över 50 % av de som avslutar gymnasieskolan går 

vidare till högre utbildning, något fler kvinnor än män.  

Om kommunens skolor  

Det finns ca 40 grundskolor varav drygt hälften är fristående. Elevresultaten ligger stabilt över 

rikssnittet både när det gäller meritvärden och måluppfyllnad (andel elever som når målen i 

alla ämnen) i årskurs nio. Det finns en stor variation. De skolor som presterar bra har ofta 

både höga meritvärden och hög andel målluppfyllnad. De skolor som inte presterar så bra som 

förväntat har ändå generellt meritvärden som innebär att snittmeritvärdet för skolan är runt 

200 poäng d.v.s. i genomsnitt har alla elever ett högre betyg än godkänt i några ämnen. 

Andelen som når målen i alla ämnen kan dock vara mycket låg. Det finns skolor där ca 60 % 

av eleverna når målen, 40 % är alltså underkända i minst ett ämne. I grafen nedan kan 

kommunens resultatutveckling ses i en jämförelse med rikssnittets utveckling 2005-2014.  
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Figur 5:1 Resultatutveckling i kommun Alfa 2005-2014 

 

 

Generellt har både meritvärden och andel elever som når målen ökat under den period vi har 

undersökt; 2014 nådde drygt 90 % av eleverna målen i alla ämnen och kommunens 

genomsnittliga meritvärde var 239,9.  Kommunen har en hög utbildningsnivå bland 

föräldrarna och en låg andel elever med invandrarbakgrund. 

Som nämnts ovan finns det en skillnad mellan skolorna i kommun Alfa. I tabellen nedan 

presenteras skolors förväntade värde i relation till det faktiska värdet 2006, 2010 och 2014. 

De skolor som här definieras som ”bäst” är de som har störst överprestation av sina resultat i 

relation till sitt förväntade värde och de som definieras som ”sämst” är de som underpresterar 

mest i relation till sitt förväntade värde. Detta innebär att det i Alfa kan finnas skolor med 

både högre och lägre resultat än de som presenteras här men de presterar mer i närheten av sin 

förväntade prestation. I tabellen nedan presenteras olika skolors meritvärden och deras 

residual. Med residual menas hur mycket skolornas faktiska resultat skiljer sig från ett av 

Skolverket beräknat förväntat resultat. Är residualen positiv presterar skolans elever högre 

meritvärden eller måluppfyllnad än vad som förväntas av dem enligt Skolverkets modell. 

Samtliga skolor i kommunen med årskurs nio redovisas, både kommunala och fristående 

skolor.  
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Tabell 5:1 Skolor som över- respektive underpresterar mest i kommunen de valda åren 2006, 2010, 2014. 

Skolor som över- 

respektive 

underpresterar mest i 

kommunen de valda 

åren.  

VT 2006 

Rikssnitt: 206 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 224,1   

Kommunsnitt: 81,4 % 

VT 2010 

Rikssnitt: 209 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 235,6  

Kommunsnitt: 86,9 % 

VT 2014 

Rikssnitt: 215 

Rikssnitt: 77 % 

Kommunssnitt: 239,9 

Kommunsnitt: 92,4 % 

Bäst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

250 (8) (94 % (3)) 

 

258 (36)  (100 % (16 %)) 

 

250 (20) (99 % (3 %)) 

Sämst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

193 (-21) (74 % (-6 %)) 204 (-24) (78 % (- 8 %)) 193 (-42) (69 % (- 21 %)) 

 

Bäst – måluppfyllnad  

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

94 % (3) 

 

100 % (16 %) 

 

94 % (10 %) 

Sämst – måluppfyllnad  

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

54 % (-28 %) 

 

68 % (-21 %) 69 % (-21 %) 

 

Kommunen Alfas resultat på kommunnivå visar goda resultat men när vi analyserar resultaten 

på skolnivå träder en annan bild fram. Samma år som en skola har 100 % måluppfyllnad når 

endast 68 % (under rikssnittet) målen på en annan skola i kommunen. Det är även stor 

skillnad mellan de faktiska meritvärdena i kommunen. De skolor som presterar över förväntat 

meritvärde presterar även högre än förväntad vad avser måluppfyllnad.  Det omvända verkar 

gälla: de skolor som presterar lägre än förväntat gör det både i meritvärden och 

måluppfyllnad.  

Även som skillnaden i faktisk meritpoäng är stor mellan de skolor som presenteras i tabellen 

ovan (som är baserad på vilka skolor som presterar mest över respektive under den förväntade 

prestationen för måluppfyllnad och meritvärden), så är det ingen av skolorna som presterar 

under ”minst godkänt” i alla ämnen i genomsnitt. Godkänt i alla ämnen skulle ge ett 

meritvärde på 160 och det lägst meritvärdet i tabellen ovan är 193.  

Uttryck för makt i Alfa  

Enligt svaren i våra enkäter upplever skolledarna i Alfa i hög utsträckning att de har möjlighet 

att agera självständigt i sin yrkesroll med undantag för frågor som rör elever i behov av 

särskilt stöd och fördelning av de ekonomiska resurserna. Skolledarna upplever generellt inte 

konflikter mellan olika intressen i sin vardag med undantag för att det finns en stor 

konkurrens mellan kommunala och fristående skolor i kommunen. De upplever däremot inte 

något motstånd mot fristående skolor.  

I kommun Alfa talas det väldigt lite om makt oavsett vilka termer som används. Det är endast 

en av nämndordförandena samt skolchefen som berör området. En rektor får frågan om hen 

anser att hens ställning stärkts i och med nya skollagen och svarar; 
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Alltså jag har inte riktigt… jag tycker ju att det andas det i alla fall. … 

en gång var jag på en kurs som handlade om vad som utmärker 

framgångsrika skolledare eller rektorer. Och då hade dom kommit 

fram till att dom var olydiga. Och jag tänkte att det är en bra start, jag 

börjar med att vara lite olydig så får vi se om det leder till framgång 

och det tycker jag att det gjorde. Jag har väl gjort grejer som jag inte 

får göra och så där… någon har beskrivit mig som pragmatiskt och det 

stämmer nog.   

Kommun Alfa, rektor 2 

Ena nämndordföranden däremot uttrycker det som att ”Äntligen har jag fått makt att göra 

saker.” En annan nämndsordförande svarar, på frågan om hen anser att hen har makt att styra i 

kommunen, att: 

Jaa, vi kan ta ett exempel, vi fick en rapport på senaste nämnden som 

var betygsstatistik, och då kunde man se, vissa områden har ökat men 

andra har dippat. Vad beror det på? Då vill inte jag bara ha en rapport 

där det står ja så här är det gilla läget. Utan då kräver ju jag att här 

ska man verkligen analysera resultaten.   

Kommun Alfa, Nämndsordförande 2 

Skolchefen talar mer om makt i termer av förtroende, att ha mandat att göra saker eftersom 

hen upplever att nämndordföranden vet att skolchefen kan sitt jobb och därigenom litar på 

dennes omdöme: 

Att nämndsordföranden har egen majoritet har stora fördelar i 

skolchefsrollen. Det är en person och sedan är det klart. Nackdelen är 

att det inte blir så mycket debatt. Hen litar på mig. Mycket blir gjort 

snabbt.  

Skolchef kommun Alfa 

Men skolchefen ger också tydliga uttryck för att det är hos politikerna som mycket av makten 

ligger och säger detta uttryckligen, flera gånger under intervjun: 

Och hen kan säga: nej nu tar du bort läroplanen… jaja säger jag, den 

här gången… Det är viktigt, men som skolchef ska man alltid vara 

medveten om att det är politiken som bestämmer. Jag jobbar på deras 

uppdrag. Det är nämnden som fattar beslut. Allt som jag gör är förslag 

som jag lämnar till nämnden. Men det har aldrig varit så att man inte 

godkänner förslagen.  

Skolchef kommun Alfa 
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Hen påpekar att det finns en gräns för vart hens makt och befogenheter sträcker sig och menar 

att gällande verksamheten bestämmer skolchefen, men de resurser och de direktiv som gäller 

för denna kommer ovanifrån.  

Uttryck för passivitet i Alfa  

I kommun Alfa finns en stor spridning i svaren när skolledarna tillfrågades om vem som är 

deras närmaste chef. De uppger ordförande i min nämnd/styrelse, skolchefen, 

områdesrektor/chef, en annan rektor och jag har ingen chef ovanför mig.  På frågan om vad de 

tycker om skolkontorets kompetens att utföra sina uppgifter finns det en stor spridning i 

svaren. Skolledarna har olika åsikter om de anser att ledamöterna i utbildningsnämnden har 

den kompetens de behöver för att utföra sitt uppdrag. Skolledarnas upplevelse av deras egen 

möjlighet att påverka nämndens beslut är splittrad men med en tyngdpunkt åt att det är svårt 

för dem att påverka nämndens beslut.  

Skolledarna upplever att deras skolchef sällan efterfrågar deras erfarenheter i olika frågor. En 

tredjedel av skolledarna anser att deras systematiska kvalitetsarbete leder till åtgärder från 

nämndens sida, två tredjedelar upplever inte det.  En stor del av skolledarna har svarat ”vet ej” 

på frågan om skolchefens information till nämnden är för positiv. Den skolchef som 

besvarade enkäten 2009 beskriver kommunen som en kommun med ”svag tillväxt” medan 

den skolchef som besvarar enkäten 2014 beskriver den som en kommun med ”stark tillväxt.” 

Nämndordföranden i kommun Alfa anser skämtsamt att samtliga parter fått varsitt exemplar 

av skollagen men att ingen läst den. Och säger med ett skratt: ”Det vet jag inte (om de i 

nämnden läst skollagen – vårt förtydligande) men det blir inga förhör.”  

En rektor talar i skämtsam ton om att en utredare gjort en kommunsammanställning:  

… och vi har väl i ärlighetens namn satt in den i en pärm, och inte jobbat så 

himla mycket mer med den … för då har det kommit något nytt vi ska göra.  

Rektor 1 kommun Alfa 

På frågan om förvaltningen och nämnden gör likadant svarar samma rektor att hen inte vet, 

men att hen antar att den även där hamnar i bokhyllan, men:  

Nej, jag vet inte vad de gör, jag skulle tro det. Jag har ingen koll. 

  Rektor 1 kommun Alfa 

 

Uttryck för ’good enough’ i Alfa   

I enkäten till skolledare har skolledare i Alfa svarat att de ser positivt på att huvudmannen har 

höga krav på att stimulera de elever som lätt når målen att nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Skolledarnas egen prioritering är att det är viktigt att hjälpa både de elever som har lätt och 

svårt att nå målen. Nästan alla skolledare i kommun Alfa upplever att eleverna på deras skolor 

har stora möjligheter att nå målen. Skolchefen i Alfa beskriver att hen känner sig nöjd med 

elevernas resultat. Som kan utläsas i Tabell 5:1 har kommun Alfa de senaste tio åren presterat 

över snittet både vad det gäller meritvärden och måluppfyllnad.  
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Kommun Alfa har två nämnder med ansvar för utbildning. En av dem besvarar frågan om vad 

som är den största utmaningen i kommunen på följande sätt:  

… det som jag tycker är det absolut viktigaste är det här med 

måluppfyllelsen. Det är A-O, och då finns det alltid dom som säger ja men 

de begriper du väl att vi kommer aldrig få 100 % måluppfyllelse. Nej 

kanske är det så men det är dit vi ska…vi kan knapra in lite hela tiden, och 

att man också stannar upp någonstans och verkligen fråga varför når vi 

inte 100 %? Vad beror det på, kan vi identifiera det? Kan vi plocka ut fem 

olika faktorer som det beror på?  

Nämndordförande, kommun Alfa 

I kommunen Alfa är synen på kunskap positiv med ett stort fokus på att analysera de resultat 

som kommunens elever presterar men även på att analysera varför inte resultaten är ännu 

bättre då t.ex. måluppfyllnaden inte är 100 % i kommunen. De två rektorer som har 

intervjuats i studien talar om skillnader mellan resultaten på de nationella proven och 

slutbetygen i årskurs nio. Rektor 1 har tillsammans med en utredare gått igenom hela skolans 

arbete under ett år och granskat elevernas kunskapsutveckling i relation till det. Under arbetet 

har de identifierat att det finns en skillnad mellan elevers slutbetyg och deras resultat på 

nationella proven. Så här säger rektor 1 om det:   

… vår förrförra chef noterade också de här differenserna och sa att vi 

måste göra någonting åt det. Och vi har försökt titta på det och se, men det 

kan ju vara så att man när man sammanväger alla resultat som man har 

som elev, så kanske jag har uppnått en högre måluppfyllelse än vad jag just 

gjorde i det här nationella provet. 

Rektor 1, kommun Alfa 

Även den andra intervjuade rektorn i kommun Alfa talar i sin intervju om skillnaden 

avgångsbetyg och resultat på nationella prov: 

Men de är också lite halvskumt, alltså upptäcker man då i efterhand att den 

där skolan har ju gett fullständigt f-n i vad dom presterar på nationella 

proven och andra verkar ligga hyfsat i fas. Och jag vet inte när det gällde 

standardproven så gjorde vi på den tiden en bedömning och sa att är det nu 

en klass som ligger jättehögt på standardproven då bör nog de slå i de 

andra ämnena också. Det är mycket osannolikt att dom inte skulle vara lika 

bra i historia … såna resonemang fördes väldigt mycket förut men det 

tyckte jag på senare år med de här nya nationella proven inte slagit igenom 

riktigt på samma sätt. 

Rektor 2, kommun Alfa 

Rektor 2 poängterar att meritvärden och måluppfyllnad på skolnivå är genomsnitt och inget 

som gäller för alla elever på skolan. Det kan finnas mindre grupper av elever som av olika 

anledningar har det svårt i skolan som då drar ner snittet för skolan, oavsett om de presterar 

bra eller dåligt utifrån sina förutsättningar.  
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Det finns en medvetenhet i Alfa om att kommunen har goda förutsättningar för bra resultat då 

föräldrarna har en hög utbildningsnivå och kommunen har en god ekonomi. Skolchefen menar 

att de elever som presterar de lägre resultaten ofta har någon svårighet som påverkar deras 

resultat:   

 Det är en bra kommun med bra ekonomi, så siffrorna ser bra ut jämfört 

med riket. Man kan inte säga ALLA. I dag har vi 93 eller 94 % får 

högskolebehörighet. Det är en hög siffra. Över rikssnittet – på alla nivåer. 

Det är ju medelklass och lite högre. Flesta familjer akademiker. Då ställer 

man högre krav. Man jämför sig inte med riket. Utan med nn (motsvarande 

kommuner, vår anmärkning) För det mesta kommer vi på andra plats, efter 

nn. 

Skolchefen, kommun Alfa 

Uttryck för tid i Alfa  

I kommun Alfa uttrycker skolledarna att de har mycket att göra och att tiden kanske inte alltid 

räcker till. Sedan tjänsten biträdande förskolechef togs bort i Alfa har Förskolechefen 

överhopats av arbetet och ständigt jobbat övertid. Den biträdande förskolechefen ersattes av 

en central samordnare som visserligen lättade på arbetsbördan men förskolechefen jobbar 

fortfarande många timmar övertid i veckan.  Rektor 2 menar att även hens lärare har en bild 

av att de inte har tillräckligt med tid. Samtidigt ifrågasätter Rektor 2 om det verkligen är sant 

eller om det är en kultur att det ska vara så.   

Min erfarenhet säger mig att det kommer nästan aldrig att hända att 

lärarna säger, ”ojojoj vi har fått så mycket tid till det här så det blir ingen 

konst” utan när de kommer och ställer frågan när som helst tror ja, om de 

fått nog med tid för att få in de i verksamheten så kommer dem nog säga, 

det har vi inte fått, så har det alltid varit.  

Rektor 2 kommun Alfa 

Skolchefen i Alfa talar om vikten av att hitta tid att mötas med sina skolledare och tid för 

utbildning. Skolchefen beskriver hur även hen behöver jobba övertid och att hen upplever sitt 

arbete som ensamarbete.  

Annars är man väldigt ensam. Väldigt ensam. Det är så. Och det blåser 

mycket högt upp. Så är det. Det finns tunga dagar, bra dagar, men jag 

försöker tänka att det är bara ett jobb. Men det är väldigt mycket 

kvällsjobb. Minst två kvällar i veckan. 

Skolchef kommun Alfa 

Ordförande i utbildningsnämnden i Alfa beskriver att hen trots knappt om tid och en 

arvodering på 40 % som ordförande ändå hinner med sitt uppdrag, inklusive att göra 

skolbesök. Samtidigt lyfter Rektor 1 att det vore bra om nämndens alla politiker spenderade 

mer tid i verksamheten för att få mer vardagsupplevelser.  Utbildningsnämndens ordförande i 
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Alfa visar även förståelse för att det vid implementering av nya styrdokument tar tid och 

under en viss tid kan medföra merarbete för de anställda. 

Men det här blir ju väldigt mycket administration, nya arbetssätt som man 

kanske inte haft tidigare i det statliga uppdraget, det här med en ny 

läroplan t.ex. Det är ju ingenting som man inför på en kafferast utan, det 

tar sin tid. 

Skolchef kommun Alfa  

Rektor 1 menar att det är mycket administrativt arbete som tar tid, t.ex. att skriva ansökningar 

och att hjälp och stöd inom det området skulle spara mycket tid. Rektor 1 talar även om att 

Skolinspektionens inspektioner tar mycket tid. Nämndens ordförande håller med och menar 

att det är en lång väntan på Skolinspektionens rapporter efter en inspektion. Rektor 1 menar 

att även lärare lägger mycket tid på bedömningen av elever, vilket förvisso är bra att det får ta 

tid men samtidigt inte ska få ta för mycket tid. Rektor 1 har arbetat som skolledare i snart 20 

år och tycker fortfarande om sitt yrke även om hen menar att det idag är mer komplext än 

tidigare.  

Förr hade jag småbarn och då hade jag ju, körigare...  men då var det väl 

så här att man hade alltid dåligt samvete åt något håll, vilket gör att man 

inte vågar erkänna hur roligt det är. Men ja, det kanske är roligare nu…, 

samtidigt som det är svårare och mer komplext och ännu fler saker som 

man både ska komma ihåg att göra och lära sig att fuska med och finnas 

för… man måste ju fuska ganska mycket för annars hinner man inte med. 

Rektor 1 kommun Alfa 

 

 

Kommun Beta  

Beta är en skärgårdskommun och en förortskommun till en storstad. Mer än hälften av de som 

bor i kommunen pendlar till ett arbete i en annan kommun, oftast i den närbelägna storstaden. 

Kommunens befolkningsökning kan förklaras både av att fler flyttar till kommunen än 

därifrån och ett positivt födelseöverskott. Kommunen har ökat sin befolkning med ungefär 

10 000 invånare från 2004 till 2013 och 2014 hade kommunen ett positivt flyttningsnetto på 

ca 1 000. Kommunens näringsliv domineras av kommunen som arbetsgivare samt service-, 

tjänste- och handelsnäringar. I kommunen är övergång till högre utbildning strax under 40 % 

med en övervikt bland kvinnor. Kommunen har sedan 2002 haft en politisk majoritet 

bestående av olika blocköverskridande koalitioner. 

Om kommunens skolor  

I kommunen finns ca 30 grundskolor och av dessa är ungefär en tredjedel fristående. 

Kommunen har sedan 2005 presterat under rikssnittet för både meritvärden och andel elever 

som når målen. De senaste åren har kommuns skolor långsamt börjat närma sig rikssnittet 

även om det är en lång bit kvar. I kommunen finns det en stor variation mellan skolor, både 
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vad gäller resultat och förutsättningar för goda resultat. Föräldrarnas genomsnittliga 

utbildningsnivå är gymnasieutbildning. I grafen nedan kan kommunens resultatutveckling ses 

i en jämförelse med rikssnittets utveckling 2005-2014.   

 

Figur 5:2 Resultatutveckling i kommun Beta 2005-2014 

 

 

I genomsnitt presterar skolorna i kommun Beta under rikssnittet, det finns dock en stor 

variation mellan olika skolor i kommunen. Utvecklingen av meritvärden i kommunen har följt 

rikssnittets utveckling (som en parallellkurva om än på lägre nivå). Andel elever som når 

målen i alla ämnen har dock varierat mer över tid.  

Av tabellen nedan framgår skolornas förväntade värden i jämförelse med det faktiska värdet 

vid tre mätpunkter: 2006, 2010 och 2014. Det finns en stor skillnad både i faktiska 

meritvärden men även i hur skolorna presterar i relation till det förväntade värdena. De skolor 

som definieras som ”bäst” här är de som har störst överprestation av sina resultat i relation till 

sitt förväntade värde och de som definieras som ”sämst” är de som underpresterar mest i 

relation till sitt förväntade värde. Detta innebär att det i Beta kan finnas skolor med både 

högre och lägre resultat än de som presenteras här men de presterar mer i närheten av sin 

förväntade prestation.  
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Figur 5:2 Skolor som över- respektive underpresterar mest i kommunen de valda åren 2006, 2010, 2014. 

Skolor som över- 

respektive 

underpresterar mest i 

kommunen de valda 

åren.  

faktiskt meritvärde 

(residual) och faktisk 

måluppfyllnad 

(residual)  

VT 2006 

Rikssnitt: 206 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 196,9 

Kommunsnitt: 63,7 % 

VT 2010 

Rikssnitt: 209 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 196,5 

Kommunsnitt: 65 % 

VT 2014 

Rikssnitt: 215 

Rikssnitt: 77 % 

Kommunssnitt: 205,6 

Kommunsnitt: 72,3 % 

Bäst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

220 (19) (94 % (16 %)) 

 

213 (15) (79 % (7 %)) 

 

238 (19) (94 % (14 %))  

 

210 (19) (87 % (8 %)) 

 

Sämst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

156 (-22) (41 % (- 12 

%)) 

192 (-10) (63 % (- 12 %)) 202 (-13) (75 % (2 %)) 

Bäst – måluppfyllnad 

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

94 % (16 %) 93 % (15 %) 94 % (14 %) 

Sämst – måluppfyllnad 

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

53 % (-20 %) 53 % (-20 %) 64 % (-7 %) 

 

Som framgår i tabellen är variationen mellan enskilda skolors prestationer stor i Beta där det 

finns skolor där över 90 % av eleverna når målen i alla ämnen samtidigt som det finns skolor 

där drygt hälften av eleverna når målen. Även variationen på meritvärden är stor bland 

skolorna. De stora skillnaderna kan delvis förklaras av elevsammansättningen på skolorna, 

men inte helt, det finns ett visst samband mellan resultat och meritvärden. Den skola som har 

störst negativ avvikelse från sitt beräknade meritvärde presterar två procentenheter högre 

måluppfyllnad än förväntat. De skolor som presterar högre meritvärden än förväntat ligger i 

genomsnitt över rikssnittet och de skolor som presterar under sitt förväntade meritvärde 

presterar lägre meritvärden än kommunsnittet.  

Uttryck för makt i Beta 

Skolledarna i Beta har olika uppfattningar om hur stor självständighet de har i sin yrkesroll. 

De upplever generellt inte att det finns många konflikter i deras vardag. Skolledarna har dock 

ett lågt förtroende för att skolchefens information till utbildningsnämnden är korrekt och det 

finns många som svarat ”vet ej” på den frågan. Kategorin ”vet ej” är även hög på frågor som 

rör skolledarnas systematiska kvalitetsarbete på skolorna och hur det tas emot av den 

överordnade organisationen. 

Nämndordföranden talar om makt i form av rektorernas makt och menar att genom att hen 

som representant för nämnden är ute i skolorna på besök känner rektorerna sig sedda, de får 

visa upp vad de gör vilket genererar en känsla av att de kan påverka.  
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… vi har väl alla ett behov av att bli sedda. Och det tycker jag är viktigt och 

jag tycker att det är viktigt att vi lyfter goda exempel. Men jag tror också att 

dom tycker att dom har möjlighet att vara med och påverka i olika beslut, och 

visa upp vad dom gör.   

Nämndordförande kommun Beta 

Skolchefen anser att ansvaret och förmågan att driva utvecklingen måste falla på rektorerna 

ute i skolorna. I kommun Beta benämns makt av samtliga intervjupersoner om än i ganska låg 

utsträckning. Det är rektorerna och skolchefen som nämner det mest.  

Ena förskolechefen uttrycker sig svävande på frågan om titlar betyder något eller ändrar något 

(med hänvisning till att förskolechef införts i skollagen) men belyser samtidigt att titeln 

”förskolechef” är bra. På samma gång finns emellertid en tveksamhet till att förskola och 

skola åter delas upp. Förskolechefen svarar på frågan om titeln speglar någonting: 

Jag vet inte… alla titlar är ju i sin tid, jag menar det finns ju dom som 

ibland fortfarande säger, ja, föreståndarna där… jag tycker 

förskolechef är ett bra namn, det säger det talar om … skolan är ju 

ändå en obligatorisk verksamhet så … det är klart att dom delar på 

den…   

Förskolechef 1 kommun Beta 

Rektorerna i kommun Beta talar om att de fått större inflytande i och med nya skollagen. På 

frågan om rektors ställning har förändrats i samband med den nya skollagen svarar en av 

rektorerna: 

Ja, till viss mån har den gjort det, egentligen har det blivit en tydligare 

roll ... Det står ju till exempel att rektor är den som bestämmer om den 

inre organisationen i en enhet, vilket gör att man kan bolla tillbaks till 

nämnden när dom ska komma in och peta i saker, för det har dom gjort 

förut, lagt sig i för mycket, det gör dom inte längre, skulle jag vilja 

påstå. Men nu är det en ny, rätt ny, skollag så ... det är ju faktiskt mitt 

ansvar, det har inte ni (politiker vår anmärkning) med att göra, 

egentligen, så länge jag når målen, alltså deras mål.  

Rektor 1 kommun Beta 

 

Rektor 1 tycker att hen fått mer makt såväl mot förvaltningen som mot nämnden men anser att 

det problematiska med att få till förändringar ligger i hur ekonomin sköts och rutinerna i att få 

lärare när det behövs och hantera sådant som går via kommunen. På frågan om vilka 

möjligheter hen har för att förändra detta konstaterar Rektor 1: 

Det är en jättesvår sits... kan jag säga på en gång, för i princip får jag 

driva det som ett personalärende med personalavdelningen som inte 

tillhör utbildningsförvaltningen utan det är kommunens... och det 

mynnar ju nästan alltid ut i att man får köpa ut en lärare  så att säga 
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och då har man i princip två årslöner att betala … det är en omöjlig 

situation för det klarar vi inte ekonomiskt på den här skolan… 

     Rektor 1 kommun Beta 

Den andra rektorn är inte lika bestämd i sina åsikter:  

Fast jag är ganska lojal ändå… har vi beslut och det inte är så att det 

är till men för min verksamhet då tycker jag att det är viktigt att följa 

dem. Men är det till men för min verksamhet då måste jag fundera över 

det för jag har ju ansvar för min verksamhet och det spelar ingen roll 

om det är någon annan som bestämmer för det är ändå jag som står 

där … så därför måste man vara uppmärksam på skollagar och sånt så 

att man inte, för det går före huvudmannen…  

Rektor 2 kommun Beta 

Betydligt säkrare låter rektorn när hen talar om hur de lyckats få upp betygen, där hen menar 

att det har att göra med direktkontakt mellan nämnd och rektorer där rektorerna fick gå direkt 

till nämnden och visa på vad man tänkt göra för att uppnå fullständig måluppfyllnad (som var 

ett uppdrag från nämnden) vilket, enligt rektorn, innebar att rektor själv fick bestämma och 

fick gehör för det hen bestämde. Detta lyckades väldigt bra och rektorn menar att det är just 

för att det inte fanns några mellanhänder, inga papper som ska skickas och en insikt om vad 

nämnden anser om dig som rektor: 

… här är man ju mer synkad med det som bestäms uppifrån och då blir 

det ju jättestor hjälp… det var så tydligt förra året… fick vi ett jättelyft 

i betyg och allting och vad var orsaken till det, jo det var att nämnden 

gick direkt till rektorerna med ett uppdrag om fullständig 

måluppfyllelse … man fick gå till nämnden och redovisa vad man 

tänkte göra och så fick man gå tillbaka till nämnden och redovisa vad 

man hade gjort på våren. Inga mellanled mellan chefer eller någonting 

utan rektor fick bestämma och förvaltningschefen har sagt till mig, ja 

du var ju den som var så himla positiv, ja men det är jag, det var ett 

tydligt uppdrag, ökad måluppfyllelse och det kom direkt ifrån 

nämnden, jag hade helt mandat på mina uppgifter, vi höjde jättemycket 

och gjorde jättemycket bra saker och jag slapp alla papperna som ska 

skickas som inte jag begriper vart det ska leda… 

Rektor 2 kommun Beta 

Rektorn menar också att mer ansvar har gått till dem själva att organisera kvalitetsarbetet efter 

direktioner i nya skollagen, vilket också lett till bättre arbete och en ökad delaktighet i arbetet. 

Uttryck för passivitet i Beta 

I Beta har skolledarna svarat olika på frågan om vem som är deras närmaste chef: skolchefen, 

områdeschef/rektor, en annan rektor och ”annan” där svaren som anges är bl.a. central 

förskolechef, styrelsen, grundskolechef och regionchef. Skolledarna är neutralt inställda, med 
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dragning åt det positiva hållet till sitt skolkontors kompetens. Skolledarna upplever höga krav 

från nämnden när det gäller att hålla budget. Skolledarna upplever i låg utsträckning att de har 

möjlighet att påverka utbildningsnämndens beslut. Skolledarna upplever sällan att deras 

skolchef efterfrågar deras erfarenheter i olika frågor.   

Skolchefen i Beta uttrycker ett starkt stöd för sin skoladministration och tror på dess 

kompetens. Skolchefen upplever att det är svårt att motivera nämnden till beslut som har sin 

grund i nationella beslut. Skolchefen beskriver kommunen som en kommun med ”stark 

tillväxt” både 2009 och 2014. I enkäten till skolchefer som genomfördes 2009 fick 

skolcheferna svara på några frågor om hur de upplevde att tidigare val och det då kommande 

valet (valet 2010, vår anmärkning) skulle påverka deras roll som skolchef och svaret från 

Betas skolchef var att det inte hade haft någon effekt tidigare och att det inte förväntades ske 

någon ändring efter valet.       

Nämndordföranden i kommun Beta resonerar kring svårigheten för en fritidspolitiker att veta 

hur mycket hen ska engagera sig, hur djupt man ska tränga in och lägga ner tid på inläsning 

och göra besök. En förvaltningschef påpekar att det inte fattas några beslut vid sittande möten, 

trots att det är där besluten borde fattas. Hen menar att det antingen handlar om att 

organisationen inte klargjort att de har mandat att fatta beslut, eller så är det så att personerna 

som har mandat inte tar dem. Skolchefen uttrycker brister i kommunikationen i styrkedjan då 

en nämndledamot besökt en skola vilket skolchefen inte var informerad om. På frågan om 

skolchefen haft kontakt med berörd rektor i frågan är svaret: ”Nej, jag har inte haft det, jag har 

inte hunnit med det, men…” Hen konstaterar samtidigt att det finns en mellanchef:  

… som av en händelse så berättade hen för mig att hen hade varit på 

besök i skolan i går, och varit runt i flera timmar och kollat 

verksamheten. För det är ju ett sätt som vi försöker jobba på, det är ju 

att faktiskt vara ute och titta själva, vara med på lektioner och allt 

möjligt sånt…  

Skolchef kommun Beta 

Uttryck för ’good enough’ i Beta  

I kommun Beta upplever skolledarna ett högre krav från huvudmannen att hjälpa elever som 

har svårt att nå målen än att hjälpa duktiga elever att nå långt i sin kunskapsutveckling. Av 

Tabell 5.2 framgår att kommunen har presterat under rikssnittet under perioden men att 

måluppfyllnaden nu börjar närma sig rikssnittet. Ordföranden i Beta har en tydlig syn på vad 

som är den största utmaningen för kommunens skolor:  

… självklart måluppfyllelsen totalt. Alla elever når inte godkänt, minst 

godkänt i alla ämnena och det är ju den största utmaningen.  

Nämndordförande, kommun Beta  

I Beta beskrivs det som ett problem att det har så stor betydelse i vilken skola eleverna går när 

det gäller att nå resultat. Skolchefen beskriver hur det på en del skolor finns starka 

personalgrupper med sin egen informella ledning vilket kan bli problematiskt om den 
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formella chefen (rektor) inte är stark i sin ledarroll. Samtidigt finns en ambition att alla elever 

ska få samma möjligheter oavsett vilken skola de går i eller lärare de har och ett tydligt 

uttalande om att det är rektors ansvar att det fungerar på skolan.  

Vill vi skapa en likvärdig skola så att alla elever får en bra 

undervisning, att det inte beror på vilken lärare man råkar få, då måste 

det finnas någon på plats i skolan som jobbar med att ha koll på hur det 

ser ut i alla klassrum och går in och gör åtgärder om det svajar 

någonstans. Och det kan inte vi göra här uppifrån, utan det måste 

göras på plats och det måste göras av någon som har mandat att göra 

det. Och det är ju rektor. 

Skolchef, kommun Beta  

Det finns en medvetenhet om att kommunens resultat varierar mellan skolor även om det har 

blivit bättre sedan kommunen fick ett större fokus på likvärdighet. I arbetet med det har bl.a. 

ett antal kommungemensamma mallar för bedömning och utvecklingssamtal tagits fram. 

Kommunen genomförde även en förändring i sin organisation för att öka likvärdigheten för 

elever men även för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Den nya organisationen 

ändrades dock snart igen vilket medförde att många av skolledarna sades upp och fick söka 

om sina jobb.  

Ordförande i Betas utbildningsnämnd är inte nöjd med kommunens måluppfyllnad. Utan 

spekulerar i om det är så att kommunen gått för fort fram med sin organisationsförändring och 

ett ökat fokus på likvärdighet och kanske har inte alla skolor hängt med. Men tror dock att 

med ett tydligt fokus på kunskap och kunskapskontroller ska de och kommunens skolor vara 

på väg åt rätt håll. Ordförande kommenterar också att det är viktigt att fokusera på eleverna 

och deras kunskapsutveckling. 

Sen måste vi alltid förfina och utveckla men synvändan vi gjorde, vi 

kallade att det behövdes en synvända, man ser på elever på olika sätt… 

eller på lärandet, att eleven kan eller att eleven inte kan, eller att det är 

eleven det är fel på eller att det är skolan det är fel på och där har nog 

inte alla landat… att det kanske är jag själv som måste ändra på mig ... 

för jag kan ju aldrig ändra på eleven.  

 Nämndordförande kommun Beta  

Ordförande i Betas utbildningsnämnd menar att det funnits ett visst motstånd till den nya 

organisationen med fokus på kunskapskontroll men menar samtidigt att det nu har 

implementerats i organisationen. Hen lyfter en annan aspekt av elevers resultat, lärarna och 

deras pedagogiska kompetens samt kopplar det till reformen med lärarlegitimationer och 

menar att det skapar oro för kommunen, kommer de ha tillräckligt många lärare som kan 

undervisa och sätta betyg i de ämnen de är behöriga i? Rektor 1 kopplar också lärarnas 

pedagogiska kompetens till elevernas resultat. Hen menar att skolans goda resultat, med 

nästan 100 % måluppfyllnad, är direkt kopplat till lärarnas kompetens. Skolan har dock ett 

glapp mellan sin höga måluppfyllnad och inte lika höga meritvärden, om det säger rektor 1:  
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Inte lika högt [angående meritvärden, vår anmärkning] och av 

förståelseliga skäl egentligen för det har vi satsat mindre på… vår ork 

går ju egentligen ... ut på att se till att alla blir godkända, i första 

steget. Och det är som kommunen hade i förra skolplanen…, ett av 

huvudmålen, att få hundra procents måluppfyllelse… 

Rektor 1 kommun Beta  

Rektor 2 i Beta har analyserat sina elevers resultat och menar att det är viktigt att analysera en 

skolas resultat och inte luta sig mot ”gamla sanningar” som t.ex. att pojkar är sämre i skolan 

än tjejer. Rektor 2 berättar att hens skola under många år har haft en majoritet pojkar i sin 

elevgrupp vilket har påverkat skolans genomsnitts resultat negativt. Rektorn analyserade sina 

elevers resultat och blev förvånad av resultatet:  

… vi har två stora huvudupptagningsområden där det är ganska stor 

socioekonomisk skillnad, den ena kan man betrakta som medelklass och 

den andra som underklass. Och där skiljde det 42 poäng det året de 

gick ut nian, beroende på vilket upptagningsområde de hörde till, det är 

otroligt mycket. För då kan man säga så här, att skolan inte klarar att 

överbrygga de socioekonomiska skillnaderna och elevernas 

förutsättningar, jag har tänkt mycket på det där. 

Rektor 2 kommun Beta  

Rektor 2 utvecklar sitt resonemang ytterligare och menar att det kanske finns andra faktorer 

än de socioekonomiska som förklarar elevers resultat och kopplar det till rutiner och vilka 

lärare eleverna har haft under sin skolgång.  

… jag har faktiskt tänkt att gå ner ända på lärarnivå och försöka ta tre 

årskullar nior och se vilken lärare hade dom… titta om det är de som 

gör skillnaden, för jag tänker så här att det behöver inte vara det 

socioekonomiska det kan var att man har fått bli sedd, fått en rutin att 

lämna in läxor tre, fyra gånger i veckan, har man den rutinen som sitter 

i ryggmärgen så klarar man högstadiet jättebra. Oavsett vad mamma 

och pappa gör, men om man inte har några rutiner med läxor och så 

får man sex-sju olika lärare, och har man inte redskapen då kanske det 

slår igenom mer… vi kanske tittar på fel saker. 

Rektor 2 kommun Beta 

Att lärarna spelar roll menar även skolchefen i Beta. Skolchefen menar att det inte är eleverna 

utan den undervisning de får som påverkar måluppfyllnaden och menar att det är viktigt att 

lärarna talar med eleverna.  

Och nu har vi ett system som jag tycker är mer eller mindre komplett. 

Det här behöver man som en bottenplatta, men på den sen så måste 

man ha folk som använder de här indikatorerna vi får för att utveckla 

verksamheten. Och där har vi inte riktigt fått organisationerna och 

rektorerna att jobba med det. De enskilda lärarna, när de ser att deras 
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elever inte har klarat av det de borde ha gjort, då påverkar det hur 

lärarna undervisar. Så att det har gett väldigt positiva resultat i de här 

kontrollerna vi gör. Resultaten tar liksom rena glädjeskutten. Och det 

beror inte på att lärarna har blivit bättre eller eleverna har blivit 

bättre, utan det beror egentligen på att lärarna börjar undervisa 

eleverna om det de behöver kunna… vi har gjort de här proven och 

observationerna i enlighet med kursplanerna vad som faktiskt står att 

eleverna ska kunna. Så vi försöker få indikationer på sånt, och när 

eleverna inte kan, så beror det oftast på att de inte har fått 

undervisning om just det, som det står i kursplanen att de ska får 

undervisning om. Så oftast är det inte skillnader på eleverna utan det är 

skillnad på vilken undervisning eleverna får. 

Skolchef kommun Beta 

 Uttryck för tid i Beta  

I kommun Beta talar alla skolledare om att dokumentation och administration kräver mycket 

tid av deras förskolelärare och lärare, tid som kanske inte alltid finns i tjänsterna. Rektor 1 

uttrycker det så här:  

Sen är det en annan sak att det kräver ju… den stora förändringen är att 

man måste följa upp allting som lärare, man måste veta exakt var varje elev 

ligger i sin kunskapsutveckling annars fungerar inte det här systemet och då 

krävs det en massa tid för dokumentation och administration och såna saker 

och den tiden kan man ju fråga sig var den tas ifrån.  

Rektor 1 kommun Beta 

Rektor 2 menar att det kräver mycket tid att få samförstånd och samsyn i lärargruppen. Att 

diskutera vad kunskapskraven innebär och hur de ska tolka det kräver mycket tid. Rektor 2 

berättar att hen periodvis har jobbar mer än 150 % som rektor men nu försöker hen hålla sig 

till ”bara” heltid även om det kan förkomma arbetstoppar.  

Ordförande i utbildningsnämnden i Beta har stora ambitioner. Hen har genomfört 

strukturerade skolbesök hos de kommunala skolorna i kommunen men har ännu inte hunnit 

med att besöka de fristående skolorna. Ordförande lyfter därefter problem att ledamöterna är 

fritidspolitiker och att det kan begränsa deras engagemang och tid att arbeta med nämndens 

frågor. Ordförande menar att det är ett problem med hur mycket tid en fritidspolitiker kan, vill 

och bör lägga på sitt uppdrag och vad som ska prioriteras på den tiden.  

Jag tycker att vi har en otroligt engagerad nämnd, och aktiv, sen är det 

ju alltid ett problem med att vara fritidspolitiker, hur djupt man kan 

tränga in, för det är ju en tidsfråga, hur mycket tid man kan lägga ner 

på att läsa på, göra besök. Utifrån det så valde vi att göra dom här 

beredningarna så att man kan få möjlighet att få ersättning för förlorad 

arbetsinkomst om man tar ledigt från sitt jobb för att kunna göra 
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skolbesök, det kände jag va jätteviktigt, att det inte bara är jag som kan 

göra besök utan alla har då möjlighet att se verksamheten.  

Nämndordförande kommun Beta 

 

Kommun Gamma  

Gamma är en kommun belägen efter kusten i en glest befolkad region i norra Sverige. 

Kommunen har lång tid haft en vänstermajoritet. Mellan 2004 och 2013 ökade kommunens 

befolkning med ca 1 000 personer. Kommunens flyttnetto var strax över 200 personer år 

2014. Kommunens näringsliv innehåller flera olika sektorer: basindustri, jordbruk, ett antal 

medelstora företag, turism och tjänstesektor.  

Om kommunens skolor  

I kommunen finns det 26 grundskolor och av dessa är två fristående, alla högstadieskolor är 

dock kommunala. Kommunen har sedan 2005 pendlat runt rikssnittet för meritvärden och 

legat stabilt över rikssnittet i andel elever som uppnår målen i alla ämnen. Knappt en tredjedel 

av befolkningen i kommunen har eftergymnasial utbildning. Föräldrarnas utbildningsnivå är 

ofta en gymnasieutbildning. Andelen elever som går vidare till högskolestudier är runt 40 % 

av de som tar examen från gymnasiet. I grafen nedan kan kommunens resultatutveckling ses i 

jämförelse med rikssnittets utveckling 2005-2014.   

 

Figur 5:3 Resultatutveckling i kommun Gamma 2005-2014 

 

 

Andelen elever som når målen i alla ämnen är högre än rikssnittet i alla skolor, även för de 

skolor som har en låg måluppfyllnad. Det är liten spridning mellan skolorna med avseende på 
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andel elever som når målen. Över tid har andelen elever som når målen i alla ämnen ökat. 

Meritvärdena varierar mellan skolorna i kommunen men har även de ökat generellt de senaste 

åren. De skolor som hade ”sämst” måluppfyllnad 2014 presterade 8 % bättre än deras 

förväntade värde (Salsa, Skolverket), den skola som presterad minst bra ur ett 

meritvärdesperspektiv underpresterade med fem poäng i genomsnitt.  

Gamma har alltså på kommunnivå de senaste åren presterat över rikssnittet vad det gäller 

måluppfyllnad men hållit sig runt rikssnittet avseende meritvärden. Det finns dock en 

variation mellan skolor och i tabellen nedan kan vi se nedslag vid tre tillfällen: 2006, 2010 

och 2014 där skolornas förväntade värde ställs mot det faktiska värdet. Det finns en stor 

skillnad mellan faktiska meritvärden och hur skolorna presterar i relation till det förväntade 

värdena. De skolor som definieras som ”bäst” här är de som har störst överprestation av sina 

resultat i relation till sitt förväntade värde och de som definieras som ”sämst” är de som 

underpresterar mest i relation till sitt förväntade värde. Detta innebär att det i Gamma kan 

finnas skolor med både högre och lägre resultat än de som presenteras här men de presterar 

mer i närheten av sin förväntade prestation.  

 

Tabell 5:3 Skolor som över- respektive underpresterar mest i kommunen de valda åren 2006, 2010, 2014. 

Skolor som över- 

respektive 

underpresterar mest i 

kommunen de valda 

åren.  

faktiskt meritvärde 

(residual) och faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) meritvärde 

(residual)  

VT 2006 

Rikssnitt: 206 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 203,2 

Kommunsnitt: 84 % 

VT 2010 

Rikssnitt: 209 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 210,2 

Kommunsnitt: 87,6 % 

VT 2014 

Rikssnitt: 215 

Rikssnitt: 77 % 

Kommunssnitt: 218,4 

Kommunsnitt: 89,4 % 

Bäst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

219 (6) (86 % (5 %)) 

 

217 (7) (87 % (6 %)) 

 

221 (4) (81 % (8 %)) 

 

Sämst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

192 (-20) (83 % (1 %)) 197 (-22) (88 % (3 %)) 210 (-5) (85 % (8 %)) 

Bäst – måluppfyllnad 

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

90 % (8 % ) 95 % (13 %) 85 % (14 %) 

Sämst – måluppfyllnad 

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

79 % (-7 %) 71 % (-7 %) 91 % (8 %)  

85 % (8 %) 

89 % (8 %) 

 

Av Tabell 5:3 framgår att det finns en variation mellan skolorna vad gäller meritvärden men 

att måluppfyllnande är mer stabil i sin variation mellan skolor. Samtidigt är de skolor som 
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underpresterar mest med avseende på meritvärde ändå alltid ovanför godkänt i alla ämnen 

d.v.s. eleverna har i genomsnitt något eller några betyg som är högre än godkänt.  

Måluppfyllnande har ökat i alla kommunens skolor och 2014 är de skolor som har ”sämst” 

måluppfyllnad i relation till deras förväntade måluppfyllnad tre skolor som presterar åtta 

procentenheter över deras förväntade prestation.  I Gamma presterar de skolor som avviker 

mest negativt från sina förväntade värden ändå över förväntan i måluppfyllelsen. Det finns en 

skola som har den största negativa avvikelsen från det förväntade meritvärdet i Gamma vid 

alla tre mättillfällena. Måluppfyllelsen i Gamma har ökat under den granskade perioden och 

de skolor som presterar den största ”negativa” avvikelsen från den förväntade 

måluppfyllnaden presterar åtta procentenheter över den förväntade måluppfyllnaden.  

 

Uttryck för makt i Gamma 

Skolledarna i Gamma har olika upplevelser av hur självständiga de är i sin yrkesroll. På en 

punkt uttrycker de dock stor självständighet och det gäller vilken personal de ska anställa på 

sin skola/enhet. Få skolledare i Gamma upplever att det finns en konkurrens mellan fristående 

och kommunala skolor. Nästan alla skolledare upplever att det finns ett stort motstånd mot 

fristående skolor i kommunen. Knappt en tredjedel av skolledarna menar att deras 

systematiska kvalitetsarbete ger en rättvisande bild av verksamhetens kvalité. Detta innebär 

samtidigt att två tredjedelar inte tycker deras systematiska kvalitetsarbete ger en bra bild av 

deras verksamhets kvalitet.  

Nämndordföranden uttrycker en oro på frågan om nämndens makt minskas då rektorernas 

makt ökar. Oron gäller att nämnden har ett övergripande ansvar och om rektorerna gör fel får 

nämnden ta på sig en del av ansvaret. Hen efterfrågar någon form av kontroll eller 

rapportering över hur det ser ut i rektorsområdena.  

… det kräver stor kunskap av rektorerna. Och det är väl den jag kan se 

den här juridiska delen som rektorerna kanske inte alltid riktigt förstår 

vad det innebär. Att ha beslutanderätt och det här med rent formella 

beslut, hur man hanterar det och vem yttrar sig om det blir ett 

klagomål? Och det är ju nämnden ytterst som måste yttra sig. Och det 

hade ju en del rektorer aldrig tänkt på, att det måste faktiskt till 

nämnden. Så det är väl det som kan oroa mig. Men jag vet inte om jag 

tycker att det … inte så att jag idag ser att det finns något beslut som 

inte jag skulle vilja ha på rektorsnivå. Men däremot måste vi… få nån 

form av rapportering, kontroll, hur det ser ut i rektorsområdena.  

Nämndordförande kommun Gamma 

Skolchefen i kommun Gamma talar om makt bland annat i sitt svar om hur fria rektorerna får 

vara, där skolchefen ger exempel på att en tydlig markör för vart gränserna går är nämndens 

beslut om delegationsordning. Vidare talar skolchefen mer om förhållandet till kommunen 

och huruvida det går att skapa ordning i de drogproblem som råder i kommunen. 
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I kommun Gamma pratas det en hel del om makt i olika termer. Samtliga intervjupersoner 

utom en rektor benämner makt i någon form flertalet gånger. En chef i kommun Gamma 

diskuterar makt och menar att när skolledare nu fått stärkt ställning kräver det också stor 

kunskap. Det finns skolledare enligt hen som saknar kunskap i juridiska frågor, kring formella 

beslut och hur de ska hanterar klagomål. En förskolechef talar om makt i form av ansvar och 

menar att allt ansvar för det pedagogiska och att nå målen ligger, och bör ligga, på rektor.  

… sen kan vi, då talar jag om skolchefen eller barn- och utbildning, vi 

kan… få hjälp med det här… för en rektor och en förskolechef kan ju 

inte heller kunna allting utan man måste kunna ta hjälp… 

Förskolechef 1 kommun Gamma 

Rektor 1 uttrycker att hen inte riktigt vet om hen fått mer makt eller inte i och med nya 

skollagen, men menar att det talas om den ökade makten i och med politikerdagar och 

liknande. Även Rektor 2 uttrycker att de på papper har fått mer makt men att hur det är i 

verkligheten är mer tveksamt, kanske för att hen anser att makt är ett negativt laddat ord och 

håller med intervjuaren om att makt inte alltid behöver betyda att du pekar med hela handen.  

I: Känner du att du har fått mer makt också? 

R:  (tyst en stund) Nej, jag ser det inte så. (skrattar) Alltså  

 jag är ju… 

I: Har du makt då? 

R:  (lång utandning) Ja, om man läser, om man läser 

skollagen så har jag ju det, på papperet. Och, men jag ser ju att jag 

inte kan driva en skola med makt. Sen har jag ju saker att bestämma, 

det har jag ju, men …  

Rektor 2 kommun Gamma 

Rektorn påpekar också att en skola inte är någonting utan sin personal, och att makt är 

betydelselöst om inte personalen är med på tåget. Har rektorn inte ledare och lärare som trivs 

så kan hen aldrig uppnå ett bra resultat på skolan. Hen tycker att makt är ett ord som man ska 

vara väldigt försiktig med i utövningen då det lätt kan missbrukas.  

Jo, jag har makt. (skrattar) Och det har väl inte kommit upp för mig 

egentligen förrän nu för jag är inte, för jag ser ju människor som 

människor och så… man står inte och bugar kanske men ändå på nåt 

sätt har man en, en… det är ju lite, eftersom jag inte ser mig sån som 

person så att säga så måste jag ju vara väldigt noggrann med det där, 

hur jag uttrycker mig och säger för att det kan ju missuppfattas, stort.  

Rektor 2 kommun Gamma 
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Uttryck för passivitet i Gamma  

I kommun Gamma beskriver förskolechefen hur områdeschefernas arbete påverkar deras 

arbetssituation: 

… de har ju ingen roll egentligen. De ställer ju till det. Jag har inte 

några svårigheter att ha kontakt med dem som personer, men … de har 

hur mycket som helst att göra. Men många gånger… vi går över ån 

efter vatten… det blir en uppbromsning för oss rektorer och 

förskolechefer i och med att de finns med och är inne och rör, men de 

har ju egentligen ingen uppgift … vi jobbar ju i team … men då 

kommer nån annan och ger oss några nya order, då är det ju ingen idé 

att teamet, det funkar ju inte då…  

Förskolechef 1 kommun Gamma 

Samma förskolechef kommenterar hens redovisning av sin kvalitetsrapport i nämnden. Hens 

uppfattning är att de inte hade läst den men samtidigt går de in och petar i detaljer. Hen saknar 

en helhetssyn på verksamheten från politikernas sida. 

Nämndordföranden uttrycker att hen inte bryr sig så mycket om skolchefens relation till 

rektorerna och för andra aktörer i styrkedjan.  

Rektor 1 ger exempel på passivitet när samma ärende ligger på bordet flera år efter att det 

först var aktuellt: 

De fattade ett beslut för många år sedan om att man skulle ha en viss 

aktivitet varje dag, ett lokalt beslut här… det har varit väldigt svår att 

genomföra. Och nu då sjätte året som jag jobbar här så diskuteras den 

fortfarande den punkten och då känner jag att då har vi inte kommit så 

långt. Vi har, nu vet inte jag hur öppenhjärtig jag kan vara, men jag 

kan ju ge fler exempel.  

Rektor 1 kommun Gamma 

Även rektor 2 kommenterar nämndens bristande kunskaper om verksamheten och anser att 

om de sitter i BUN borde  

de vara mer intresserade av skolverksamheten och visa det: 

Vi hade politikerdag, det är två veckor sedan, där politiker och 

rektorer träffas … närheten till dem tycker jag är ganska liten … när 

jag jobbade i X kommun så var det en politiker som faktiskt var och 

besökte oss i alla fall ett par, tre gånger per termin och hörde hur det 

gick … Här har jag aldrig sett en politiker komma och se hur det 

fungerar. Nu är det ju fritidspolitiker så det kan vara problem med 

ledighet och såna saker, men om man är ansvarig för ett område och 

sitter med i BUN så tycker jag väl kanske att man skulle visa lite 

intresse för hur det fungerar i skolverksamheten…  

Rektor 2 kommun Gamma 
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Detta uttrycker även skolchefen som kort och gott svarar ”inte nog” på frågan om nämnden är 

pålästa.   

Uttryck för ’good enough’ i Gamma  

I kommun Gamma upplever skolledarna en tydlig prioritering från sin huvudman att fokusera 

på de elever som har svårt att nå målen snarare än att de elever som lätt når målen ska få hjälp 

att nå så långt som möjligt. Skolledarna själva har mindre skillnad i sina svar rörande 

prioritering mellan dessa två elevgrupper. Skolledarna i Gamma menar att en stor andel elever 

har möjlighet att nå målen men en mindre andel är nöjda med de resultat som eleverna vid 

deras skola faktiskt presterar. Meritvärdena i Gamma har rört sig kring rikssnittet under de 

senaste tio åren. Måluppfyllnaden har under samma period legat stabilt över rikssnittet.   

I kommunen Gamma lyfter Rektor 1 fram att både elevernas sociala utveckling och 

kunskapsutveckling är lika viktig. Hens skola har bra resultat, de ligger över snittet i 

meritvärden och måluppfyllelsen är god. Rektor 1 poängterar även att det är viktigt att 

analysera sin skolas resultat men erkänner samtidigt att de på hens skola ofta glömmer bort att 

jobba med de elever som lätt når målen då de oftast klarar sig själva.  

Rektor 2 menar att de inte gör något särskilt för de elever som lätt når målen. Hen menar 

också att det är viktigt att följa upp elevernas resultat och att det handlar om att titta framåt 

och inte fokusera på det som varit. Rektor 2 berättar vidare att de på skolan, i ett samarbete 

med forskare från ett universitet, arbetat fram en vision för hur alla elever ska nå målen i 

årskurs nio.  Rektor 2 fortsätter att berätta att de på hens skola har gått från sämsta till bästa 

skola i de kommunala trivselenkäterna och att hen hoppas att detta ska bidra till att lyfta även 

elevernas kunskapsresultat.  

Förskolechef 2 kommenterar att den nöjdhet som funnits i kommunen kan vara på väg bort i 

och med skärpta formuleringar i skollag och andra styrdokument. Förskolechefen menar att 

det känns mer seriöst och att man måste göra ett bra jobb: ”Att det här är ert ansvar. Alltså, nu 

kan man inte säga ”ja, jag hann inte”. 

Utbildningsnämndens ordförande i Gamma säger att hen tilltalas av att fokusera mer på 

elevens välmående än elevernas kunskapsutveckling. Ordföranden menar att mår elever bra 

tar de till sig av kunskapen. Ordföranden ger ett exempel på hur de löste problemet med en 

skola som under lång tid underpresterat:  

Ja, det var väl det som hände egentligen … vi hade två områden där vi 

såg att deras resultat låg lägre än de andra skolorna och där vi kunde 

se att om vi lyckas höja resultaten på de skolorna så kan vi ligga rätt så 

högt upp.  

Ordförande kommun Gamma  

Uttryck för tid i Gamma  

I kommunen Gamma skiljer sig uppfattning om tid mellan förskolechefer och rektorer. 

Förskolecheferna upplever att de har hittat en struktur som fungerar och som bidrar till att 
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”spara tid” då det är tydligt vad som ska göras och när: ”Vi har struktur på allting, jag älskar 

strukturer för att spara tid”, konstaterar Förskolechef 1 kommun Gamma. 

Förskolechef 2 menar att den nya skollagen bidrar till att skapa struktur då den är väldigt 

tydlig med vem som har ansvar för vad. Samtidigt menar Förskolechef 2 att det är stor 

skillnad mellan förskolan och skolans möjlighet till och tillgång på planeringstid.  

… I förskolan så handlar det ju mycket om tid. Att man talar mycket om, ja, 

när ska vi hinna göra det. I skolan så har man ju sin planeringstid… man 

tycker att det är jättebra att vi har lagt de här halva dagarna där man är 

ganska fräsch när man kan jobbat med implementeringen.  

Förskolechef 2 kommun Gamma 

Rektor 1 i Gamma menar att mycket av hens tid går åt till att ha medarbetarsamtal med sina 

40 anställda. Rektor 1 upplever att det tar tid från andra arbetsuppgifter och att det blir 

krockar mellan t.ex. medarbetarsamtalen och utvärdering av målen. Rektor 2 i Gamma lyfter 

lärarnas situation och menar att lärare gör mycket som de inte borde, t.ex. städar de undan 

efter lektionerna (ställer in stolar, plockar skräp m.m.). Det ska dock åtgärdas till nästa läsår 

då en ny regel ska införas om att eleverna själva är ansvariga för att ställa in stolen och slänga 

sitt skräp efter lektionen.  

Skolchefen i Gamma menar att hen inte har råd att ge rektorerna i kommunen det stöd de 

skulle behöva. I kommunen finns ett 40-tal rektorer som alla skulle behöva en 

skoladministratör eller skoljurist för att effektivisera arbetet och spara tid, men skolchefen 

påpekar att det inte går då det skulle behöva ske på bekostnad av den centrala 

skoladministrationen. Skolchefen hoppas kunna bygga upp en central funktion som ger stöd 

till rektorerna.  

… jag måste finna nån variant där rektor får ett sånt kvalificerat stöd samtidigt 

som vi har råd att behålla kanslipersonalen och administratörer i nån 

omfattning. För om rektor ska kunna vara en god pedagogisk ledare och … 

utöva pedagogiskt ledarskap, så räcker inte det med att bara påstå det utan man 

måste backa upp det med nåt.  

Skolchef kommun Gamma 

Kommun Delta  

Delta är en kommun i en glesbefolkad region i Norrland. Kommunen har sedan lång tid 

tillbaka haft ett vänsterstyre, antingen i majoritet eller minoritet. Mellan 2003 och 2014 

minskade kommunens befolkning med ca 2 000 invånare och flyttningsnettot under åren 

2010-2014 har varierat mellan litet positivt och litet negativt. Befolkningen består till en 

större del av äldre så befolkningsminskningen antas fortsatta. Kommunens näringsliv består 

till stor del av basindustri och verkstadsindustri även om tjänstesektorn ökar.  I kommunen är 

övergång till högre utbildning kring 35 % med en kraftig övervikt av kvinnor. 

Om kommunens skolor  
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I kommunen finns det tio grundskolor som alla är kommunala, en av kommunens tre 

gymnasieskolor är en fristående skola. Ungefär en femtedel av befolkningen har någon form 

av eftergymnasial utbildning, en tredjedel av har en gymnasieutbildning som är kortare än tre 

år. Kommunen har en låg (lägre än rikssnittet) andel som påbörjar eftergymnasiala studier 

inom tre år efter gymnasieexamen och denna grupp har minskat med nästan 10 % sedan 2010. 

I grafen nedan kan kommunens resultatutveckling ses i en jämförelse med rikssnittets 

utveckling 2005-2014. 

 

Figur 5:4 Resultatutveckling i Delta 2005-2014 

 

 

Resultatutvecklingen i kommunen är under rikssnittet både vad det gäller meritvärde och 

måluppfyllnad under perioden 2005-2014. Åren 2007 och 2009 tangerar måluppfyllnaden i 

kommunen rikssnittet men faller åter året efter. Meritvärdesutvecklingen faller under åren 

2006 och 2013 och ligger stabilt under rikssnittet de övriga åren. Det finns en stor variation i 

hur skolorna i kommunen presterar över tid, en skola pendlar under mätperioden mellan att 

vara den skola som presterar sämst utifrån sina förutsättningar till den som presterar bäst för 

att sedan falla ner till sämst igen, detta gäller både för meritvärden och andel elever som når 

målen i alla ämnen. 

Delta har alltså på kommunnivå de senaste åren presterat under rikssnittet vad det gäller i 

meritvärden men hållit sig runt rikssnittet med avseende på måluppfyllnad. Det finns dock en 

variation mellan skolor. I Tabell 5:4 redovisas skolornas förväntade värde i förhållande till det 

faktiska värdet vid tre olika år 2006, 2010 och 2014. Det är en stor skillnad mellan faktiska 

meritvärden och i hur skolorna presterar i relation till de förväntade värdena. De skolor som 

definieras som ”bäst” här är de som har störst överprestation av sina resultat i relation till sitt 
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förväntade värde och de som definieras som ”sämst” är de som underpresterar mest i relation 

till sitt förväntade värde. Detta innebär att det i Delta kan finnas skolor med både högre och 

lägre resultat än de som presenteras här men de presterar mer i närheten av sin förväntade 

prestation.  

 

Tabell 5:4 Skolor som över- respektive underpresterar mest i kommunen de valda åren 2006, 2010, 2014. 

Skolor som över- 

respektive 

underpresterar mest i 

kommunen de valda 

åren.  

VT 2006 

Rikssnitt: 206 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 200,3  

Kommunsnitt: 77,8 %  

VT 2010 

Rikssnitt: 209 

Rikssnitt: 76 % 

Kommunssnitt: 195,8  

Kommunsnitt: 69,7 % 

VT 2014 

Rikssnitt: 215 

Rikssnitt: 77 % 

Kommunssnitt: 212,5 

Kommunsnitt: 76,1 % 

Bäst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

202 (-1) (82 % (4 %)) 210 (8) ( 77 % (0)) 236 (18) (88 % (9 %)  

 

 

Sämst – merit  

faktiskt meritvärde 

(residual) (faktisk 

måluppfyllnad 

(residual) 

181 (-19) (63 % (-13 %)) 179 (-30) (59 % (- 20 %)) 205 (-5) (70 % (-6 %)) 

Bäst – måluppfyllnad 

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

83 % (8 %) 83 % (3 %) 

 

88 % (9 %)  

 

Sämst – måluppfyllnad 

faktiskt måluppfyllnad 

(residual) 

63 % (-13 %) 59 % (- 20 %) 70 % (-6 %) 

 

Som framgår av Tabell 5:4 är det en stor variation i Delta mellan olika skolor och enskilda 

skolor har även pendlat en hel del under perioden. Den skola som har lägst både meritvärden 

och måluppfyllnad 2006 och 2014 är samtidigt den skolan som 2010 har bäst meritvärden, det 

är även samma skola som har störst negativ avvikelse från sin förväntade måluppfyllnad 2006 

och 2014. Kommunsnittet för meritvärden har aldrig tangerar eller varit högre än rikssnittet, 

måluppfyllnaden är både 2006 och 2014 någon procentenhet högre än rikssnittet. Det är 

samma skola som har de högsta meritvärdena både 2006 samt 2014 med både meritvärden 

och måluppfyllnad. Skolan har genomgående bra resultat men är alltså både 2006 och 2014 

den skola som presterar mest över sina förväntade värden. Resultaten i Delta har varierat över 

tid, under de tre år vi har studerat resultaten syns en nergång 2010 som sedan hämtas igen till 

2014, det gäller både meritvärden och måluppfyllnad. Om vi studerar skolornas elevgrupp så 

finns inte där någon förklaring till varför resultaten varierar i det lägre spektrumet.  

Uttryck för makt i Delta  

Skolledarna i Delta har svarat splittrat på frågan om hur stor självständighet de har i sin 

yrkesroll. Några skolledare i Delta upplever att det finns en konkurrens mellan fristående och 

kommunala skolor, samtidigt upplever dubbelt så många (ungefär en tredjedel) att det finns 

ett stort motstånd mot fristående skolor i kommunen.  
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Nämndordföranden i kommun Delta ger inte många uttryck för några vare sig direkta eller 

indirekta påståenden som kan tolkas handla om makt. Hen nämner dock ”ansvar” i den 

meningen att nämnden, eller politiken, har ett ansvar för barnen i kommunen över tid, från 

förskola till och med gymnasiet, under nästan tjugo år. 

Skolchefen i kommun Delta ger uttryck för makt och talar om ”minskning” eller avsaknad av 

makt i vissa specifika sammanhang. Skolchefen lyfter särskilt fram att hen inte kan uttrycka 

en avvikande mening på nämndens möten utan samtalen får föras innan med 

nämndordförande och vice ordförande.  

Förskolechef 1 i kommun Delta talar om makt i termer av samarbete och förtroende. Att det är 

viktigt att ha med sig personalen och kunna rådfråga och bolla saker med andra då det är lätt 

att bli hemmablind. Hen ser det som ett redskap att ha någon som reagerar på det hen som 

chef förmedlar, som kan säga till och ifrågasätta. Sedan anser förskolechefen att nämnden ska 

vara medveten om den verksamhet hen bedriver men att de absolut inte ska gå in och peta och 

styra i detalj, det handlar om förtroende. 

Förskolechef 2 talar om att det kan vara ganska skönt att känna stödet i skollagen, att det 

handlar mindre om att välja och mer om att lyda. Förskolechefens ställning har stärkts i och 

med nya skollagen vilket även stärker självkänslan. Hen gör skillnad på chefskap och 

ledarskap men också på att vara pedagogisk ledare. Hen menar att då måste man tänka om på 

alla nivåer och se hela verksamheten: 

… att vara pedagogisk ledare… det är ingenting som jag... jag har 

varit en annan typ av chef förut… man måste ju tänka om och tänka 

nytt på alla nivåer. Nu måste jag ju komma in och se verksamheten, på 

alla nivåer. Och se, när sker ett lärande? … kan jag se det? Och även 

ta upp det med personalen.  

 

Förskolechef 2 kommun Delta 

 

En rektor kommenterar att bara hen arbetar med öppen dörr så blir det ett lugn i 

verksamheten, vilket kan kopplas till status och att det automatiskt inger respekt om rektor 

sitter med dörren öppen och därigenom också har koll på det som sker utanför dennes rum. 

Hen talar även om den ökade makten i och med skollagen men understryker att det inte 

behöver handla om att det blir mer makt till en person eller en position, utan att beslut tas efter 

måluppfyllnad och utefter hur man vill bedriva sin verksamhet: 

… inte i den mening att man skall tillföra mer makt till en person, utan 

faktiskt ha mandat att besluta utifrån måluppfyllelse och utifrån hur 

man vill bedriva sin verksamhet… Och att det också skall vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det … betyder att jag 

mycket lättare kan motivera. Om jag skulle plocka in en extern 

föreläsare här, som har den här vetenskapligheten förankrad… det har 

man ju ibland mötts av motstånd, att man har frågat sig varför vi skall 

göra allt så vetenskapligt, varför kan vi inte göra som vi alltid har 

gjort… 
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Rektor 1 kommun Delta 

 

Hen menar också att det handlar mycket om representation, att visa upp sig och visa på 

ledarskap. Hen uttrycker också en insikt i att rektorerna tillsammans med skolchefen har 

ganska stort inflytande men menar samtidigt att det är vad man gör det till. Vidare menar 

rektorn att det, just nu, förhåller sig så att det snarare är de (rektor och skolan) som styr 

skolchefen, alltså styrningen går uppåt, när det önskvärda, enligt rektorn, skulle vara det 

motsatta, alltså att de får tydliga direktiv uppifrån: 

Så styrningen, tråkigt att säga, men det är mer så att vi får styra vår chef i det 

här läget, genom att, utifrån dom behov som vi ser på varje skola. Och där... 

jag hade önskat att det hade varit det omvända, att vi hade fått tydliga 

direktiv… du har uppdraget, inrätta en skolutvecklingsgrupp, den ska vara 

klar till det här datumet, ni har det här uppdraget, sammanfatta i två ansatser. 

Och sen kör vi, jag förväntar mig en rapport i mars, eller nåt sånt. Det skulle 

vara precis ett sånt uppdrag som jag skulle vilja ha haft. Nu har jag nästan 

fått stipulera det uppdraget själv. 

Rektor 1 kommun Delta 

Rektor 2 talar om styrkedjan, om hierarkin och om en mellanchef som befinner sig ovanför 

hen men under skolchefen. Hen talar även om de förväntningar som finns på rektor att kunna 

saker: ”… det är väl fullt förståeligt, att man tycker att den ytterst ansvariga ska veta.”  

 

Uttryck för passivitet i Delta 

I Delta har skolledarna på frågan om vem som är deras närmaste chef svarat ordförande i min 

nämnd/styrelse, skolchefen, områdesrektor/chef och ”annan” där de nämner verksamhetschef. 

Skolledarna har en sval syn med tyngdpunkten på den negativa delen av skalan när det gäller 

den överordnade organisationens kompetens. Det råder en oklarhet bland skolledarna om 

vilka stödfunktioner de har tillgång till och var dessa i så fall finns.  Skolledarna upplever sig 

inte ha stora möjligheter att påverka utbildningsnämndens beslut. Många skolledare uttrycker 

att de inte vet vad som händer i organisationen ovanför dem och nästan hälften har svarat ”vet 

ej” på frågan om deras systematiska kvalitetsarbete leder till åtgärder från nämnden.  

Få skolledare upplever att skolchefen efterfrågar deras erfarenhet och kunskap i olika frågor. 

Skolchefen har ett neutralt till svagt förtroende för skolkontorets kompetens att bedriva sin 

verksamhet. Skolchefen menar att det är svårt att påverka nämndens beslut och beskriver 

sammanträdena som otydliga. Skolchefen beskrev kommunens utveckling som ”stark 

tillbakagång” i båda enkäterna. I enkäten till skolchefer som genomfördes 2009 fick 

skolcheferna svara på några frågor om hur de upplevde att tidigare val och det då kommande 

valet (valet 2010, vår anmärkning) skulle påverka deras roll som skolchef och svaret från 

Deltas skolchef var att det inte hade haft någon effekt tidigare och att det inte förväntades ske 

någon ändring efter valet.       
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I kommun Delta menar förskolechef 2 att de gör som de blir beordrade att göra, men de får 

ingen feedback på det de gör och de frågar sig ute på arbetsplatserna om det är någon som 

läser det de producerar: 

Och vi, och jag, har inte tagit det på sånt allvar att man förstått, varför 

gör ni det här. Utan vi har gjort det för att vi har blivit beordrade, för 

att politikerna ska ha det här. Sedan har vi inte fått nån feedback 

utifrån detta. Och det har man sagt ute på förskolorna, men vem läser 

det här?  

Förskolechef 2 kommun Delta 

 

Rektorn lyfter upp bruksmentaliteten och menar att man inte ställer så höga krav som man 

borde och jämför med sitt arbete i en annan kommun där engagemanget såg helt annorlunda 

ut. Hen menar att det inte funnits tillräckligt höga förväntningar på hela lednings- och 

styrningsorganisationen och kanske inte heller rätt förväntningar. Den kultur som rått är att 

det varit okej att utan full behörighet fortsätta att undervisa eftersom man ändå har chans att få 

ett jobb. Hen kommenterar även att prioriteringen i kommunen inte varit måluppfyllelse utan 

frågan om vilka skolor som ska få vara kvar. Utflyttningen är en större utmaning än 

måluppfyllelsen som hamnar i skymundan.  

Rektor 2 summerar några punkter som hen anser blir konsekvensen av att beslut inte blir av 

eller att det råder oklarheter: 

...  jag har faktiskt inte varit med så mycket över huvud taget i processen, och det 

är väl en del av varför det har gått så snett, att man har ett för stort glapp 

mellan politiker och förvaltning, och ett för stort glapp mellan förvaltning och 

enheter. Och jag hoppas verkligen inte att det är ett för stort glapp mellan mig 

och mina medarbetare. För jag vill ju att vi tillsammans ska se vilka möjligheter 

och vilka problem och försöka hitta... den här kommunen, det är ju en 

glesbygdskommun, och det påverkar väldigt mycket delar av kommunen och jag 

tror att man haft liksom lite... det kanske är svårt att blanda in medborgarna till 

hundra procent, men det har varit liksom glapp lite här och lite där som gjort att 

det har blivit väldigt laddat och lite svårhanterligt… 

Rektor 2 kommun Delta 

 

Rektor 2 anser inte att hen får det stöd hen förväntar sig av skolchefen som visserligen är ny, 

men inte nog delaktig. Skolchefen i Delta ger uttryck för en frustration över att rektorerna i 

kommunen inte kan analysera sina resultat och sin elevgrupp och därmed inte heller kan 

identifiera sina styrkor och svagheter. Skolchefen förespråkar en utbildning för rektorerna där 

de får lära sig att analysera och dra slutsatser om sin skola och dess elever.  

Samtliga intervjupersoner i kommun Delta lyfter fram att kommunen karaktäriseras av ett 

minskat invånarantal och det påverkar kommunens verksamhet överlag. Intervjupersonerna 

uttrycker detta på olika sätt men gemensamt är att det framstår som ett stort problem som 



82 
 

lägger en skugga över hela skolfrågan då man får intrycket att det inte går att göra så mycket. 

Eller som skolchefen ger exempel på: ”Byn dör om skolan försvinner. Men å andra sidan har 

vi inte barn att sätta i dom här skolorna.” 

Skolchefen är dock den som verkar se mest positivt på kommunens möjligheter att klara av de 

stora utmaningar de står inför. Hen talar inte om kommunen som en utflyttningskommun, 

vilket många av de andra intervjupersonerna gör, och hen uttrycker sig inte i termer av att det 

är ”bekymmersamt” eller ”tråkigt” eller liknande, utan verkar se på det hela ganska 

faktamässigt och nyktert: 

Ja, det är dom som flyttar… när man har gått gymnasiet, vi har ett 

förhållandevis framgångsrikt gymnasium. Men om dom fortsätter att 

studera så flyttar dom ju. Och dom kommer inte tillbaka i den 

omfattning som vi skulle behöva. Och det är ju därför vi har det här 

glappet, den här demografiska snedfördelningen. 

Skolchef kommun Delta 

Förskolechef 1 talar om minskningen av invånare som ett problem och menar att det är detta 

som gör att de sitter i den situation de sitter i just nu, med en ”katastrofal” budget och att de 

ligger i botten i undersökningen som de refererar till: ”… vi är den kommun som tappar flest 

invånare. Och det är ju egentligen det problemet som vi har brottats med, det problemet som 

medför att vi befinner oss i den situation som vi gör.” 

Även Förskolechef 2 lyfter upp utflyttningsproblematiken, men menar att det är en bra 

kommun att arbeta i trots de problem hen räknar upp: 

Den minskar ständigt… det föds för lite barn... det har minskat med två 

hundra personer bara under fjolåret, bara med att det föds för få barn. 

Och även med utflyttning. Och det är svårt att få jobb här. Men i övrigt 

är det en trevlig kommun att jobba i.  

 Förskolechef 2 kommun Delta 

Nämndordföranden kommenterar den stora utflyttningen och dess konsekvenser för bland 

annat skolan. Nedskärningar i budget, som är nödvändiga, ställer frågor om 

skolnedläggningar på sin spets. Hen lyfter att de som kommun har hög kommunalskatt och att 

kommunen präglas av en äldre befolkning vilket försvårar situationen. 

Rektor 2 uttrycker utmaningar för skolan: 

… vi står inför en hel del arbete med skolan i kommun, med 

läroplanerna, med att se till att vi uppfyller skollagens villkor, 

behörighetsbiten, samtidigt som vi har en väldigt väldigt bekymmersam 

ekonomisk situation... fortsätter vi att minska i befolkning och vi måste 

fortsätta att skära i den lokala ekonomin då tror jag det är en sak som 

kommer få stor påverkan på hur man lyckas uppnå dom statliga 

direktiven… 
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Rektor 2 kommun Delta 

 

Uttryck för ’good enough’ i Delta  

I kommun Delta upplever skolledarna ett svagt krav från huvudmannen att hjälpa de elever 

som har svårt att nå målen och ett ännu svagare krav på att elever som lätt når målen ska få 

stöd att gå vidare i sin kunskapsutveckling. Skolledarna i Delta menar dock att det är viktigt 

att hjälpa alla elever att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Skolchefen är inte 

nöjd med de resultat som kommunens elever presterar. Skolchefen upplever att det är svårt att 

motivera nämnden att ta beslut om åtgärder för skolor som under lång tid har underpresterat. 

Som framgår i Tabell 5:4 har måluppfyllnaden i skolorna i Delta de senaste tio åren varit runt 

rikssnittet medan meritvärdena är under rikssnittet.   

Rektor 2 i kommunen Delta lyfter att det finns en mentalitet i kommunen vilket påverkar 

bilden av utbildning och synen på kunskap. Rektorn beskriver det så här:  

… det finns en känsla av att det [utbildning, vår anmärkning] inte är så 

mycket värt. 

Rektor 2 kommun Delta 

Rektor 1 delar den bilden och säger så här om synen på utbildning:  

Sen säger folk till mig att Delta kommun är en bruksmiljö där 

föräldrarna inte har varit liksom stöttande, generellt… det finns många 

som är bra på stöd, men utbildning är inte...  fint är fel ord... men det 

finns en känsla av att det inte är så mycket värt. 

Rektor 1 kommun Delta 

Även skolchefen uttalar sig kring ”byakulturen” i kommunen och menar att många upplever 

att bygden de bor i dör om skolan stängs ner. Skolchefen påpekar samtidigt att stängningen av 

skolor beror på att det inte finns något elevunderlag. Nämndens ordförande poängterar vikten 

av att se till helheten. Ordföranden menar fortsatt att det finns ett stort engagemang för kring 

skolan i kommunen, mer specifikt i form av att de ifrågasätter skolnedläggningar och försöker 

få till folkomröstningar kring detta. Rektor 1 kommenterar den lokala skoldebatten så här:  

Och det viktigaste, och i samhällsdebatten i hösten har det inte kretsat 

kring måluppfyllelsen, utan det har kretsat kring vilka skolor som skall 

få vara kvar. Vi har så bra resultat här så nn skola måste få vara kvar, 

det är helt klart. Lägg ned nn där är det sämst resultat. Det är inte 

diskussioner vad vi gör för att ytterligare höja måluppfyllelsen i 

kommunen, det är inte den som varit central. Och det tror jag är ett 

generalfel egentligen. Och det har jag mött bland många föräldrar, och 

andra aktörer, så att säga från allmänheten, att det finns … egentligen 

inte förväntan att höja måluppfyllelsen, utan det finns förväntan om att 

alla skolor skall få vara kvar. 
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Rektor 1 kommunen Delta 

 

Rektor 2 har analyserat sin egen skolas resultat och menar att elevernas resultat delvis beror 

på att kommunen har för få elever för att få en bra dynamik dem emellan. Vidare menar 

Rektor 2 att just hens skola har en väldigt krävande elevgrupp med många som har svårt att nå 

målen t.ex. då de är en stor grupp elever med utländsk bakgrund och ett antal elever med 

anpassad studiegång. Rektor 2 lyfter behovet av att på ett mer balanserat sätt analysera en 

skolas resultat.   

Uttryck för tid i Delta  

I kommunen Delta är ett problem att skolledare ägnar mycket tid åt angränsande uppgifter 

som inte är huvuduppdraget. Ordförande i utbildningsnämnden menar att problemet sitter i 

skolledarnas prioritering att t.ex. göra schema för vem som ska vara rastvakt snare än att 

diskutera elevers kunskapsutveckling med arbetslagen. Ordförande menar samtidigt att det 

finns en tidsaspekt även för nämndens möjligheter att göra ett bra jobb och att rektorer har ett 

kunskapsövertag om verksamheten.  

… ofta sitter man i en nämnd, eller blir vald till en nämnd utav sitt parti 

utifrån ett intresse, att man är intresserad av frågorna och så vidare, 

men sen beror det ju på hur man som politiker är inne och grottar i 

olika saker också. För det kan ju vara så många gånger, att man kan 

vara väldigt nära verksamhetsnivån, och där ska inte vi som politiker 

egentligen vara. … det är där jag tror... att många politiker har svårt 

att lyfta blicken, att se skillnaden mellan den politiska rollen och 

verksamhetsrollen. 

Nämndordförande kommun Delta  

Förskolechef 1 i kommun Delta menar att hen ofta får höra från sina pedagoger att de saknar 

tid för planering och reflektion. Förskolechefen poängterar att det är det administrativa arbetet 

som tar upp tiden samtidigt som hen menar att det skulle kunna göras snabbare av någon som 

kan administrativa rutiner och system.  

Ja, jag är ju kanske lite bromskloss i det hela, men jag tycker ... i och 

med att man förändrade organisationen, väldigt mycket av det här 

administrativa som låg... på administratörerna har ramlat över på oss. 

Och återigen, det tar dyrbar tid. Och framför allt så känner jag att det 

finns andra som kan det här mycket bättre än jag. Dom kanske behöver 

tio minuter där jag behöver en halvtimme eller en timme. 

Förskolechef 1 kommun Delta  

Förskolechef 1 fortsätter med att beskriva att arbetsbelastningen är så hög att personalen 

upplever att de inte hinner med sina arbetsuppgifter, de hinner inte ens ta rast: 

 … vi har inte tid, vi har inte tid att ta rast säger dom, vi har inte tid att 

gå in och göra dom här utvärderingarna och fördjupa oss i 



85 
 

verksamheten på det sättet som vi skulle vilja göra. Det är den signalen 

jag får. Och dom signalerna är det ju jätteviktigt att jag lyfter, att så 

här är det. Och det är ungefär som jag sa att vi har fått en 

förvaltningschef nu som jag tycker är bra, men som går lite för fort 

fram. Och det är ju något som jag då måste föra vidare, att dom är 

jättenöjda och det har satt förskolan på kartan, så att säga. Men nu 

måste vi stoppa upp lite grann, vi kan inte börja med något nytt projekt. 

Förskolechef 1 kommun Delta 

Rektor 1 menar att det i samband med många nya reformer med nya styrdokument som nya 

läroplaner, ny skollag och reformen för lärarlegitimationer har medfört en arbetsanhopning i 

Delta. Särskilt reformen med lärarlegitimationen har inneburit en ökad arbetsbörda då det 

ökar kraven på långsiktig planering vid nyanställningar. Rektor två beskriver att hen inte har 

tid att vara ute i verksamheten, hen beskriver att hen vet vad som händer i verksamheten men 

inte hinner vara med:  

Nu vet jag, tycker jag på ett hyggligt bra sätt vad som händer på skolan, jag 

tycker jag känner till ganska bra vilka elever som är i behov av stöd, jag 

tycker jag känner till några klasser med tjejer- och killgrupper. Jag känner 

till, jag vet när det är teaterföreställningar och jag vet att en lärare ska 

operera menisken eller... men jag hinner inte vara med. 

Rektor 2 kommun Delta 

Rektor 2 fortsätter och beskriver att hen upplever att hen inte har nog med tid att vara i 

verksamheten samt vilka konsekvenser det får.  

Och när jag sätter lönen tänker jag att det måste jag göra på ett bra sätt, på 

ett rättvist sätt. Men det innebär ju att jag måste ut i verksamheten, det är 

en sak som jag känner att jag har för lite tid till, att vara i verksamheten. 

Rektor 2 kommun Delta  

Skolchefen i Delta ser på tid, både sin egen och sina skolledares, som en bristvara. Skolchefen 

berättar att det framkommit i utvärderingar att de rektorer som går Rektorsprogrammet 

upplever att det inte har tid till att genomföra utbildningen. Skolchefen menar att det är ett 

problem som hen måste lösa även om hen samtidigt pekar att rektorerna måste bli bättre på att 

delegera uppgifter och inte göra allt själva.  

Ansvaret kan du aldrig ge bort, men att man kan lyfta vissa pedagoger att 

göra det dom är bra på. En av rektorerna har varit så smart att man har 

fått anmäla sig till vissa intresseområden och så har man fått bilda grupper. 

Och det har han gjort sedan han började rektorsutbildningen. Det är svårt 

att få dom att lämna det administrativa. 

Skolchefen kommun Delta 
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5.4 Sammanfattande diskussion  
 

 

Denna diskussion bygger på en analys av fyra kommuner och ska inte ses som generaliserbara 

faktum utan som ett underlag som förhoppningsvis tillsammans med övriga resultat kan 

medverka till att kvalificera diskussionen kring olika kommuners förutsättningar att 

genomföra en nationellt likvärdig skola.  

De fyra kommunerna valdes ut bland annat för att de är exempel på olikheter vad avser 

elevresultat: meritvärden och måluppfyllnad. Det finns andra viktiga värden som inte kommer 

fram i detta kapitel, inte minst fokus på skolan. När förändringar av elevresultaten på skolnivå 

används som ett raster på de data vi insamlat via enkäter och intervjuer reser det nya frågor 

om styrning och ledning på alla nivåer.  

 

De kommuner vi valde ger exempel på två kommuner där resultaten ligger över genomsnittet 

i riket i den ena och under i den andra. I en tredje kommun förändras skolornas resultat över 

tid medan andra ligger still. I en fjärde följer skolornas resultat en vågrörelse. Vilken kunskap 

och kompetens, enbart kring dessa fenomen, behövs för olika aktörer för att skapa lämpliga 

långsiktiga åtgärder? Hur påverkas situationen av om kommunen är en avfolkningsbyggd 

eller inflyttningsort, om utbildningsnivån är hög eller låg, om synen på kunskap är att den är 

viktig eller inte?  

 

I kapitel 3 presenterades nationella data utifrån fyra temata: ansvar och befogenheter, kunskap 

och kompetens, kommunikation och dialog samt tillit och förtroende. Närstudien av de 

aktuella kommunerna visar på olikheter mellan dem utifrån dessa teman. Där kommunikation 

och dialog samt feedback finns även förutsättningar för förtroende och tillit. Det räcker inte 

att makten är fördelad via lag och förordning eller delegationsordning, det finns behov av 

samtal och möten. Bristen på kunskap om varandras roller och uppdrag framträder i olika grad 

i de fyra kommunerna liksom bristen på tydlighet för olika uppdrag, till exempel då 

mellanchefspositioner inrättas. 

 

Detta kapitel har fokuserat på ytterligare temata som ligger nära de tidigare: makt, passivitet, 

’good enough’ och tid. Underliggande frågor är hur makten används och kommer till uttryck, 

varför resultaten anses ’good enough’ även när mycket tyder på att bättre resultat kan uppnås 

etc. Finns förklaringar till varför skolledare både kan vara mycket nöjda med sin roll 

samtidigt som de saknar befogenheter och inte är helt nöjda med elevernas resultat?  

 

Uttryck för makt i fyra kommuner  

Våra intervjupersoner använder olika uttryck för makt. Den makt eller det inflytande de anser 

sig, eller andra, ha kommer till uttryck i begrepp som: ansvar, mandat, förväntningar, 

pedagogiskt ledarskap, påverka, förtroende, bestämma, frihet och beslutanderätt.  

Det finns i samtliga kommuner en oklarhet bland skolledarna om vem som är deras närmaste 

chef och tillgången till stödfunktioner varierar mycket både inom och mellan kommuner. Det 
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finns en osäkerhet kring hur kommunikationen fungerar från skolledare via eventuella 

mellanchefer, skolchef till nämnd. Osäkerhet och otydlighet är ett sätt att utöva makt. 

Skolledarna är de som både explicit och implicit uttalar sig om makt i någon form. Både 

förskolechefer och rektorer talar ingående och utsvävande om olika aspekter av makt, både 

den de själva upplever att de har, men även andra positioners makt, i styrkedjan. 

Nämndordföranden talar generellt ganska vagt och lite om makt liksom skolchefen. Både 

nämndordförande och skolchef åsyftar i flera fall skolledaren när de talar om makt vilket ger 

ytterligare fokus på just denna position i styrkedjan. En slutsats kan vara att makt förknippas 

starkt till bestämmelser i juridiska dokument. Skollagen var vid tillfället för intervjuerna ny 

och skolledarnas ansvar (makt) tydliggjord. Men som en skolledare säger: ”Om inte ansvar 

paras med befogenheter har jag då någon makt?” 

Uttryck för passivitet i fyra kommuner  

Passivitet beskrivs genom intervjuerna på flera olika sätt. Rektor ger uttryck för att de inte vet 

vad som händer med kvalitetsredovisningen när den lämnas in, andra tvivlar på att nämndens 

ledamöter läser dem etc. Nämndordföranden ger uttryck för att ingen i nämnden läst skollagen 

samtidigt som en annan nämndordförande menar att det är svårt för en fritidspolitiker att veta 

hur mycket man ska engagera sig utan att gå in för mycket i detaljer och störa verksamheten. 

En skolchef belyser brister i kommunikationen mellan olika aktörer i styrkedjan. En 

förskolechef anser inte att hen får någon feedback på det de gör och skolchefen är uppenbart 

frustrerad över att rektorerna inte kan analysera sina resultat själva. Den bild som framträder 

utgör en risk för handlingsförlamning eller i vart fall att frågor och ärenden tar onödigt lång 

tid då kommunikationsvägarna tycks oklara och kunskap och kompetens är ojämnt fördelade 

mellan aktörerna i olika aktuella frågor.  

Uttryck för ’good enough’ i fyra kommuner 

Det finns en variation i synen på resultaten och den generella synen på kunskap mellan de 

fyra kommunerna. I kommun Alfa är resultaten både för meritvärden och måluppfyllnad över 

rikssnittet. Både skolchefen och kommunens skolledare är generellt nöjda med de resultat som 

eleverna uppnår. I intervjuerna talas det mycket om att analysera resultaten och innebörden av 

de olika måtten på resultat som används. Samtidigt finns det en medvetenhet i kommunen om 

att de har goda förutsättningar för bra resultat hos sina elever.  

I Beta har resultaten under lång tid legat under rikssnittet, dock har måluppfyllnaden närmat 

sig rikssnittet de senaste åren. Även i Beta finns en medvetenhet om kommunens resultat och 

att det finns en variation mellan kommuns skolor. Flera av de intervjuade i Beta lyfter fram att 

de blivit förvånade när de studerat resultaten och att förklaringen till lägre resultat inte alltid 

ligger i de socioekonomiska faktorerna utan att det även kan vara kopplat till individer, t.ex. 

lärarkompetens eller skolkulturen.  

I Gamma har måluppfyllande under lång tid legat stabilt över rikssnittet medan meritvärden 

ligger runt rikssnittet. Skolledare i Gamma upplever att deras elever har stora möjligheter att 

nå kunskapsmålen men färre är nöjda med de resultat som eleverna faktiskt presterar. I 

intervjuerna med företrädare för Gamma nämns inte resultat i någon stor uträckning. Det som 
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sägs i intervjuerna om resultat fokuserar på elevernas välmående och de elever som har svårt 

att nå målen.  Ordförande i utbildningsnämnden i Gamma menar dock att det är viktigare att 

fokusera på elevernas välmående än på deras betygsresultat.  

I Delta har meritvärden legat under rikssnittet och måluppfyllnad har pendlat runt rikssnittet. I 

intervjuerna uttrycker Deltas företrädare att kommunen präglas av en ”bruks-mentalitet” och 

att kunskap från skolan ofta inte värderas högt.  

Synen på kunskap varierar också mellan de fyra kommunerna. Alfas företrädare har en 

positiv syn på kunskap och de betonar vikten av att analysera resultaten i kommunen för att 

förstå hur de ska lyckas nå högre resultat. Den positiva synen på kunskap och att det är viktigt 

att analysera resultaten för att förstå dem är något som är genomgående hos alla intervjuade i 

kommun Alfa. Det syns även på Alfas resultat som är höga både i meritvärden och 

måluppfyllnad. I Alfa finns en trend av att de skolor som presterar låga resultat, både faktiskt 

låga och låga i relation till sina förväntade resultat, inom några få år antingen förbättrar sina 

resultat eller att de stängs.  

De intervjuade i Beta menar också att det är viktigt att analysera resultaten och rektorerna ger 

uttryck för att de ofta blivit förvånade när de analyserar sina resultat. Ett uttalat mål av 

nämndordföranden är att måluppfyllanden är viktigast. Även en av de intervjuade rektorerna 

medger att de inte fokuserar lika mycket på att eleverna ska få höga meritvärden som de 

fokuserar på måluppfyllnaden. Det talas mycket om hur individer påverkar, både vilken lärare 

som eleverna får och vilken person som är rektor och möter lärarna. I Beta finns en samsyn att 

måluppfyllelsen är viktig men synen på elevernas meritvärden nämns lite i intervjuerna. Betas 

företrädare uttrycker en nöjdhet över de resultat som kommunens skolor presterar.  

Gamma har ett uttalat fokus att eleverna ska nå godkänt men att högre betyg inte är så viktigt. 

Det finns dock ett uttalat fokus på elevernas välmående och att det är viktigt att eleverna mår 

bra. Detta avspeglas i Gammas resultat, meritvärden pendlar på kommunnivå runt rikssnittet 

och måluppfyllnaden är högre än rikssnittet. En av rektorerna i Gamma berättar att de har med 

hjälp av forskare från universitetet arbetat fram en ny vision för hur alla elever ska nå målen i 

årskurs nio.  

Särskilt rektorerna och skolchefen i Delta lyfter fram att kommunen präglas av en ’byakultur’ 

och att kunskap från skolan inte värderas så högt. Det syns tydligt i resultaten för Delta då 

meritvärdena ligger under rikssnittet och måluppfyllanden rör sig runt rikssnittet, oftast precis 

under. Den lokala skoldebatten i Delta präglas enligt de intervjuade av skolnedläggningar och 

motsättningar med de boende i byn som bygger på deras uppfattning att om skolan försvinner 

dör bygden. När ett exempel ges från den aktuella debatten nämns en skola som bör räddas 

från nedläggning då den har bra resultat. Fakta är att det är den skola som presterat de sämsta 

resultaten i relation till sin förväntade prestation både för meritvärden och måluppfyllnad flest 

gånger under 2005-2014. Ett exempel på hur ”resultat” är en viktig markör i debatten och att 

få vet den reella situationen. I detta specifika fall är det uppenbart inte betyg och 

måluppfyllnad som är det som värderas högst av föräldrarna och andra boende i kommunen 

utan att skolan finns kvar.  
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Uttryck för tid i de fyra kommunerna  

Generellt ger samtliga intervjuade i kommunerna uttryck för att tiden är en resurs som är 

knapp. Det finns dock de som menar att med en tydlig struktur så hinner de för det mesta med 

det de ska göra på en normal arbetstid (40 timmar per vecka) även om det kan förkomma 

arbetstoppar. Många skolledare ger uttryck för att det administrativa arbetet upptar mycket av 

deras tid. De intervjuade nämndordförandena lyfter problemet med att de och nämndens 

ledamöter inte är politiker på heltid och att det medför begräsningar på hur mycket tid de kan 

ägna åt nämndens område.  

I Alfa ges uttryck för att tid är en ständig bristvara i skolans värld, en av rektorerna ger dock 

uttryck för att det skulle kunna vara en kultur att alltid ha tidsbrist. Det som upplevs ta tid är 

administration och implementering av den nya skollagen och läroplanerna. Skolchefen ger 

uttryck för att hen upplever sig som ensam i blåsten i sin roll och försöker se sitt jobb som 

”bara ett jobb.”   

I Beta talas det om att administration och implementering av den nya skollagen och 

läroplanerna kräver mycket tid. Ordförande i utbildningsnämnden talar om tidsdilemmat för 

fritidspolitiker och avvägningen mellan att ersätta förlorad arbetsinkomst för möten men 

samtidigt anse att ledamöterna ska utföra inläsning för sitt uppdrag på fritiden.  

I Gamma upplever skolledarna tid olika, en förskolechef menar att hen tack vare rutiner och 

strukturer hinner med det hen ska inom normal arbetstid. Samtidigt lyfter alla skolledare att 

implementeringen av den nya skollagen och läroplanerna kräver tid liksom det administrativa 

arbetet. Även skolchefen håller med om att det administrativa arbetet tar mycket tid för 

skolledarna. Intressant är att skolchefen ställer hens möjlighet till att ha ett fungerande 

skolkontor med olika funktioner gentemot den kostnad som det skulle innebära att alla 

skolledare skulle få en egen administratör. En av rektorerna lyfter att hen är fullt upptagen av 

medarbetarsamtal då hen har så många anställda på sin skola. Den andra intervjuade rektorn 

lyfter fram lärarna och deras situation och berättar att det varit knappt om tid för lärarna 

mellan lektionerna då de ska städa efter eleverna innan de kan gå mot eller påbörja nästa 

lektion, något som från och med nästa termin ska vara åtgärdat då eleverna själva får ansvar 

för att slänga sitt skräp.  

I Delta beskriver skolledarna, liksom i de tre andra kommunerna, att de har mycket att göra 

och att de inte hinner vara med när det händer något, även om de vet att det händer t.ex. en 

skolpjäs. Flera skolledare beskriver att deras personal upplever att de inte har tid för reflektion 

och planering då administrationen är så tidskrävande. Nämndordförande i Delta lyfter även 

tidsdilemmat för fritidspolitiker.   
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KAPITEL 6  

AVSLUTANDE DISKUSSION  

 

 

Denna rapport har presenterat arbetet med forskningsprojektet När nationell policy möter 

lokala genomförandearenor. Under de år projektet varit aktivt i insamlande av data 2009-2014 

har samhällsförändringar varit omfattande både globalt och lokalt. OECD:s mjuka och hårda 

styrning har varit tydlig d.v.s. från policydokument kring lärare, rektorer till inte minst 

internationella kunskapsmätningar har kombinerats i OECDs uttalanden och rapporter. Den 

svenska regeringens uppdrag till OECD att analysera och komma med förslag på åtgärder 

utifrån dessa resultat och studiet av svenska förhållanden är ett exempel på OECDs stora 

betydelse för tolkningen av utbildningsområdet. En särskild skolkommission har tillsatts som 

ska komma med förslag på hur OECD:s tolkning av de svenska utmaningen ska kunna förstås 

och användas i styrningen av den svenska skolan. 

Mellan 1989-90 och fram till 2015 har regering och riksdag, med olika majoriteteter fattat 

beslut om förändringar varje eller vartannat år. En särskild utredare har försökt finna svar på 

frågan när förändringar av dessa beslut kan skönjas i verksamheten. Resultatet var känt på 

förhand, det tar tid att förändra även när viljan finns. 

Det vi tydligt ser är att med en mängd reformer beslutade på nationell nivå. Många av dessa 

kan ha växt fram ur den lokala kontexten och befinner sig därigenom i ett sammanhang och i 

en vardag som är ytterst komplext och där det mesta hänger ihop men där helhetsperspektivet 

inte alltid är tydligt för personalen och ledningen på olika nivåer inom den lokala 

utbildningsverksamheten. Vissa saker får med nödvändighet omedelbar effekt, som delar 

skollagstiftningen, inte minst eftersom flera beslut är möjliga att överklaga från 

föräldrars/vårdnadshavares och elevers sida och den statliga skolinspektionens aktiva tillsyn 

av skollagens efterlevnad. Andra tar längre tid, som värdebaserade innehållsliga förändringar 

som rör förhållningssätt och färdigheter.  

 

6.1 Styrning, ledning, ledarskap – utifrån några teman 

Ett antal olika analyser av det presenterade underlaget har genomförts med olika teoretiska 

perspektiv (se bland annat Bil 1). I denna rapport har vi valt att presentera ett par teman som 

återkommit i arbetet: ansvar och befogenheter, kunskap och kompetens, kommunikation och 

dialog, tillit och förtroende i kombination med makt, passivitet, ’good enough’ och tid som 

återfinns i samtliga teman. När det finns balans mellan de fyra temana finns oftast en väl 

fungerande organisation som även återspeglas i elevresultaten. 

… rektorer i överpresterande kommuner har mer inflytande över den inre 

organisationen och det pedagogiska arbetet, ställer högre krav på sig själv när 
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det gäller vetenskaplig grund, har större förtroende för sitt eget ledarskap och 

har bättre samarbete med sin huvudman (Höög, 2014). 

 

Djupstudien av fyra kommuner förstärker de nationella resultaten och vi kan konstatera att så 

länge lokala problem möts av generella lösningar är det svårare att åstadkomma förändring 

och de fyra huvudtemata vi presenterat hamnar i obalans. Det gäller på samtliga nivåer. När 

till exempel en ovanliggande nivå går förbi ”by pass” en nivå och går direkt till nästa, som till 

exempel skett när staten passerar huvudmannen och går direkt till en enskild skola, medverkar 

det till osäkerhet. Det försvagar delar av ”styrkedjan” och riskerar att passivisera 

verksamheten då man inväntar t.ex. inspektionen innan ytterligare åtgärder vidtas för att det 

ska bli ”rätt”. Den ställning som skollagen ger skolledarna försvagas härmed. Ett annat 

uttryck för detta är att en majoritet av informanterna svarar att de sällan eller aldrig behöver 

tänja på reglerna eller att de hamnar i konflikt med sina egna värderingar för att klara 

uppdragen, ett för oss överraskande resultat i den komplexa situation som många aktörer i 

styrkedjan befinner sig i. 

I de öppna svaren är det vanligt att följande uppfattningar framkommer: behov av analyser av 

en aktuell situation och en bättre samstämmighet mellan uppdrag och ekonomiska 

förutsättningar, något som lyfts fram av aktörer på olika nivåer.  

Vi kan konstatera att de politiker på lokal nivå som besvarade ledamotsenkäten är 

välutbildade och engagerade men det är oftast endast ordförande som har tid för att kunna 

praktisera sitt engagemang mellan nämndmöten. Tandemparet skolchef-ordförande är, när det 

fungerar mellan dem, ett par med stort inflytande. Om vi utgår från att olika aktörer i systemet 

har en hög utbildningsnivå och är professionella var och en inom sitt område, d.v.s. har 

kunskaper så ser vi tydligt att det saknas gemensam kompetens för att driva utbildningen 

(Nihlfors et. al. 2015). Här kan skolans egen kvalitetsredovisning räcka som exempel på en 

kommunikationslänk som brister men som har förutsättningar att vara kompetenshöjande när 

dialog förekommer och lägger grund för ökad förståelse bl.a. för olika roller i styrsystemet 

(Ärlestig, 2014).  

Ett resultat som kräver fördjupade studier är det vi kallat för ’good enough’ Det området 

rymmer både frågor om den demokratiska styrningen av skolan (det politiska styrsystemet 

nationellt och lokalt) liksom det offentliga samtalet om förskola/skola: kunskapssyn, 

bildningstanken etc. Som framgår tydligt i fördjupningsstudien av de fyra kommunerna har 

det stor betydelse för synen på utbildning/bildning om det är en ut- eller inflyttningsbygd. 

Detta är föga förvånande men det belyser behovet av olika insatser inom styrning och ledning 

av skolan om en likvärdighet ska kunna upprätthållas. Att det finns en ”nöjdhet” är 

mångbottnat. Om en skola kan räddas kvar är inte mätbara resultat det som är mest angeläget, 

det är andra värden som väger tyngre. Om en bygd avfolkas och ungdomar flyttar till orter 

med högre utbildning får utbildningen/bildningen en annan tyngd än om det motsatta gäller. 

Den nöjdhet vi belyser är relaterad till meritvärden och måluppfyllelse det vill säga mätbara 

mål. Det vår undersökning inte fångar är kunskaper som ligger utanför detta och kan värderas 
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högt. Fördjupade studier kring läroplanernas hela uppdrag är därför av stor betydelse för att 

analysera dessa resultat ytterligare. 

Kommunernas storlek diskuteras från tid till annan. Så även i de nordiska länderna, där t.ex. 

Finland reducerat antalet kommuner de senaste åren. I Sverige var kommunsammanslagning 

på dagordningen såväl i slutet av 1950-talet när grundskolan växte fram över hela landet, 

liksom under 1970 talet då politikerna ansåg att behovet av större kommuner var angeläget för 

att klara den offentliga servicen. De 1 036 städer, köpingar och landskommuner som fanns 

1958 minskade till 284 kommuner år 1984. En ökning har sedan skett till dagens 290. Som en 

jämförelse kan nämnas att det 1951 fanns 200 000 förtroendevalda och 1974 fanns det 50 

000.
7
 

Forskare är inte helt överens om hur omfattande den pågående urbaniseringen är, d.v.s. 

inflyttningen till större städer. Dagens flyktinginvandring obeaktad. Men det finns idag en 

grupp kommuner där befolkningen krymper och andelen äldre ökar. Vissa forskare menar att 

en del av dessa kommuner även kännetecknas av att utbildningsnivån är låg, ohälsotalen är 

höga samt att många elever går ur grundskolan utan gymnasiebehörighet.
8
 

 

6.2 Ett statligt uppdrag för en skolchef? 

När gränsen mellan politiker och professionella är oklar eller otydlig och allt fler 

ekonomibaserade mätverktyg införs är det svårt att se vilka styrande system för utbildning 

som faktiskt används och hur de fungerar i dagens utbildningssystem. Vi diskuterar 

huvudsakligen skolans styrning och ledning utifrån ett huvudmannaperspektiv. Vi inledde vår 

studie med att konstatera att det fanns en statlig tjänsteman i kommunen, 

skoldirektör/skolchef/skolchef tillika rektor beroende på kommunens storlek; ett sätt för staten 

att markera sin närvaro i kommunen, som även då hade ansvar för skolan, och därigenom 

garantera en likvärdig utbildning. Med Lundquist uttryck kan positionen benämnas 

demokratins väktare (Lundquist, 1998). En tjänsteman med rätt att anmäla avvikande mening 

till protokollet. Idag skulle en möjlighet vara att, precis som förskolechef och rektor har ett 

statligt uppdrag i sina kommunala tjänster, även precisera ett statligt uppdrag till en 

chefstjänsteman hos huvudmannen. Det skulle kunna tydliggöra vem som bär 

huvudmannaskapet i vardagen utan att frånta den lokala politiska nivån sitt ansvar. 

I den senaste gemensamma publikationen från den nordiska gruppen sammanfattar vi 

utvecklingen på följande sätt: 

This book analyses superintendents’ position and relations and shows that the 

well-known policy umbrella, the New Public Management (NPM) is being 

adapted to national contexts. School superintendents are civil servants at the 

heart of the governance of municipal education. Educational governance in the 

                                                           
7
 Källa: SNS analys ”Strategier för att möta småkommuners utmaningar”. 

8
 Rudolfsson, B. … i brist på ref kan vi använda DN 150721. 
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Nordic countries – Denmark, Finland, Norway and Sweden – is currently 

undergoing comprehensive restructuring and reconceptualisation at the hands 

of national governments influenced by transnational agencies. Our analyses of 

superintendents’ position and relations show that the well-known policy 

umbrella, the New Public Management (NPM) is moving towards focusing soft 

governance and social technologies as the preferred means of influences. Thus 

we rename it New Public Governance (NPG) (Moos, L., Nihlfors, E. & Paulsen, 

J. M. 2015). 

Återkommande har vi ställt oss frågan: vem värnar bildningstanken, vem ser till 

barnet/elevens hela situation, vad är det vi värderar? Balansen mellan den politiska och den 

professionella styrningen är för en demokratisk styrd skola viktig att studera på samtliga 

nivåer: En demokrati är mer än en styrelseform, den är i första hand en form av liv i förening 

med andra av gemensam, delad erfarenhet (Dewey 1916/1999). 
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