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Abstract 
 

The purpose of the study was to ascertain the school leaders knowledge and priorities of the 

national goals for their school system respectively and how they declare that they and other 

operators within the local school system, give priority to the goals. In order to answer this 

question at issue, a web-based questionnaire was performed among school leaders in a fairly 

large municipality in Sweden.  

 

My result shows that the school leaders have good knowledge of the national goals for the 

school system where they operate, but they experience that other actors have less knowledge 

of these goals. Furthermore, the school leaders declare that they give priority to the national 

goals to a high degree, but not more than other goals, while they experience that other 

operators do not prioritize the national goals to the same extent.  

The other actors in this context are school staff, school heads, responsible local politicians and 

municipal principal organisers. Those who prioritize the national goals the least are the local 

politicians, according to the school leaders. The result indicates that local goals sometimes are 

more prioritized than the national goals, instead of using the national goals as a criterion and 

subordinate the local goals. 

 

Keywords: The National Education Act and Curricula, School leaders, Priorities, Municipal 

Principal Organisers 

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med min undersökning var att ta reda på skolledares kännedom om och prioriteringar 

av de statliga målen för sina respektive verksamheter och hur de uppger att de och andra 

aktörer prioriterar dessa mål. För att undersöka detta genomfördes en webbaserad 

enkätundersökning bland skolledare i en medelstor kommun i västra Sverige.  

 

Mitt resultat visar att skolledarna uppger sig själva ha god kännedom om de statliga målen för 

sina respektive verksamheter men att de uppger sig uppleva att andra aktörer har sämre 

kännedom om dessa. På samma sätt uppger sig skolledarna i hög grad, om än inte lika hög 

grad, prioritera de statliga målen framför andra mål samtidigt som de upplever att andra 

aktörer inte prioriterar de statliga målen i lika hög grad. Dessa andra aktörer är skolans 

personal, förvaltning, ansvariga lokala politiker och huvudman. Lägst värden vad gäller 

prioriteringar av de statliga målen uppger skolledarna att de upplever att lokala politiker har.  

Resultatet indikerar att lokala mål ibland kan prioriteras framför statliga, istället för att utgå 

från och underordnas dessa. 

 

Nyckelord: Kommunalt huvudmannaskap, Prioriteringar, Skolledare, Skolans statliga uppdrag 
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1 Inledning 

 Bakgrund 1.1
Vem bestämmer över skolan? Frågan kan tyckas utmanande och provocerande men den kan 

också vara ställd utifrån att det idag faktiskt kan vara oklart. Den svenska skolan har 

genomgått många, stora och genomgripande förändringar de senaste 20 – 25 åren. Trots detta 

är det få aktörer som idag uttrycker att de är nöjda med hur skolan fungerar. Groth beskriver 

skolans utveckling och förändring utifrån två huvudlinjer. Den ena går från centralisering mot 

decentralisering och den andra från statlig reglering mot marknadsorientering. Detta har 

medfört ett delvis nytt och utvidgat uppdrag för lärare och rektorer (Groth 2010). 

Skolan är idag en statligt reglerad kommunal verksamhet där både stat och kommun har krav 

och förväntningar på skolan och på olika aktörer som verkar inom skolan. Här kan då en 

spänning eller intressekonflikt uppstå kring var i det politiska systemet makten ska ligga, det 

vill säga, ska den ligga på nationell eller lokal nivå? Ett annat spänningsfält rör vem eller vilka 

som ska ha makten över skolan. Ska den ligga hos politiska eller professionella aktörer inom 

skolan? Groth hänvisar här till Lundgren som beskriver styrningsdimensionerna inom skolan 

på följande sätt: 

 

Central nivå 

 

 Professionella aktörer   Politiska aktörer 

 

Lokal nivå 

 

 
    Figur 1. Styrningsdimensioner (Lundgren 2002) 

Den svenska skolan har alltså förändrats från centralstyrd till decentraliserad samtidigt som 

den genomgått en förändring från regelstyrning till målstyrning, statsmakterna var dock inte 

nöjda med resultatet av denna målstyrning och den kom i sin tur att ersättas av den 

centraliserade resultatstyrning vi ser nu. Där staten genom kontroller, till exempel genom 

statliga skolinspektioner, kontrollerar skolornas och huvudmännens resultat.  
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Under hela tiden, oavsett styrning, har skolledarna utsatts för ett korstryck mellan krav och 

förväntningar som följer av skolans ibland motsägelsefulla uppdrag. Berg påpekar också att, 

förutom spänningsfälten ovan, finns en inbyggd spänning mellan skolans två huvuduppdrag, 

kunskap och fostran, som skolan har och har haft oavsett styrform (Berg 2011). Även här ger 

Berg en förklaring av förändringarna när han beskriver hur styrningen av skolan förändrats 

och hur detta i sin tur påverkat skolledarnas uppdrag. Olika typer av styrning ger olika roller 

för skolledarna och olika förutsättningar för att de ska kunna göra ett bra jobb. När skolan 

styrdes via centraliserad regelstyrning var skolledarens uppgift att fungera som en sorts förste 

handläggare, kontrollera administrationen och överlämna själva undervisningen till lärarna. 

När styrningen sedan övergick till en decentraliserad målstyrning blev skolledaren mer av 

verksamhetsansvarig med stort frirum att främja elevernas lärande i riktning mot målen. 

Utveckling blev då snarare ledordet än administration, som det varit i det tidigare systemet. 

Under den centraliserade resultatstyrningen ändras så skolledarens roll ytterligare en gång. Nu 

har skolledaren blivit resultat- och verksamhetsansvarig, och ett fokus på kontroller och 

skoljuridik har blivit nödvändigt (Berg 2011). 

Staten kan styra skolans verksamhet på olika sätt. Jarl och Rönnberg (2010) delar in statens 

styrmedel enligt följande fyra huvudtyper: 

• Juridisk styrning 

• Ideologisk styrning 

• Ekonomisk styrning 

• Utvärderingsmässig styrning 

 

Det jag, i huvudsak, intresserar mig för här är den juridiska styrningen, där staten via lagar, 

förordningar och styrdokument för skolan påverkar dess innehåll. Men där det samtidigt kan 

uppstå spänningar utifrån den centrala och lokala dimensionen på styrning. 

Staten styr skolan via skollag, läroplaner, kursplaner, där centralt innehåll, förmågor och 

kunskapskrav för varje ämne regleras och tillämpningsanvisningar, bland annat genom 

allmänna råd från statens skolverk. I dessa nationella styrdokument uttrycks explicit vissa av 

skolledares och lärares uppgifter. Styrdokumenten talar i många fall direkt till skolledaren. 

Skollagen innehåller skrivningar om rektorers och förskolechefers uppdrag och 

ansvarsområden och det finns då en direkt juridisk styrning från en statlig myndighet, 

skolverket, och ut i den enskilda skolan. (SFS 2010:800) 
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Samtidigt kan lokala mål, på kommunal eller till och med enhetsnivå styra mycket av skolans 

vardagspraktik och utveckling. I kommunerna har det också byggts upp en omfattande 

förvaltningsorganisation med lednings- och utvecklingsfunktioner. Denna förvaltningsnivå av 

skolledarskapet berörs mindre, eller inte alls på samma sätt som rektor eller förskolechef på 

den enskilda skolan i de statliga styrdokumenten. I tidigare litteratur om kommunal 

förvaltning nämns den spänning som kan uppstå mellan central och lokal nivå av den 

offentliga förvaltningen (T.ex. Lundquist 1992). Det finns då en uppenbar risk att fokus på 

lokala mål gör att de statliga, nationella målen hamnar i bakgrunden och inte prioriteras på de 

sätt de borde. Det vill säga att de statliga, nationella målen överordnas de lokala och att 

eventuella lokala mål utgår från och underordnas de nationella. 

 

Det blir då av vikt att skolledare på varje enskild skola har god kännedom om och fokuserar 

på de centrala, nationella målen. Dels för att ha kontroll på sitt och skolans centrala uppdrag 

men också för att kunna värna skolans intresse i den kommunala byråkratin och hierarkin. En 

central fråga i det här sammanhanget blir ju då det jag intresserar mig för i min undersökning. 

Det vill säga, vilken kunskap skolledarna uppger sig ha om de statliga målen och vilken 

kunskap de upplever att andra aktörer, lokala politiker, förvaltningstjänstemän och personal, 

inom skolan har om de centrala nationella målen. 

 Syfte och frågeställningar 1.2
Genom denna studie vill jag undersöka vilken kännedom skolledarna uppger att de har om 

skolans statliga mål och hur de uppger att de, och andra aktörer prioriterar dessa i förhållande 

till andra, lokala mål. Genom studien vill jag undersöka och belysa den spänning som kan 

råda mellan central och lokal styrning av skolan. 

Frågeställningarna: 

1. Vilken kännedom har skolledare om de statliga, nationella mål som styr och reglerar 

deras respektive verksamheter? 

2. Hur värderas och prioriteras dessa mål i förhållande till andra, lokala, mål? 

3. Finns det några variationer eller samband mellan hur skolledare från de olika nivåerna, 

från förskola till kommunal vuxenutbildning, uppger att de känner till de centrala, 

nationella målen för verksamheten, eller hur de upplever att andra aktörer gör det? 
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2 Litteraturgenomgång 
Jag vill här inleda med att ge en bakgrund till den svenska skolans situation idag, hur skolan 

förändrats och därmed också hur skolledarnas roll förändrats. Denna bakgrund är nödvändig 

för att kunna förstå dagens situation och dagens roll för skolledarna och för andra aktörer 

inom skolan. Jag gör sen en kort genomgång av mina teoretiska utgångspunkter, där jag kort 

går igenom skolutvecklings- respektive skoleffektiviseringsperspektiven, för att därefter landa 

i skolutvecklingsperspektivet.  

 Ändrad styrning – ändrat skolledarskap 2.1
Skolledarnas uppdrag är viktigt, mångfacetterat och utmanande och det har ändrat innehåll 

och omfattning. En skolledare idag fungerar som verksamhets- och resultatansvarig och 

behöver ha ett fokus på kontroller och skoljuridik (Berg 2011). Har det alltid varit så, eller hur 

har det då blivit på detta vis? Berg (2011) beskriver hur skolledarens roll förändrats i takt med 

att styrningen av skolan förändrats. I en skola som var centraliserad och regelstyrd var 

skolledaren något av en ”förste handläggare” som skulle ha kontroll på administrationen men 

som överlämnade själva undervisningen till lärarna. När styrningen senare övergick till en 

decentraliserad målstyrning blev skolledaren mer av en verksamhetsansvarig med stort fri rum 

att främja elevernas utveckling mot målen på olika sätt. Utveckling blev då snarare ledordet än 

administration i det förra systemet. När styrningen så ändrade inriktning ytterligare en gång 

mot det som kan kallas centraliserad resultatstyrning kom självklart också skolledarens roll att 

påverkas och förändras. Nu blev skolledaren verksamhets- och resultatansvarig och ett större 

fokus på resultatkontroller och skoljuridik blev nödvändigt.  

 Skolinspektioner 2.2
Kontroller i form av skolinspektioner har i detta sammanhang blivit alltmer vägledande och 

styrande för skolorna och för skolledarnas uppdrag. Dessa infördes tidigt i den svenska 

skolan. Redan 1860 beslutade riksdagen att inrätta folkskoleinspektionen, denna fortsatte 

sedan i nästan hundra år och avskaffades 1958 då inspektionsverksamheten delvis övertogs av 

de då nyinrättade länsskolnämnderna. Länsskolnämnderna, i sin tur, upphörde 1991 samtidigt 

som skolorna åter skulle ledas av kommunerna via det statliga uppdraget. Snart visade dock 

politikerna på statsnivå otålighet med hur kommunerna skötte skolan och den gamla idén om 

statliga skolinspektörer väcktes igen. Skolverket delades i två delar, en granskande och en 

utvecklingsinriktad del och en skolinspektion inom skolverket byggdes upp (Ekholm & 

Lindvall 2008).  
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2008 inrättades så skolinspektionen som egen statlig myndighet, skild från skolverket, med 

uttalat uppdrag att inspektera skolors och huvudmäns sätt att hålla sig inom de ramar som 

statliga lagar och förordningar utgör, men även deras förmåga att verka så att målen nås och 

att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs granskas av inspektionen. Statens skolinspektion 

sammanfattar sitt eget uppdrag så här: 
”Det är huvudmannen för skolan, det vill säga kommunen eller den som driver en fristående skola, som 
har ansvar för skolans resultat och kvalitet. Skolinspektionens roll är att kontrollera och granska. I 
samband med tillsyn och kvalitetsgranskning ger Skolinspektionen råd och vägledning om vad skolan 
behöver rätta till utifrån de krav som finns i lagstiftningen.” (www.skolinspektionen.se) 

 

Vad är då den politiska intentionen med att införa, eller rättare sagt återinföra, en statlig 

skolinspektion? I den politiska retoriken framhålls skolinspektion ska leda till 

kvalitetsförbättringar. Flera forskare visar dock på att inspektionerna i sig tenderar att bli 

vägledande för skolornas verksamhet och utvecklingsarbete. Istället för att utgå från sin egen 

vardagspraktik och statliga och lokala styrdokument i utvecklingsarbetet läggs istället fokus 

på att göra inspektionen nöjd, vilket då blir ett statiskt kvalitetsmått som inte tar hänsyn till 

dynamik i utvecklings- och förbättringsarbetet. Kvalitetsredovisningar och kontroller och 

granskningar som bygger på statlig skolinspektion riskerar att fragmentisera uppdraget. 

Användandet av indikatorer och enskilda kontrolltillfällen tenderar att leda till en uppdelning i 

allt fler delmål. Därigenom blir försöken att uppfylla delmålen vid enskilda kontrolltillfällen 

viktigare än att se till skolans hela uppdrag (Scherp 2007, Groth 2010 m.fl.). 

 Skolans uppdrag  2.3
Vad är då skolans ”egentliga” uppdrag? Skolan är ju flitigt omdebatterad och vid senaste 

riksdagsvalet var skolfrågan en av de som hamnade högst i prioriteringsordning vid olika 

undersökningar av detta. Skolan är alltså en viktig fråga inte bara för olika aktörer inom 

skolan utan också i det omgivande samhället. Detta faktum är dock inte helt okomplicerat. 

Alla har ju egen erfarenhet av skolan som elev och många som föräldrar till barn i skolan, 

detta gör att många anser sig veta hur skola ska vara och vad som borde förbättras i dagens 

skola. Något som också kan bidra till att skolforskningens legitimitet ibland kan ifrågasättas 

när självlärda ”sanningar” får vara vägledande. 

 

 

 

 

http://www.skolinspektionen.se/
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Skolans uppdrag är komplext då den ska försöka förena kunskaps- och fostransuppdraget. 

Kunskapsförmedling är en dynamisk föränderlig process där det sker en utveckling. 

Utbildning syftar ju till att leda till förändring, att den som genomgår en utbildning ska 

förändras och vara redo att ta ytterligare ett steg, mot vidare studier, mot yrkeskunskaper eller 

mot personlig utveckling. Ibland kan det vara utveckling enligt alla tre dimensionerna. 

Samtidigt har alltså skolan ett fostransuppdrag där den ska förmedla och förankra värden och 

förhållningssätt. Detta uppdrag är inte lika dynamiskt och framåtriktade utan mer en fråga om 

att förankra och vidarebefordra befintliga värden och grundförutsättningar för samhället till en 

uppväxande generation (Berg 2011). Häri ligger således ett dilemma, skolan ska både vara 

dynamisk genom att förmedla kunskaper och förankra en värdegrund, något som då gör 

skolan även till en bevarande institution. 

 Vad styr skolledarnas vardagspraktik? 2.4
Vad är vägledande för skolledarna? Eller kanske tydligare uttryckt, vad styr skolledarnas 

verksamhet och vardagspraktik? Ståhlkrantz (2011) diskuterar i en masteruppsats pedagogiskt 

ledarskap. Hon konstaterar att synen på pedagogiskt ledarskap hänger samman med synen på 

kvalitet och hur man egentligen definierar utbildning. I Sverige finns två motstridiga 

uppfattningar om utbildning. Den ena uppfattningen reducerar utbildning till en ekonomisk 

investering. Kunskapen blir en vara på marknaden och människan blir en ekonomisk varelse 

som lever och verkar på denna marknad. Denna uppfattning hänger samman med ett 

pedagogiskt synsätt att kunskap kan reduceras till små paket som på ett så effektivt sätt som 

möjligt ska levereras in i elevernas huvuden. Det är härifrån som kvalitetsmätningar och 

rankinglistor mellan länder, kommuner och enskilda skolor samt uttryck som effektivitet, mål- 

och resultatstyrning, kvalitet och evidens har sitt ursprung. Den andra uppfattningen om 

utbildning innebär ett försvar och talan för olika former av humanism och demokrati, vilket 

man anser hotat av ovanstående utveckling. En liknande diskussion förs även vad gäller 

utveckling av och i skolan. Även här kan två linjer uppmärksammas. Enligt den ena ses 

skolutveckling som forskning om effektivisering av skolor medan den andra ser 

skolutveckling utifrån ett lärande organisationsperspektiv. Ledarskapet hos den professionelle 

ledaren i den effektiva skolan drivs av ett engagemang och visioner som bland annat 

inkluderar att rekrytera och till och med omplacera personal för att skolan på bästa sätt ska 

kunna efterleva målen och visionerna (Thornberg  & Thelin 2011). 

Som kontrast till forskningen kring effektiva skolor kan man ställa synen på skolutveckling ur 

ett lärande organisationsperspektiv.  
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Synen på ledarskap i skolan utifrån detta perspektiv blir då att skapa förutsättningar för ett 

organisatoriskt lärande. Att leda lärande och initiera utvecklingsprocesser blir här, istället för 

att slå fast en vision, att synliggöra medarbetarnas behov. Initiativet till utvecklingsprocesser 

tas, så att säga, där behoven finns. Lärarnas upplevda behov av förändring utgör enligt denna 

syn den främsta drivkraften för utveckling (Thornberg & Thelin 2011). 

 

Där man i forskning om effektiva skolor talar om ett bästa läge, kan man istället inom 

skolutveckling utifrån ett lärande perspektiv tala om att vara redo att söka nästa läge. I det 

förstnämnda talar man alltså om resultat utifrån en given situation medan man i det 

sistnämnda talar om vad som kan utvecklas inför och för att på bästa sätt möta framtiden. Med 

utgångspunkt i det som tidigare sagts om skolans dubbla uppdrag kan forskning om effektiva 

skolor alltså sägas utgå från ett statiskt läge medan skolutveckling utifrån ett lärande 

perspektiv utgår från en mer dynamisk syn på utveckling. 

 Marknadsanpassning 2.5
Samtidigt som styrningen av skolan ändrats har vi alltså fått in allt mer av ett ekonomiskt 

marknadstänkande i skolans värld. Ett tankesätt där skolan ses som en marknad som andra 

och där elever och föräldrar beskrivs som kunder med möjlighet att välja. Som en följd härav 

infördes systemet med elevpeng där föräldrar och elever kan välja och ta med sin elevpeng till 

olika utförare, däribland även till friskolor. På detta sätt har det svenska skolsystemet gått från 

att vara ett av de mest centralstyrda och reglerade, via avregleringar, blivit ett av de mest 

avreglerade i världen. Kritiken mot detta systemskifte har emellertid vuxit från olika 

perspektiv. Bunar (2009) som studerat valfrihet och konkurrens utifrån mångkulturella 

områdens perspektiv kallar den marknadssituation som uppstått på skolområdet i Sverige för 

en kvasimarknad. Med det menar han att det inte rör sig om en marknad, i rent ekonomiska 

termer, eftersom finansieringen fortfarande är centraliserad och inte direkt kopplad till 

konsumenterna, i det här fallet eleverna och deras föräldrar. 

Bunar konstaterar att tankarna kring valfrihetsreformerna i den svenska skolan i stort följer 

två huvudlinjer. Förespråkarna menar att valfrihet och konkurrens leder till ökad effektivitet 

och ger skolans aktörer incitament till förändring.  Motståndarna menar tvärtom att valfrihet 

och konkurrens leder till minskad likvärdighet, vilket gynnar ekonomiskt och socialt redan 

starka grupper. 
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 New Public Management 2.6
Det kundperspektiv som beskrivits tidigare har sina rötter i ett marknadstänkande, där en 

verksamhets existens är beroende av att det finns kunder som efterfrågar de varor eller tjänster 

man har att erbjuda och där utveckling stimuleras av konkurrens. Tillsammans med mål, 

planer och utvärdering har detta kommit att utvecklas till en styrnings- och ledningsfilosofi 

som fått spridning även inom offentlig verksamhet. 

 

Denna styrningsstrategi har importerats från England (Thelin & Scherp 2007) och kallas 

”New public management”. Syftet är att effektivisera den offentliga verksamheten. Grundidén 

är att man från överliggande nivå anger tydliga, preciserade och mätbara mål för 

underliggande nivå varefter det mäts i vilken grad utförarna lyckas förverkliga målen. Samma 

mätsystem används på alla berörda enheter så att resultaten ska kunna betraktas som 

jämförbara och utgöra bedömningsunderlag för brukarna, eller kunderna när de väljer vilken 

enhet de ska vända sig till. Den enhet som är bäst får många kunder och konkurrensen är tänkt 

att stimulera enheterna till att bli mer effektiva (Thelin & Scherp 2007). I ljuset härav kan ju 

även fokus på skolinspektioner, tester och rankingar som till exempel PISA eller de som SKL 

genomför ses. 

 Kvalitet  2.7
Synen på styrning av skolan är nära förknippat med synen på kvalitet i skolan. 

Skolinspektioner och ökat marknadsfokus och kundtänk i skolan är ju menat att bidra till ökad 

kvalitet inom skolan. Då blir ju frågan om hur man definierar och mäter kvalitet central. 

Scherp jämför effektivitet och kvalitet som närliggande begrepp och skiljer på tre typer av 

kvalitet. 

 

Inre effektivitet, som närmast kan jämföras med måluppfyllelse, yttre effektivitet som har mer 

fokus på kundnöjdhet och dynamisk effektivitet som fokuserar på utvecklingspotential. Om 

man utgår från dynamisk effektivitet blir nuläget inte det mest intressanta utan hur resultaten 

kan förbättras och vad som bidrar till en högre kvalitet framöver, man pratar då inte om hur 

man ska nå bästa läge, utan talar snarare om hur man når nästa läge (Scherp 2007).  Alla tre 

typerna av kvalitet och hur denna mäts kan ha sin relevans så länge som olika inblandade 

aktörer är medvetna om hur begreppen definieras och vad som ska mätas. Omvänt kan det ju 

leda till tolkningssvårigheter om man definierar och mäter kvalitet på olika sätt. Då kan ju ett 

och samma utvecklingsprojekt, med visst fog, värderas olika av olika aktörer vilket då 
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avsevärt försvårar utveckling och samsyn och istället riskerar leda till missförstånd och 

onödiga diskussioner eller rent av konfliker. I synen på kvalitet och hur den definieras kan 

även finns paralleller med synen på effektiva skolor kontra synen på skolutveckling ur ett 

lärande organisationsperspektiv som diskuterades tidigare. 

 

I samband med diskussionen kring kvalitet och olika kvalitetsbegrepp betonar även Scherp 

vikten av helhetssyn vid utveckling och bedömning av kvalitet. Skolans uppdrag är komplext 

och att då enbart mäta kvalitet via avgränsade mål eller ur ett nöjd kundperspektiv begränsar 

värdet av sådana mätningar. Scherp förordar istället att man ser till hela uppdraget. Vägen dit 

går via pedagogernas erfarenheter om hur man på bästa sätt förverkligar hela uppdraget. 

Undersökningar visar att de tre mest frekventa lärdomarna från aktiva pedagoger om hur man 

förverkligar detta uppdrag är: 

• Att bygga upp en förtroendefull relation till eleverna. 

• Att öka lusten att lära genom att i undervisningen knyta an till elevernas 

föreställningsvärld. 

• Att kontinuerligt ge eleverna återkoppling på sina arbetsinsatser i vardagsarbetet. 

Kombinerat med forskning, som också stöder dessa slutsatser, skulle skolans arbete i så fall 

vila på vetenskap och beprövad erfarenhet (Scherp, 2007). 

 Skolans och skolledarnas statliga uppdrag 2.8
Skolans allmänna statliga uppdrag handlar, som tidigare berörts, om två delar. Dels 

kunskapsuppdraget och dels det sociala uppdraget. Eller om man så vill, kompetensutveckling 

och kulturreproduktion. Kring detta råder stor enighet, men det leder i sin tur till följdfrågor. 

Vilken kunskap handlar det om? Social fostran till vad? Kring dessa frågor, och kring vilket 

av de två uppdragen som ska betonas, har det å andra sidan rått stor politisk oenighet. Från 

politiskt håll hävdas ofta att skolan tidigare varit en ”flumskola” som, eventuellt, satte 

fostransuppdraget i centrum. Nu, betonas från politiskt håll, ska kunskapsuppdraget betonas 

starkare. Svaren på frågorna och vilken del av skolans uppdrag som ska betonas kan tyckas 

vara av semantisk art men har avgörande betydelse för skolledarnas arbete, kort sagt för 

ledarskapet i skolan (Berg 2011). Här kan åter anknytas till kvalitet och till hur kvalitet 

definieras och mäts. Detta kan ju göras och betonas olika beroende på om kunskapsuppdraget 

eller fostransuppdraget sätts i centrum. Berg refererar till Weber och hans resonemang kring 

idealtyper när han för en diskussion utifrån målrationalitet och värderationalitet (Berg 2011). 

Enligt detta resonemang skulle, till exempel, mätningar och jämförelser av betyg eller 



10 
 

provresultat vara exempel på målrationalitet. Medan, till exempel, skolans strävan att arbeta 

utifrån och vidarebefordra en gemensam värdegrund skulle vara ett exempel på 

värderationalitet. Det råder, i stort sett, ingen konflikt om att båda delarna behövs och bör 

ingå i skolans allmänna statliga uppdrag. Däremot kan det, precis som med synen på kvalitet 

och hur den ska mätas, leda till missförstånd och konflikter om berörda aktörer använder olika 

definitioner och mått på vad skolans uppdrag innehåller och hur detta ska mätas. 

 Vad säger de statliga styrdokumenten? 2.9
Statens övergripande mål med skolverksamheten, oavsett vilken nivå vi pratar om är att:      

”Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 
främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 
I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. …,  Utbildningen skall inom 
varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet” (SFS 2010: 800). 

 

Detta blir ju något av en portalparagraf för skolan som kan verka högtravande och närmast 

utopisk men här ser vi åter exempel på skolans dubbla uppdrag, både bildning och fostran. 

Frågan som infinner sig blir dock, hur vet staten att huvudmännen, oftast kommunerna 

verkligen gör det de ska och att skolan prioriteras i den kommunala byråkratin och hierarkin? 

 

Staten har här möjlighet att använda olika former av styrmedel.  Statliga styrmedel kan 

definieras på olika sätt, (Pierre, 2007) skiljer på tre typer: 

(Jmf även med Jarl &Rönnbergs definition i inledningen) 

• Juridisk styrning 

• Normativ styrning 

• Ekonomisk styrning 

Den juridiska styrningen innebär att staten styr skolans verksamhet med hjälp av lagar eller 

bindande regler som stiftas av de nationella politiska organen.  Denna styrning är tvingande 

för huvudmännen och kan bestå av lagar, förordningar eller generella styrdokument som berör 

hela kommunen, och då också skolorna. Den normativa styrningen, som också kan kallas 

ideologisk eller informativ, sker genom att påverka skolans innehåll och inriktning.  Även om 

även denna förstås är juridisk förankrad är den mer inriktad på att försöka förändra ett 

tankesätt än på att framtvinga ett handlande. Den ekonomiska styrningen, slutligen, innebär att 

staten skjuter till ekonomiska medel för verksamheten. Det statliga finansiella stödet till 

huvudmännen är i liten grad riktat till speciella områden eller åtgärder. Istället ingår statens 

finansiella stöd till skolan i det generella statsbidraget till kommunerna.  
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 Det statliga uppdraget i en kommunaliserad skola 2.10
Det tidigare delade huvudmannaskapet över skolan mellan stat och kommun förändrades i 

början av 1990-talet. Kommunerna fick 1991 det fulla huvudmannaskapet för skolan.  I detta 

ingick arbetsgivaransvar för rektor och lärare. Dessutom upphörde den statliga regleringen av 

hur tilldelade ekonomiska resurser skulle användas. Det centralt reglerade statsbidraget för 

skolverksamhet ersattes av ett sektorsbidrag, som efter några år gick upp i det generella 

statsbidraget till kommunerna (Skolverket 2011a).  

 

I och med kommunalisering förändrades givetvis också statens styrning av skolverksamheten. 

Alla de typer av styrning som beskrivs ovan förändrades.  Den juridiska styrningen 

förändrades genom att detaljeringen i styrningen minskade. Detta brukar beskrivas som att 

statens regelstyrning minskade. Den normativa styrningen ökade i motsvarande grad genom 

nya och omformade läroplaner och kursplaner. Där syftet var att påverka inriktningen genom 

att de nationella målen skulle vara vägledande för personalen och därigenom, så att säga, ”gå 

igenom” i undervisningen. Den ekonomiska styrningen försvagades genom 

kommunaliseringen. Syftet var, å andra sidan, att kommunerna skulle kunna kompensera detta 

via den kommunala självstyrelsen, och själva kunna kompensera och stärka finansieringen 

utifrån kommunala behov (Skolverket 2011a). 

 

En kommuns verksamhet är mycket omfattande. Den består av två delar, en statligt reglerad 

del som innebär ansvar för viktiga samhällsfunktioner som skolverksamhet, social omsorg, 

miljö- och hälsoskydd, renhållning och avfallshantering, vatten och avlopp och så vidare. 

Dessutom finns en del som staten inte reglerar, till exempel fritids- och kulturinsatser, 

näringslivskontakter, marknadsföring med mera. 

 

Kommunens skolverksamhet berör direkt eller indirekt de flesta kommuninvånarna. 

Kommunens ansvar för skolverksamheten omfattar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, 

grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den utgör den största delen av kommunens 

budget tillsammans med omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning.  I 

skollagen anges att kommunen är huvudman för skolan. (SFS 2010:800)  

Kommunfullmäktige fastställer som kommunens högsta beslutande organ mål och riktlinjer 
för kommunens verksamheter samt fördelar ekonomiska resurser till dessa.  Detta uppdrag 
kan inte delegeras (SFS 1991:900).  
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Kommunfullmäktige ansvarar för att skolverksamheten motsvarar de nationella målen och 

kravnivåerna, men ska enligt skollag och kommunallag utse en nämnd för att utföra de 

statliga uppdraget för skolverksamheten (SFS 2010:800, SFS 1991:900). Nämnden har 

verksamhetsansvar inför kommunfullmäktige, som i sin tur har huvudmannaansvar inför 

staten. Kommunstyrelsen ska sedan ha uppsikt över hur nämnderna sköter sina respektive 

uppdrag (SFS 1991:900). 

 

Nämnden växlar ned det politiska uppdraget till verksamhet genom att ge det operativa 

uppdraget till tjänstemannanivå genom förvaltningen, där en förvaltningschef är ansvarig 

inför nämnden. På genomförandenivå ute på respektive enhet är det sedan en rektor eller 

förskolechef som utifrån ett statligt myndighetsuppdrag ska leda och fördela arbetet med 

utgångspunkt i skollagen. Detta uppdrag riktar sig i en del fall dessutom direkt till 

rektor/förskolechef utan att gå via huvudmannen. (SFS 2010:800) 

 

Via det statliga uppdraget och styrdokumenten ges alltså skolledarna en mycket viktig roll i 

att genomföra detta uppdrag. Kommunen har via det statliga uppdraget fått 

huvudmannaansvar för skolan. Hur de enskilda kommunerna sedan har organiserat 

skolverksamheten tar egentligen inte lagstiftning och styrdokument hänsyn till. Det som kan 

kallas mellannivå, mellan kommunfullmäktige och skolledare, det vill säga de ansvariga 

nämnderna, nämns mycket sparsamt i skollagen. (SFS 2010:800) Det är alltså mycket centralt 

att skolledarna som har att genomföra det statliga uppdraget ute i verksamheten har god 

kännedom om och prioriterar de statliga målen framför andra mål. Det blir följaktligen också 

viktigt att de får stöd i detta via den kommunala förvaltningen så att inte andra, lokala mål 

ställs före de statliga. I annat fall äventyras skolledarnas möjlighet att genomföra och fokusera 

på det centrala, vilket rimligtvis bör vara det statliga uppdraget. 
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 Hur tolkas huvudmannaskapet? 2.11
Hur ser det då ut i praktiken ute i kommunerna? Skolverkets rapport, ”Kommunalt 

huvudmannaskap i praktiken” ger vid handen att kommunernas huvudmannaskap i realiteten 

förskjuts nedåt i den kommunala hierarkin och att ansvariga i kommunerna utför och tolkar 

det utifrån olika utgångspunkter, vilket i sin tur riskerar att äventyra likvärdigheten i den 

svenska skolan. Denna förskjutning nedåt av huvudmannaskapet sker i flera led (Skolverket 

2011a). 

 

Från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige ansvarar för att 

kommunens verksamhet bedrivs i överensstämmelse med lagar och förordningar. Den har 

också den yttersta beslutsrätten för kommunen. Kommunstyrelsens uppgift är att bereda 

ärenden inom olika verksamhetsområden för beslut i kommunfullmäktige. Det förkommer 

dock, i de av skolverket undersökta kommunerna, att kommunstyrelsen fungerar som en 

”minifullmäktige”, där även beslut om prioriteringar i den kommunala verksamheten tas i 

praktiken eftersom det är här beslut om ekonomisk tilldelning till de olika verksamheterna 

fattas. 

 

Från kommunstyrelsen till nämnderna. Kommunstyrelsens beslut kring skolans verksamhet 

begränsar sig till det som ligger utanför det som brukar beskrivas som skolans 

kärnverksamhet. Det kan gälla frågor som, till exempel, skolskjutsar, nybyggnation eller 

större renoveringar. Kommunstyrelsen intresserar sig visserligen för skolans resultat och 

måluppfyllelse, särskilt då i förhållande till andra kommuner eller i nationella jämförelser men 

ansvaret för eventuellt bristande måluppfyllelse, och åtgärder kring detta, hänskjuts till 

ansvarig nämnd. I skolverkets rapport konstateras att: 
”I samtliga kommuner beskrivs nämnden vara starkt beroende av kommunstyrelsens agerande 
och även i praktiken ansvarig inför denna. Kommunallagen ger inte kommunstyrelsen någon 
befälsrätt över andra nämnder, men mycket talar för att kommunstyrelsen i praktiken fungerar 
som ett överordnat maktorgan.” 
(Skolverket 2011a, s.27) 

  

Från nämnderna till förvaltningschefen. Nämnderna ska utföra det kommunala huvudmanna- 

uppdrag som fullmäktige har ansvar för, det vill säga, att ge alla elever förutsättningar att 

uppnå de nationella målen för utbildningen. Om nämnden ser verksamheten som alltför 

komplex kan uppgiften att balansera behov och resurser i praktiken övertas av 

förvaltningschefen och andra enskilda tjänstemän. Då får vi en förskjutning av makt från 

politik till förvaltning. 
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En förskjutning av ansvar från kommunfullmäktige nedåt i den kommunala hierarkin kan 

samtidigt medföra en begränsning av förvaltningens och förvaltningschefens praktiska 

möjligheter. ”Makten” reduceras då till att prioritera utifrån redan tilldelade resurser. 

(Skolverket 2011a) 

 

I detta sammanhag kan också hänvisas till diskussionen om vad som är politikens och vad 

som är den offentliga förvaltningens roll och den förskjutning i rollfördelning som skett. Detta 

har uppmärksammats under lång tid inom statsvetenskapen, i Sverige på ett tydligt sätt av 

Lundquist (1992). Han visar på en spänning mellan politik och förvaltning och på en spänning 

inom den offentliga förvaltningen mellan olika nivåer. Han menar vidare att det skett en 

maktförskjutning mellan politiker och tjänstemän, till förmån för de senare. Politikens uppgift 

är, bland annat, att fatta auktoritativa beslut, genom dessa kan vi se en politisk viljeriktning 

och politiska mål.  Det tydligaste exemplet på auktoritativa beslut är lagstiftning. Avsikten är 

ju då förstås att dessa mål, intentioner för verksamheten, ska få genomslag men blir det 

verkligen så? Förvaltningens ursprungliga uppgifter kan delas in i fyra delar, eller stadier; 

initiering, beredning, implementering och efterkontroll. Här ser vi att den offentliga 

förvaltningen har en uppgift både i förberedelse och efterarbete av politiska beslut, både i 

initiering och efterkontroll. 

 

 Vad blir då myndighetens, här skolverkets, roll? Här menar Lundquist att myndigheter, i stor 

utsträckning, förlorat sina implementeringsuppgifter på bekostad av ökad initiering. 

(Lundquist 1992) Detta medför då en risk för ett ökat avstånd mellan initiering och 

verksamhet. Detta blir ju extra tydligt inom skolan då den är en verksamhet med kommunala 

huvudmän men statliga, nationella mål, det vill säga, en statligt styrd kommunal verksamhet. 

Här kan ytterligare en spänning uppmärksammas, förutom den mellan politik och förvaltning, 

nämligen den mellan tjänstemän på olika nivå inom förvaltningen. Då kan man ju ställa sig 

frågan vad som blir kvar av politikens uppgift? Centrala myndigheter har tagit över en del av 

initieringen, lokala förvaltningar och tjänstemän gör en stor del av implementeringen, kvar för 

politiken blir då att fatta auktoritativa beslut. Frågan är då om det är politiken eller 

förvaltningen som tar ut viljeinriktningen och sätter målen och på vilka grunder detta sker? 
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 Hur sker återkopplingen? 2.12
Om ansvar och inflytande över skolverksamheten förskjuts från kommunfullmäktige nedåt i 

den kommunala hierarkin och från politik till förvaltning krävs en väl fungerande 

återkoppling för att kommunerna ska kunna fullgöra sitt huvudmannaskap på tillfredsställande 

sätt. Skolverkets rapport visar att så inte alltid tycks vara fallet (Skolverket 2011a). 

 

Förvaltningschefer och nämndsordföranden uppger att de har svårt att få gehör för sina 

synpunkter och behov hos den högre politiska ledningen i kommunen. Nämnder med ansvar 

för skolverksamhet har ofta lägre status än andra nämnder och dessas expertstatus försvagas 

av att ”alla” har kunskap om skolan. Högre ansvariga politiker uppger att de får kunskap om 

skolans verksamhet via egna erfarenheter eller via barn och barnbarn. Återkopplingen från 

förvaltnings- och nämndsnivå till högsta kommunnivå försvåras härigenom samtidigt som 

kommunfullmäktige, via skol- och kommunallag har det yttersta ansvaret för 

huvudmannaskapet över skolan. (Skolverket 2011a) Detta ger sammantaget en bild där det är 

oklart i kommunerna hur huvudmannaskapet ska hanteras och hur återkoppling av 

verksamhetens resultat och behov sker. I rapporten konstateras: 
”Kommunledningen har, som huvudman för skolan, ett yttersta ansvar för såväl processens 
kvalitet som måluppfyllelse. Det innebär att ge förutsättningar så att skolverksamheten kan 
följa läroplanens riktlinjers kvalitetskrav och de nationella målen kan uppnås samt utvärdera att 
så sker. Enligt intervjuerna förskjuts istället detta ansvar nedåt i organisationen. I praktiken kan 
det innebära att kommunledningens huvudmannaansvar att skapa förutsättningar för 
måluppfyllelse läggs på enskilda rektorer.” 
(Skolverket 2011a, s.31) 

 

Genom detta betonas återigen vikten av att skolledarna har kunskap om och förstår att tolka 

de statliga målen för sina respektive verksamheter samt att dessa mål prioriteras, både av 

skolledarna själva och högre upp i den kommunala hierarkin. 

 Brister i det kommunala huvudmannaskapet 2.13
Det svenska skolsystemet har, sedan början av 1990-talet, genomgått stora förändringar. Skolan 

har förändrats från centralstyrd till decentraliserad och har samtidigt gått från regelstyrning, via 

målstyrning, till resultatstyrning. Kommunerna har tagit över hela huvudmannaskapet för 

skolan, som tidigare delades med staten, och har nu det yttersta ansvaret för skolan och dess 

måluppfyllelse. Samtidigt visar skolverkets sammanställningar att en stor andel av skolans 

elever inte når de nationella kunskapsmålen, eleverna får alltså inte de lagstadgade 

förutsättningar de ska ha för utveckling och lärande. (Skolverket 2011a) 
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Det är kommunens högsta ledning som ska ansvara för kommunens huvudmannauppdrag över 

skolan enligt såväl skollagen som kommunallagen. (SFS 2010:800, SFS 1991:900) Detta 

innebär att det är kommunfullmäktige och kommunstyrelse som ska bära statens uppdrag till 

kommunerna att vara huvudman för skolan. Kommunfullmäktige ska utse en ansvarig nämnd, 

eller nämnder för uppdraget, det är då ansvarig nämnd som ansvarar för verksamheten inför 

kommunfullmäktige som i sin tur har ansvar som huvudman gentemot staten.  (SFS 2010:800, 

SFS 1991:900) 

 

Skolverkets rapport om det kommunala huvudmannaskapet i praktiken (Skolverket 2011a) 

konstaterar att det statliga uppdraget att arbeta för ökad måluppfyllelse inte har fungerat i 

praktiken. Den konstaterar också problem i kommunernas tolkning och hantering av 

huvudmannaskapet. Dessa problem beskrivs utifrån två linjer. Dels finns en otydlighet i hur 

huvudmannaskapet hanteras: 
”Uppdraget delegeras ofta till en nämnd eller förvaltning. Det är dock oklart hur det delegerade 
ansvaret styrs och följs upp av kommunledningar och hur återkoppling sker. Från den 
underliggande nivån är det därför vanligt att det upplevs svårt att lyfta brister och problem 
utifrån det nationella uppdraget.” (Skolverket 2011a, s.6) 

 
Dels finns indikationer på att kommunerna inte styr skolan utifrån det samlade statliga 

uppdraget. De statliga målen ses inte alltid som mål som kommunerna har att uppfylla utan 

snarare som långsiktiga visioner för verksamheten. I den kommunala byråkratin prioriteras inte 

alla statliga mål vilket leder till att en del statliga mål väljs bort och till att nationella kravnivåer 

sänks och nedvärderas. Resursfördelningen sker inte heller utifrån en analys av lokala 

förutsättningar för att nå de statliga, nationella målen utan schablonmässigt utifrån tradition och 

lokala prioriteringar. Styrning och resursfördelning verkar istället ske utifrån enskilda nyckeltal 

och jämförelser, delar av det statliga uppdraget, som då tillmäts större betydelse än helheten. 

 

Det råder oklarhet kring styrning, ansvarsfördelning och återkoppling, vilket givetvis försvårar 

det nödvändiga samspelet mellan förvaltning, nämnd och högsta kommunledning som krävs för 

att kunna fullgöra huvudmannaskapet för skolan. Trots att det gått över 25 år sedan 

kommunaliseringen av skolan beslutades visar skolverkets rapport på fortsatta problem i det 

kommunala huvudmannaskapet för skolan när statlig, nationell styrning möter det kommunala 

självstyret. (Skolverket 2011a) 
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 Skolledarnas förutsättningar 2.14
Jag repeterar här åter ansvarsfördelningen. Kommunfullmäktige har huvudmannaansvar 

gentemot staten men utser en eller flera nämnder som ska utföra uppdraget. Kommunsstyrelsen 

har sedan att kontrollera hur nämnden, eller nämnderna sköter sina respektive uppdrag. (SFS 

1991:900) Nämnden ger sedan det operativa uppdraget till tjänstemän inom den kommunala 

förvaltningen, där förvaltningschefen ansvarar inför den politiska nämnden. På varje skolenhet 

eller förskoleenhet är det en rektor eller förskolechef som har att genomföra det statliga 

uppdraget. Med utgångspunkt i skollagen riktar sig detta uppdrag i vissa fall direkt till dessa 

skolledare utan att ta hänsyn till de övre stegen i den kommunala hierarkin. (SFS 2010:800) 

 

Skolledarna ska alltså ge den pedagogiska personalen förutsättningar att i sin tur ge barn och 

elever förutsättningar att uppfylla målen i styrdokumenten. Då är det givetvis viktigt att 

skolledarna har insikt i innehållet i dessa styrdokument men också viktigt att de, i sin tur, ges 

förutsättningar att genomföra detta uppdrag. I annat fall riskerar skolledarna få ta ansvar trots 

att de inte ges de rätta förutsättningarna. 

 

Hattie kategoriserar i sin metastudie från 2009 rektorers betydelse för elevers resultat i  

gruppen påverkansfaktorer som har måttlig effekt. Han särskiljer dock två typer av ledarskap i 

skolan, instructional, som brukar översättas till ”undervisningsnära” och transformational, som 

kan översättas till ”lärarstödjande”. Den undervisningsnära skolledaren samspelar i högre grad 

med elevernas studieresultat medan den lärarstödjande i högre grad har betydelse för lärarens 

roll och dennes nöjdhet med arbetet. (Hattie 2009) Hatties studie har ju fått stor 

uppmärksamhet i skoldebatten i Sverige men här får vi komma ihåg att i jämförelser mellan 

länder med olika skolsystem och olika styrning i dessa system måste vi vara medvetna om just 

dessa skillnader för att kunna beakta dem vid analys av resultaten. Det vill säga, när svenska 

förhållanden undersöks, och här svenska skolledares insikt i och förutsättningar att följa 

nationella styrdokument, är det svårt att göra direkta jämförelser med andra länder med andra 

typer av styrning och därmed andra förutsättningar för skolledarna. 
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Hur ser då förutsättningarna ut för de svenska skolledarna? Har de förutsättningar att fokusera 

på det statliga uppdraget? I det statliga uppdraget för skolledarna, oavsett nivå i skolsystemet, 

betonas skolledarens roll som pedagogisk ledare för att ge barn och elever förutsättningar att nå 

målen i kursplaner och läroplaner. (SFS 2010:800, Skolverket 2010, 2011b, 2011c,2012)  Detta 

grundläggande statliga, nationella uppdrag skulle alltså kunna sägas utgöra grunden för 

skolledarnas hela statliga uppdrag.  

 

Forskning kring rektorers vardagsförutsättningar visar dock att skolledarna i Sverige i dag 

ägnar förhållandevis lite tid åt det pedagogiska uppdraget. Istället befinner sig rektorer i ett 

korstryck mellan olika intresseområden och i spänningsfält i olika relationer, som till exempel: 

• Relationen mellan arbetsgivare och anställda. 

• Relationen mellan barn och elever och vuxna anställda. 

• Relationen mellan förändring och beständighet 

I korthet innebär dessa spänningsfält att skoledarna har förväntningar på att vara både 

arbetsgivarrepresentanter och samarbeta nära personalen, att både vara demokratiska ledare och 

den som skapar ordning och arbetsro och att både vara stabiliserande och leda förändring. 

(Brüde Sundin 2009)  

 

Skolledarna i Brüde Sundins studie har kännedom om vikten av det pedagogiska ledarskapet. 

De vill ägna sig åt pedagogiska frågor och åt skolutveckling för att utifrån det statliga 

uppdraget ge eleverna möjlighet att nå målen men i deras vardagspraktik är det andra, praktiska 

och administrativa frågor som tar överhand. (Brüde Sundin 2009) 

 

Även i en internationell, eller i alla fall Nordisk jämförelse, ägnar skolledarna i Sverige 

förhållandevis lite tid åt det pedagogiska ledarskapet. Skolledare i Sverige har en förhållandevis 

god ledarskapsutbildning men personalomsättningen bland rektorer är större i Sverige. 

Samtidigt visar jämförelser att oerfarna skolledare lägger förhållandevis mindre tid åt det 

pedagogiska ledarskapet än sina mer erfarna kollegor. (Skolverket 2015) 

 

Sammantaget kan skolledarskapet uppfattas som splittrat mellan en mängd olika delar där det 

kan vara svårt, särskilt för de utanför ledningsnivå i skolan, att se en meningsfull helhet. En stor 

del av skolledarnas vardag består av möten med andra människor, möten som innebär 

kommunikation och interaktion.  
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Eftersom mötena sker med många olika grupper och aktörer kan återigen helheten vara svår att 

överblicka, varje enskilt möte kan tyckas meningsfullt för dess deltagare men dessa ser 

samtidigt inte vikten av, eller kan överblicka vikten av eller innehållet i övriga möten. Istället 

riskerar då ledaren anses otillgänglig då olika aktörer inte kan överblicka helheten. (Brüde 

Sundin 2009) 

 

Jag vill med detta belysa komplexiteten i skolledaruppdraget och bakgrunden till att det idag 

ser ut som det gör. Många olika aktörer har skilda förväntningar på skolledarna. Politiker, 

förvaltningstjänstemän, personal, elever och föräldrar har alla, var för sig, motiverade 

förväntningar på skolledarna och vad de kan uträtta. I detta korstryck av förväntningar kan det 

framstå som en övermäktig uppgift att tillgodose alla. Som om inte detta vore nog finns 

dessutom alltså de statliga målen för verksamheterna och för skolledarna. Det är de jag 

intresserar mig för i min undersökning. Med det jag beskrivit tidigare kan de statliga målen 

uppfattas som en del bland många som skolledarna har att ta hänsyn till. Förhållandet borde 

vara det omvända, det vill säga att de statliga målen lyfts fram, ses som en helhet, och utgör 

grund för eventuellt andra mål för all skolverksamhet och för skolledarna. 

 

Jag vill återigen betona att oavsett lokala förhållanden, som kan variera stort mellan olika 

kommuner, är det alltså av vikt att skolledarna har kännedom om och ges förutsättningar att 

prioritera de statliga målen för skolan. Det är också detta min undersökning utgår från. 

 Skolledarnas roll i ett internationellt perspektiv 2.15
Jag har tidigare, när jag refererade till Hatties (2009) metastudie, berört svårigheten i att 

internationellt jämföra dels elevers och skolors resultat och dels även skolledares uppdrag och 

förutsättningar att genomföra detta uppdrag. Då min uppsats dessutom berör styrning och 

skolledares roll i styrkedjan som kan se olika ut i olika länder med olika styrsystem 

tillkommer ytterligare ett moment som försvårar direkta jämförelser mellan länder.  Olika 

skolsystem och olika styrning i dessa system ger olika struktur för styrning och för 

skolledarnas förutsättningar att verka i dessa system.   
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Oavsett styrsystem och hur styrkedjan i dessa system sedan organiseras kan dock vissa 

likheter i skolledarnas roll i styrkedjan noteras. Vid en inblick i och jämförelse med 

internationell forskning betonas skolledarnas, och själva skolledarskapets centrala roll i 

utbildningssystemet och för elevernas resultat, oavsett styrform och grad av centralisering 

eller regelstyrning. Många olika aktörer har intressen i och åsikter om hur skolan ska skötas 

och på hur andra aktörer bör agera. Det uttrycks bland annat som olika länkar i styrkedjan där 

skolledarna utgör en viktig och centralt placerad länk vars betydelse är avgörande för funktion 

och transparens i hela kedjan. (Seashore Louis m.fl 2010)  Detta kan också illustreras enligt 

nedanstående figur: 

 
  Figur 2. Skolledares påverkan på elevers lärande. (Seashore Louis m.fl 2010) 

 

Jag har tidigare även betonat vikten av att skolledarna har kännedom om och prioriterar de 

statliga målen för sina respektive verksamheter, både för att kunna leda verksamheten och för 

att kunna betona vikten av och prioritera densamma för andra aktörer såväl intern som externt.  

 

Day och Johansson (2009) beskriver det som att skolledarna intar en position som en länk i ett 

omfattande nätverk av olika intressenter. Dessa intressenter, som även kan vara 

uppdragsgivare, befinner sig på olika arenor och skolledarna förväntas därför utöva sitt chef- 

och ledarskap på flera av dessa. Komplexiteten i skolledarnas uppdrag belyses ytterligare i 

ljuset av detta då olika arenor kräver olika typer av kompetenser och skolledarna hamnar då 

lätt i ett korstryck av krav och förväntningar från olika aktörer på olika arenor. 
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Var och en av dessa förväntningar kan tyckas motiverade men samtidigt svåra att förena och 

det kan vara svårt för övriga aktörer att överblicka helheten i det komplexa uppdraget, vilket 

också ytterligare kan påverka hur dessa andra aktörer ser på skolledarnas roll och insats. 

Att ledarskapet i skolan har betydelse för elevernas resultat visar, som jag tidigare nämnt, 

Hatties (2009) metastudie, rektors betydelse såväl direkt som indirekt betonas även i annan 

forskning och policydokument. Framgångskriterier för en skola gäller både kunskapsmål och 

sociala mål, det vill säga skolans hela läroplansuppdrag. Detta förhållande och skolledarnas 

betydelse belyses i ett internationellt perspektiv i flera studier och rapporter. (T.ex. OECD 

2008, Seashore Louis m.fl. 2010) De skolor som lyckas i båda dessa avseenden är skolor som 

kännetecknas av ett ledarskap som förenar struktur, kultur och ledarskap. Det avspeglas i 

sättet att leda genom organisation, schema, tjänstefördelning med mera och ett 

samerbetsklimat som kännetecknas av ett öppet och resonerande klimat på arbetsplatsen kring 

skolans uppdrag och utveckling. En diskussion kring dessa förhållanden och förutsättningar 

förs även bland annat av Nihlfors och Johansson (2013) som även gör en internationell 

jämförelse och konstaterar där att skolledarna spelar en avgörande roll för skolans resultat och 

hänvisar bland annat till Day som skriver: 
”School leaders improve teaching and learning indirectly and most powerfully through their influence 
in staff ability, motivation and the conditions of teachers work…”  (Day m.fl. 2007, s.67) 

Det skulle förenklat kunna beskrivas som att skolledarna gör störst nytta där de är behövda. 

Det kan i sin tur innebära att engagera, utveckla och leda den personal som finns tillgänglig på 

bästa sätt. Ledaren behöver alltså medverka till att skapa en sådan struktur och kultur så att 

ledarskapet kan ge professionen utrymme att agera men även för ledaren att ingripa, stödja, 

korrigera eller vidta andra åtgärder om så behövs. För ett sådant ledarskap är det avgörande 

att det finns en tydlighet i styrkedjan där de olika delarna är medvetna om och respekterar 

varandras roller.  I denna styrkedja har skolledarna en central roll och det blir därför av största 

vikt att de, precis som jag utgår från i denna uppsats, har god kännedom om och prioriterar de 

statliga, centrala målen för sina respektive verksamheter. Samtidigt är det viktigt att 

detsamma gäller för hela styrkedjan så att skolledarna i sin centrala position i skolsystemet 

ges rätt förutsättningar att utföra sitt viktiga och mångfacetterade uppdrag. 

 

Ledarskapet i skolan är alltså viktigt för skolans och de enskilda elevernas resultat. För att 

ledarskapet ska kunna utföras på rätt sätt krävs tydlighet och samsyn i styrkedjan i och kring 

skolan. (OECD 2008, Nihlfors & Johansson 2013, Skolverket 2011a m.fl.) 



22 
 

Samtidigt kan det konstateras att det finns en otydlighet och osäkerhet kring rollfördelningen i 

styrkedjan, både bland interna och externa aktörer. Istället för att präglas av öppenhet och 

ömsesidigt förtroende finns inslag av bristande förtroende mellan de olika länkarna i 

styrkedjan. (Nihlfors & Johansson 2013, Skolverket 2011a)  

Då riskerar styrkedjan istället för att skapa goda förutsättningar för skolledarna att utöva sitt 

ledarskap tvärtemot hämma ett sådant ledarskap eller göra det otydligt. Skolledarnas centrala 

roll både i styrkedjan och för elever och skolans personal illustreras av Wahlstrom m.fl. 

(2010) med hjälp av denna figur: 

 
   Figur 3. Effektivt  ledarskap (Wahlstrom m.fl. 2010) 

Viktiga förutsättningar för lärande sammanfattas av tre samverkande delar; förväntningar och 

ansvar, effektivitet och stöd samt engagemang från olika intressenter. Tilltro och stöd är 

avgörande för att kunna utveckla en verksamhet. Detta förtroende inom hela organisationen, 

inte bara från skolledningen utan även högre upp i styrkedjan från kommunledning, nämnd 

och förvaltning är av stor betydelse. Det flesta är idag överens om att detta förhållande gäller i 

klassrummet, där de mest avgörande mötena vid inlärning sker, medan det inte är lika tydligt 

för andra delar av styrkedjan. Det är således en av ledningens största utmaningar, och då inte 

bara på den enskilda skolan, att skapa en organisation och ett samarbetsklimat som gör det 

möjligt att öppet och prestigelöst byta och bryta perspektiv för organisationen och för den 

egna yrkesutövningen. Detta förutsätter öppen kommunikation, dialog och återkoppling både 

horisontellt och vertikalt, både utom och inom den egna organisationen eller skolan.  
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Jämför här även med skolutvecklingsperspektivet, som är det perspektiv jag utgår från, och 

skoleffektiviseringsperspektivet som beskrivs i teoretiska utgångspunkter.  

Denna öppna, förutsättningslösa dialog ska självfallet ta sitt avstamp i skolans och dess 

aktörers uppdrag och centrala styrdokument. Här får då skolledarna via sin position i 

skolsystemet en central roll och det är då av vikt att de känner till och prioriterar skolans 

statliga uppdrag i denna process.  

 

Vilket också ger anledning att här återknyta till syftet med min undersökning:  

Att undersöka vilken kännedom skolledarna uppger att de har om skolans statliga mål och 

hur de uppger att de, och andra aktörer prioriterar dessa i förhållande till andra, lokala mål.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

 Olika perspektiv på skolutveckling 3.1
Forskning inom skolutveckling kan delas upp utifrån två olika perspektiv, ett 

skolutvecklingsperspektiv och ett skoleffektiviseringsperspektiv. Dessa båda 

forskningsinriktningar tar sin utgångspunkt i olika syn på ledning och styrning. 

Skolutvecklingsperspektivet tar sin utgångspunkt i synen på skolan som en lärande 

organisation där den pedagogiska personalens delaktighet och engagemang ses som en 

nödvändig förutsättning för en framgångsrik och bestående utvecklingsprocess. Styrning och 

ledning utgår här alltså utifrån en syn på personalen som i högsta grad deltagande i hela 

utvecklingsprocessen, från initiering, via implementering och genomförande till utvärdering. 

(Scherp 2007)  

Skoleffektiviseringsperspektivet, å sin sida, har sin utgångspunkt i New Public Management 

och här ses personalen snarare som utförare än medskapare i utvecklingsprocessen. Skolan 

och dess personal ska arbeta utifrån ovanifrån fastsällda mål som sedan kan kontrolleras och 

utvärderas. Ledningen roll blir här att styra genom kontroller och därigenom se till att de 

fastställda målen uppnås på ett effektivt sätt. (Scherp 2007) Skoleffektiviseringsperspektivet 

präglas av en ”top-down” orientering medan skolutvecklingsperspektivet har ”bottom-up” 

som utgångspunkt när det beskrivs hur skolans uppdrag ska förverkligas. De olika 

perspektiven får då följder för styrning, ledning och utveckling. Scherp menar vidare att:  
”Hur man som ledare eller politiker arbetar med att lägga fast uppdrag och 
utvecklingsområden, hur man stödjer och stimulerar medarbetarnas arbete med att förverkliga 
uppdraget samt hur man följer upp och utvärderar verksamheten, får konsekvenser för 
kvaliteten i verksamheten” (Scherp 2011 s.117) 

 

Detta medför i sin tur skillnader mellan de olika perspektiven som rör synen på ledarskap. Om 

man utifrån det ställer de olika perspektiven mot varandra vad gäller syn på ledning och 

styrning skulle det kunna se ut som följer: 

Skolutveckling   Skoleffektivisering 

- Dialog   - Kontroll 
- Deltagande styrning  - Uppifrån preciserade mål 
- Medarbetare som medskapare  - Medarbetare som utförare 
- Utvärderingar och mätningar som - Utvärderingar och mätningar som 

underlag för lärande    kontrollinstrument 
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Thornberg (2011) Förtydligar skoleffektiviseringsperspektivet och jämför det också med 

skolutvecklingsperspektivet och synen på skolan som lärande organisation: 
”Mot diskursen om effektivitet och teknifiering kan vidare en mer humanistisk syn på skolan 
och de människor som den befolkas av ställas. Mot en ”top-down”-styrning av skolan, vilket en 
skolutveckling baserad på forskning om effektiva skolor lätt skulle kunna resultera i, kan en 
”bottom-up”-orienterad skolutveckling ställas. Den senare drivs av lärares och övrig 
skolpersonals behov, initiativ och reflektioner i linje med idén om lärande organisationer. Med 
ett sådant synsätt på skolutveckling är det lärare eller pedagoger och rektor som tillsammans 
formulerar vad de behöver utveckla och som tillsammans äger sin skolutveckling”  
(Thornberg 2011, s. 53) 

 

Thornberg gör vidare en beskrivning av vad som historiskt kännetecknat de båda 

forskningstraditionerna där skillnaderna i de båda forskningstraditionerna blir än tydligare: 

Skoleffektivitetsforskning: 

- kvantitativa metoder, mätbara sifferdata, 

- fokus på elevers prestationer utifrån fastställda kriterier utan att detta problematiseras, 

- intresse för skolors formella organisation snarare än informella processer, 

- beskrivning av skolor som statiska organisationer utifrån forskning som till stor del 

bygger på skattningsformulär, tester och korta observationsbesök. 

Skolutvecklingsforskning: 

- kvalitativa metoder, där forskare går in på djupet genom längre relationer med 

enskilda skolor och dessas personal, 

- ett underifrånperspektiv där den enskilda skolan och dess personal ses som ägare av 

skolutvecklingen, 

- fokus på organisatoniska förändringsprocesser snarare än på elevers prestationer, 

- att inte se elevers prestationer som ”givna” utan något som kan problematiseras, 

- att se skolor som dynamiska institutioner som kräver djupa och långvariga studier  

(Thornberg 2011) 

 

 
Här blir min teoretiska utgångspunkt skolutvecklingsperspektivet som visar på betydelsen av 

att utvecklingsarbete för att bli verkningsfullt och bestående bör utgå från upplevda problem i 

vardagsverksamheten.  Utvecklingsarbetet utgår sedan från en helhetsidé med tydliga 

förutsättningar och mål. Detta synsätt brukar utgå från utvecklingsarbetet på en enskild skola 

men kan i mitt synsätt även gälla för hela den kommunala styrkedjan, från huvudmannanivå 

till vardagsverksamheten i klassrummet.  
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 Ledning och styrning 3.2
Skolutvecklingsperspektivet och styrning och ledning i en lärande organisation bygger på 

öppenhet, transparens och dialog, i min undersökning genom hela styrkedjan. Det blir då 

också av största vikt att de olika aktörerna genom hela den kommunala styrkedjan för skolan 

har en samsyn kring centrala begrepp och förhållanden genom hela utvecklingsprocessen, i 

annat fall riskerar missförstånd och rent av konflikter mellan olika led i styrkedjan att uppstå 

vilket på intet sätt gynnar utveckling av skolan eller resultatet av denna utveckling. Sådana 

begrepp som kräver samsyn skulle kunna vara kvalitet, skolans statliga uppdrag och 

skolledarnas förutsättningar, som jag diskuterat tidigare men också mer grundläggande 

begrepp som hur olika grupper definierar och beskriver ledarskap, styrning, skolans 

värdegrund och kanske till och med begrepp som utbildning och kunskap och fostran. För att 

så ska bli fallet är en central förutsättning att de statliga målen för skolan lyfts fram och utgör 

grund för andra mål och för det vidare utvecklingsarbetet för hela den kommunala hierarkin 

från högsta kommunala politiska nivå ut till den pedagogiska personalen. Risken blir annars 

att det statliga uppdraget fragmentiseras, vilket också uppmärksammats av skolverket  

(2011a). 

 

Arbetet tar således även utgångspunkt i denna rapport från skolverket (Skolverket 2011a) som 

konstaterar att det finns en otydlighet i hur det kommunala huvudmannaskapet hanteras, hur 

det delegeras och hur återkopplingen då sker. Rapporten konstaterar vidare att det finns 

indikationer på att kommunerna inte styr skolan utifrån ett samlat statligt uppdrag. De statliga 

målen riskerar då inte ses som mål att uppfylla utan snarare som långsiktiga visioner som 

ibland kan nedprioriteras för andra, kommunala, mål. Jag vill även här lyfta fram skolledarnas 

centrala roll för att kunna påverka denna utveckling, det är därför av största vikt att 

skolledarna har kunskap om och prioriterar de statliga målen för skolan framför andra mål.  

 

Skolledarnas roll blir central i och med att de, samtidigt som de styrs av statliga mål, kan 

hamna i ett korstryck av mål och förväntningar då de förväntas följa både statliga och lokala 

mål utifrån sin centrala position i den kommunala styrkedjan samtidigt som de statliga målen 

ibland riktar sig direkt till skolledarna och då går förbi de övre stegen i den kommunala 

hierarkin. Då riskerar styrningen att bli just kontrollerande och inte dialogbaserad för att knyta 

an till de olika perspektiven på skolutveckling som beskrivits ovan. Skolledarnas centrala roll 

i styrkedjan och vikten av tydlighet och förtroende i densamma uppmärksammas på ett tydligt 

sätt av Nihlfors och Johansson (2013) 
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När jag här lyfter fram skolledarnas centrala roll blir det också av vikt att definiera begreppet 

ledarskap. Min utgångspunkt här hämtar jag från Brüde Sundin (2009) som definierar 

ledarskap som: ”… en process där en person influerar andra individer, anger riktning och 

arbetar för att underlätta verksamhet för andra människor” (Brüde Sundin, 2009, s.16).  

 

Jag betraktar utifrån det ledarskapet som en socialt konstruerad process som formas i ett visst 

sammanhang. I en vidare mening ser jag ”…underlätta verksamhet för andra människor” som 

ett sätt att skapa förutsättningar för andra att kunna fullgöra sitt uppdrag, ledarskap blir med 

detta synsätt en process där den som leder skapar förutsättningar för andra att utföra sitt 

uppdrag på ett framgångsrikt sätt i en medskapande dialog. För att detta ska vara möjligt är 

det viktigt med tydliga förutsättningar för att därifrån kunna verka i en lärande organisation 

med delaktighet och där personalen ses som medskapare i processen.  

 

För skolan är en grundläggande förutsättning skolans statliga uppdrag. Det är därför av vikt 

att detta lyfts fram och förtydligas i utvecklingsprocesser och i skolans vardagspraktik, inte 

bara på den enskilda skolan utan, återigen, genom hela den kommunala styrkedjan. Jag tror 

också det kan vara viktigt att gemensamt inom styrkedjan diskutera och definiera begreppet 

ledarskap. Om hela styrkedjan omfattas av en definition där ledarskap definieras som ett sätt 

att skapa förutsättningar för andra människor och underlätta verksamhet blir samsyn kring 

andra begrepp och processer också lättare. Organisationen får då också ett tydligt ”bottom-

up”-perspektiv, den övre nivån i styrkedjan ska skapa förutsättningar för den undre att verka 

på ett framgångsrikt sätt. Omvänt, med ett ”top-down”-perspektiv blir inriktningen snarare att 

uppfylla mål uppsatta ovanifrån och att styra genom kontroller snarare än samverkan. Istället 

för att underlätta för underliggande nivå blir risken att olika aktörer i styrkedjan vill göra övre 

nivåer nöjda utan att se till effekter för vardagspraktiken på de enskilda skolorna. 

 

 Ledarskapet i skolan kan också kallas för styrning i skolan medan den politiska styrning då 

skulle kunna kallas styrning av skolan. Denna styrning av skolan diskuteras och beskrivs av 

Berg (2011) som att skolan som institution har ett formellt uppdrag i att verkställa sin 

uppdragsgivares, statens, beslut. Det mångfacetterade statliga uppdraget är dock svårt att 

fullgöra via en störningsfri transportsträcka mellan det statliga uppdraget och de enskilda 

skolornas vardagspraktik. 
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Berg beskriver också svårigheterna med implementeringen av statliga beslut i skolan: 
”För att skolan överhuvudtaget ska kunna agera som uppdragsimplementerare krävs att man 
genom sina egna exekutiva organ direkt och indirekt omvandlar uppdragen till uppgifter. En 
nödvändig förutsättning för detta är alltså att skolan som institution besitter en väl utvecklad 
förvaltningspolitisk kapacitet” (Berg, 2011, s.91) 

I detta ser jag, återigen, vikten av skolledarnas centrala roll i detta sammanhang och att de har 

kännedom om och prioriterar de statliga målen för att skolan på så sätt ska kunna se till 

helheten i och lyfta fram det statliga uppdraget framför andra mål. Detta inte minst för att 

kunna skapa en likvärdig skola, vilket är en av grundstenarna i skolans statliga uppdrag. 
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4 Metodologi och metod 

 Ontologi och förförståelse 4.1
Redan innan forskningsfrågor formuleras bör den egna kunskapsteorin bearbetas. 

Vi har en förförståelse, eller ett grundläggande antagande, om världen omkring oss. Våra 

tidigare erfarenheter och vårt tidigare lärande spelar en stor roll och det är detta som i själva 

verket gör det möjligt för oss att få ny kunskap (Hartman, 2004). Bjereld m fl. menar att 

förförståelsen bör lyftas fram och relateras till den observation som görs (Bjereld, Demker & 

Hinnfors 2002). Min egen förförståelse grundas dels i mina personliga erfarenheter och 

egenskaper, tidigare utbildning och dels i min yrkesverksamhet i den praktiska skolvärlden.  

 

Studien bygger således på en uppfattning om verkligheten att den är möjlig att avgränsa och 

därtill studera kontextoberoende, alltså utanför sitt egentliga sammanhang. Undersökningens 

frågor om de statliga, nationella målen och styrdokumenten anser jag möjliga att besvara 

generellt, utan att vara kopplade till en given situation eller ett givet sakinnehåll, förutom det 

faktiska innehållet i just dessa dokument. Eftersom min ontologi i detta sammanhang är att 

skolledare har både ett grundläggande förhållningsätt inför och en förmåga att beskriva sin 

kännedom och prioriteringar om målen för sina respektive verksamheter.  

 Epistemologi 4.2
Kunskapsteorin behandlar frågor som handlar om mänsklig kunskap och ligger även till grund 

för vetenskapsteorin och metodteorin. Hartman förklarar på ett tydligt sätt skillnaden och 

relationen mellan kunskap och vetenskap, där man förstår vikten av att motivera, omsorgsfullt 

välja samt utesluta, eller minimera, felkällor i val av teori (Hartman, 2004). 

 
Vetenskapliga teorier är vetenskapligt grundade satser om verkligheten och ”en utsaga om 

vissa fenomens orsaksrelationer till varandra” (Bjereld, et al. 2009 s.73). Bjereld menar att 

forskaren medvetandegör sin teoretiska förförståelse och kan sätta resultaten i relation till en 

viss preciserad teoretisk värld. Men andra ord skaffas redan i planeringsfasen verktyg för att 

värdera och ställa preciserade frågeställningar som inte är personligt tyckande. Vidare säger 

också Bjereld att både teori och metod bör bestämmas, eller väljas, utifrån det problem som 

forskningen lyfter fram. Teorin bör kunna förutsäga utfallet av en undersökning som ska 

kunna tala om hur vi ska tolka resultaten. Därefter görs metod och materialval. 
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Traditionsenligt kan man säga att kvantitativ forskning är den som oftast tar sin utgångspunkt 

i den empirisk-atomistiska vetenskapsteorin och vill förklara eller beskriva någonting. Den är 

tydligt avgränsad och främst baserad på fakta, vilket också avslöjar att man här har ett 

positivistiskt perspektiv. Forskaren studerar något, eller någon, som kan observeras för att 

sedan manipulera och mäta samt finna och uttrycka samband eller variationer mellan olika 

företeelser. Forskaren undersöker något för att hitta den numeriska relationen mellan två eller 

fler mätbara egenskaper eller variabler, man undersöker mängd eller antal, vilket också kräver 

att man klassificerar det man avser att undersöka. Kvantitativa undersökningar kräver att 

egenskaperna är mätbara, det ska vara möjligt att bestämma egenskapen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010, Hartman, 2004). För att jämföra med traditionsenligt kvalitativ forskning 

så tar den istället sin utgångspunkt i den empirisk-holistiska vetenskapsteorin, med syftet att 

förstå och ta hänsyn till helheten genom att tolka kvalitativa data. Denna typ av forskning sker 

med ett hermeneutiskt perspektiv. 

 

Åsberg (2001) menar att det inte helt går att skilja på kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Däremot kan undersökningens data ha kvantitativa eller kvalitativa egenskaper men att de 

båda huvudsynsätten går i varandra. En kvalitativ frågeställning kan undersökas med hjälp av 

kvantitativa data för att sedan leda fram till en kvalitativ analys. Kvalitativa data, från 

exempelvis intervjuer, kan bearbetas statistiskt genom rangordningsskalor och kvantitativa 

data, från en enkät, kan tolkas kvalitativt. Trost (2012) tar upp exemplet med kvantitativa data 

som beskriver en persons puls, temperatur och blodtryck som kan användas för att kvalitativt 

bedöma och tolka personens hälsoläge. 
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 Metodteori 4.3
Första steget i en kvantitativ undersökning är att föra fram en teori, med en eller flera 

hypoteser. Dessa hypoteser kan vara enkla och uttrycka en relation mellan två variabler, eller 

komplexa hypoteser, som beskriver samband mellan tre eller fler variabler. Variablerna kan 

vara förklaringsvariabler, oberoende, eller utfallsvariabler, beroende. Enkelt uttryckt påverkar 

den förstnämnda variabeln den andra medan den andra är en effekt av den förstnämnda. En 

hypotes kan alltså förklara relationen mellan variabler genom att hypotesen verifieras, men 

den kan också falsifieras om det inte föreligger något samband. Vidare skiljer man också 

mellan orsakshypoteser, vilka är starkare än korrelationshypoteser. Korrelationshypoteser 

utesluter inte att det även finns en annan variabel som orsakar den beroende variabeln 

(Hartman 2004). 

 
Det andra steget, eller fasen, i den kvantitativa metoden är insamlingsfasen. Jag har använt 

mig, av en webenkät som konstruerats i Google forms. I den digitala enkäten kan 

svarsalternativ göras obligatoriska eller valfria vilket gör att respondenten ”tvingas” välja ett 

alternativ, vilket i sin tur bidrar till att minska det interna bortfallet (Trost, 2012). 

 
De inledande frågorna består av bakgrundsfrågor inom nominalskalenivån, där vi får 

kvalitativa variabler. Detta är frågor om kön, ålder, tjänsteår, utbildning och skolform. 

Resten av enkäten är frågor inom ordinalskalenivån, rangordningsfrågor av karaktären 

attityds- eller åsiktsfrågor där respondenterna ska ta ställning och ange i vilken utsträckning 

de instämmer i påståendena. Dessa svar ger kvalitativa variabler. Enkäten håller en hög grad 

av standardisering och struktur, formuläret är lika för alla respondenter och skickades ut 

samtidigt till alla respondenter, vilket är viktigt för såväl validitet som reliabilitet.  

(Trost, 2012). 

 
Den tredje och sista fasen i den kvantitativa metoden är analysfasen. Analysfasen består av 

två moment, ett beskrivande och ett analyserande. Efter analysen kan sedan en eventuell 

diskussion kring resultatet föras. (Hartman 2004) 
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 Enkätkonstruktion och operationalisering 4.4
Utifrån vad jag tidigare nämnt om min teoretiska utgångspunkt i skolutvecklingsperspektivet 

vill jag betona synen på skolutveckling genom delaktighet och medskapande. Detta brukar ta 

sin utgångspunkt i processer på en enskild skola medan jag här för över perspektivet till att 

gälla utveckling, delaktighet och medskapande genom hela den kommunala styrkedjan från 

kommunfullmäktige ut i vardagspraktiken på den enskilda skolan. Skolledarnas roll i 

genomförandet är central då uppdraget i flera fall talar direkt till dessa och går då förbi de 

övre nivåerna i den kommunala hierarkin. Jag har därför valt att fokusera på skolledarna i min 

undersökning. De har alltså en viktig och central roll i att genomföra kommunens statliga 

uppdrag för skolan. Frågan är då om de ges rätt förutsättningar att genomföra detta uppdrag? 

Jag väljer därför att lyfta fram frågan om hur skolledarna själva uppger kännedom om och hur 

de upplever att de och andra aktörer i den kommunala styrkedjan prioriterar det statliga 

uppdraget och de statliga, centrala målen för skolan.  

 

Jag ville undersöka skolledarnas uppfattning och undvika att de uppgav förväntade svar, det 

vill säga att de istället uppgav vad de ”borde” tycka utifrån sina respektive uppdrag och 

skolformer. 

Operationaliseringen av en enkät, det vill säga att gå från begrepp och definitioner samt syfte 

och övergripande frågeställning till konkreta mätbara frågor och indikatorer, kan enligt 

Djurfeldt m fl. (2010) vara det svåraste momentet i alla undersökningar. Jag har därför försökt 

att få fram tydliga enkätfrågor kring kännedom om och prioriteringar, både hos skolledarna 

själva och hur de upplever politikers, förvaltningstjänstemäns och personalens respektive 

uppfattningar kring samma frågor. 

 
Jag utformade min enkät digitalt och använde förvaltningarnas maillistor för att nå 

respondentgruppen. I den aktuella kommunen är skolan delad mellan en barn- och 

skolförvaltning som har hand om förskola och grundskola och en utbildningsförvaltning som 

har hand om gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.  Jag ansåg att en digital enkät 

skulle underlätta för mig både i syfte att nå respondenterna snabbt, men också när jag skulle 

sammanställa svaren. En nackdel som jag hade med i beräkningen var att man lätt förlorar 

”kontrollen” på att respondenterna faktiskt besvarar enkäten inom en rimlig tid. Hultåker i 

”Enkätboken” poängterar att det bland annat finns risk att mailet med enkäten blir bortglömt 

(Trost, 2012). Denna risk blir förvisso mindre när man, som i mitt fall, använder sig av en 

totalundersökning och därigenom vänder sig till hela populationen.  
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Djurfelt med flera (Djurfelt, et al. 2010) beskriver de fyra olika skaltyperna nominal-, 

ordinal-, intervall- samt kvotskala. Dessa fyra skalor, mätnivåer, kan i sin tur grupperas i två 

typer av variabler, kvalitativa och kvantitativa. De två förstnämnda, nominal- och 

ordinalskalorna är kvalitativa variabler, och de två senare, intervall- och kvotskalorna är 

kvantitativa. Beroende på vilken variabeltyp man har att göra med kan man använda olika 

statistiska verktyg och tekniker. Min enkät kan sägas vara uppdelad i två delar. Den första 

delen, frågorna 1 – 5, ger bakgrundsfakta genom frågor om kön, ålder, utbildning, tjänsteår 

och skolform. I den andra delen, frågorna 6 – 19, undersöker jag skolledarnas uppfattning om 

kännedom och prioritering av skolans statliga mål utifrån dem själva och hur de uppfattar 

andra aktörers uppfattning i samma ämne.  Enkäten avslutas med den öppna fråga 20 som gett 

möjlighet till egna kommentarer i fritext. 

 

Bakgrundsfrågorna söker svar, variabelvärden, som enbart innebär en kategorisering av 

värdena. De saknar nollpunkt, har inga meningsfulla ekvidistanta steg och variabelvärdena går 

inte att rangordna utan kan sägas ha en godtycklig ordning. I dessa enkätfrågor rör vi oss 

därmed inom nominalskalenivån. 

 
I andra delen av min enkät har jag påståenden som ber respondenten att ta ställning till i 

vilken omfattning han eller hon anser att kriteriet stämmer på dennes uppfattning kring ämnet. 

Svarsalternativen är ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer till viss del”, ”Instämmer till stor del”, 

”Instämmer helt”.  Jag har här också med svarsalternativet ”Vet ej”. Dessa variabelvärden är 

alltså tydligt rangordnade, men man kan inte hävda att stegen dem emellan är ekvidistanta, 

utan ”avståndet” mellan stegen är godtyckligt från person till person. I dessa frågor med 

denna typ av svarsalternativ får jag därmed fram värden på ordinalskalenivån. 

 

Jag genomförde en totalundersökning bland skolledare i en medelstor västsvensk kommun, 

där jag genom en enkätundersökning undersökte skolledarnas inställning med hjälp av 

påståenden som besvaras efter en attitydskala. Påståendena utgår från skollagen och gällande 

styrdokument gemensamt och för respektive skola. Respondenterna får ange i vilken grad de 

instämmer i dessa påståenden. Resultaten har sedan bearbetats i statistikprogrammet SPSS där 

man till exempel genom korstabeller kan se variationer mellan de olika grupperna.  
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Med skolledare menar jag här förskolechefer, rektorer och biträdande rektorer i grund- och 

gymnasieskolan och rektorer inom vuxenutbildningen, totalt kommer undersökningen omfatta 

43 personer. Jag kommer i fortsättningen använda begreppet skolledare för alla dessa grupper 

och begreppet skola för alla dessa skolformer. 

 

Här begränsar jag mig till att enbart tala om kommunen som huvudman och de spänningar 

och konflikter som kan tänkas uppstå mellan de olika dimensioner jag beskrivit ovan. (Se 

även figur 1.) Jag utelämnar alltså medvetet de fristående skolor och förskolor som har andra 

huvudmän än kommunen. 

 Urval och bortfall 4.5
Jag genomförde en så kallad totalundersökning där inget egentligt urval sker utan hela 

populationen omfattas av undersökningen. Denna metod används ofta när man har att göra 

med en relativt liten population (Trost 2012), i mitt fall skolledare i en bestämd kommun.  

Jag bedömde det som mest praktiskt, eller bekvämt om man så vill, att göra undersökningen i 

min närmiljö, i den kommun jag själv är verksam.  

 

Enkäten genomfördes bland yrkesverksamma skolledare från en och samma kommun med 

kommunen som huvudman. Totalt skickades enkäten ut till 43 skolledare. Trots att min 

ambition var att kunna genomföra en totalundersökning, och därmed nå hela populationen 

med min enkätundersökning, drabbades undersökningen av ett visst bortfall. Jag vill här 

uppmärksamma ett dilemma i att genomföra en totalundersökning och samtidigt följa 

forskningsetiska principer. Då man använder sig av en totalundersökning görs inget urval utan 

hela populationen tillfrågas. Metoden används, som sagts, när man, som i mitt fall, har att göra 

med en relativt liten population och ambitionen är att nå hela populationen (Trost 2012). 

Samtidigt har man ju som forskare dock att förhålla sig till forskningsetiska principer som 

bland annat säger att deltagande i forskning och undersökningar i samband med forskning ska 

vara frivilligt, enligt det så kallade samtyckeskravet. (Vetenskapsrådet 2002) Jag kan som 

forskare alltså informera om undersökningen och ställa frågan om deltagande, påminna och 

vädja till respondenterna men aldrig fordra att de tillfrågade deltar i en enkätundersökning. 
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 Bortfallsanalys 4.6
Vad bortfallet beror på vid just min undersökning kan jag ju förstås bara spekulera kring, men 

samtidigt lyfta fram några tänkbara orsaker. En sådan skulle kunna vara just det faktum att jag 

själv är verksam i den kommun där undersökningen genomförs. Det som kan vara praktiskt 

och bekvämt ur ett avseende kan uppfattas vara hämmande för svarsfrekvensen och då alltså 

vara till nackdel ur ett annat avseende. Då respondenterna ska svara på bakgrundsfrågor om 

kön, ålder, tjänsteår och skolform skulle det kunna upplevas som att jag därigenom kan 

härleda svaren till en viss person och då skulle undersökningen inte kunna svara upp mot 

konfidentialitetskravet i de forskningsetiska principerna. (Vetenskapsrådet 2002) Jag gjorde 

dock den avvägningen att ändå ha med dessa frågor i undersökningen då jag bedömde att 

innehållet eller frågorna inte är känsliga till sin natur, de rör endast respondenternas 

uppfattning i rent yrkesrelaterade frågor och inte några personliga ställningstaganden. 

En annan tänkbar orsak till bortfall skulle ju också kunna vara att respondenterna helt enkelt 

inte känner sig motiverade att svara. Orsaken till detta i sin tur är ju än svårare att härleda men 

det har nyligen från SCB lyfts fram ett allmänt problem med ”enkättrötthet” då alltfler 

intressenter i takt med att tekniken utvecklas skickar ut enkäter som del i undersökningar 

inom allehanda områden. (Örstadius 2015)  

 

Vid min enkätundersökning svarade 38 av de 43 personer som enkäten sändes ut till vilket ger 

en svarsfrekvens på 88% och således ett externt bortfall på 12%. Jag funderade mycket kring 

hur informationen inför enkätundersökningen skulle utformas för att kunna nå så hög 

svarsfrekvens som möjligt. Jag hade ju kunnat gå ut med tydligare instruktioner till 

respondenterna inför ifyllandet av enkäten, eventuellt genom att själv, personligen informera 

respondenterna på ett tydligare sätt.  Jag kom ändå fram till att inte göra så eftersom jag 

genom min undersökning ville undersöka vad skolledarna subjektivt uppger i enkätsvaren. 

Genom tydligare bakgrundsinformation kring undersökningen befarade jag att respondenterna 

istället skulle uppge förväntade svar, det vill säga, förväntat utifrån styrdokument och 

respondenternas respektive uppdrag. Ytterligare en anledning var att jag kände tidsbrist och 

inte fann läge att hinna besöka alla deltagande grupper personligen. 

 
Jag funderade också kring för- och nackdelar med webenkät respektive pappersenkät, eller att 

gå ett steg längre och själv, personligen dela ut en pappersenkät och närvara vid ifyllandet, 

detta förfarande skulle förmodligen lett till högre svarsfrekvens. En nackdel med webenkäter, 

som bland annat Trost (2012), lyfter fram är att de tenderar att ha lägre svarsfrekvens. 



36 
 

Fördelarna är å andra sidan att webenkäten praktiskt underlättar hanteringen och sparar 

mycket tid för den eller de som ska analysera data från undersökningen. Jag ansåg följaktligen  

att fördelarna med att använda webenkät övervägde för min del vid denna undersökning. 

Oavsett bortfallets storlek kan jag självfallet inte dra några generella slutsatser av min 

undersökning utan bara uttala mig utifrån vad respondenterna subjektivt uppger kring 

kännedom, värdering och prioriteringar kring skolans nationella, centrala mål. 

 

Av 38 respondenters svar på enkätens totalt 19 huvudfrågor (fråga 20 för fritext borträknad) 

har endast en fråga lämnats obesvarad, vilket innebär ett mycket lågt internt bortfall.  

 

 Statistiska analyser och kodning av rådata 4.7
Utifrån syftesbeskrivning och frågeställningar så genomförs ett antal statistiska analyser.  

Frågeställning 1 och 2 redovisas med deskriptiv statistik i form av medelvärdesanalyser samt 

frekvenser. Den tredje frågeställningen redovisas med korstabeller och fördjupade, 

multivariata samvariationstest, en multivariat korstabellsanalys och en multivariat 

regressionsanalys, för att på så sätt kunna uppmärksamma eventuella variationer eller 

samband mellan de olika skolformerna i undersökningen. Då de flesta av mina huvudsakliga 

frågor i enkäten är attitydfrågor och anger värden på ordinalskalenivån, kodades de från ”vet 

ej” till ”instämmer helt”, helt enkelt från 1-5. Redan i excel-dokumentet gjordes kodnyckeln 

för att beskriva kodningen av variablerna (se Bilaga).  

I SPSS angavs sedan också en kodning och variabelvärden, för att få en tydlig etikett på 

svarsalternativen även i SPSS  

 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 4.8
Dessa begrepp är centrala vid alla kvantitativa undersökningar. Reliabilitet eller tillförlitlighet 

innebär att en undersökning är stabil och inte för mycket utsatt för slumpens influenser. Är till 

exempel frågorna begripbara för respondenten? Kan undersökningen upprepas med liknande 

omständigheter och ge motsvarande resultat? Min avsikt är förstås att upprätthålla en så hög 

grad av reliabilitet som möjligt. Holme och Solvang menar att: ”…reliabiliteten bestäms av 

hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av informationen.” (Holme 

& Solvang 1997, s163) Frågorna i min undersökning var i stort sett uppbyggda på samma sätt 

med likadana svarsalternativ för att undvika misstag genom att respondenterna fyller i fel.  
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Vid en sådan här undersökning kan man, för att öka reliabiliteten, ha med kontrollfrågor som 

egentligen mäter samma sak. Det innebär samtidigt att undersökningen ökar i omfattning 

vilket både leder till mer analysarbete och till att respondenterna kanske inte ägnar varje fråga 

samma uppmärksamhet. För att öka reliabiliteten gavs respondenterna dock möjlighet att 

använda svarsalternativet ”vet ej” på de flesta frågor. Härigenom ökar möjligheten att de kan 

hitta ett svarsalternativ som passar. Dessutom avslutas enkäten med en öppen fråga där 

respondenterna ges möjlighet att i fritext kommentera frågorna och innehållet. 

 
Validitet eller giltighet innebär att undersökningen eller frågan verkligen mäter det den är 

avsedd att mäta (Trost 2012, Bjereld, et al. 2009). För att öka förutsättningarna att få valida 

svar utgick jag, när jag formulerade frågeställning och enkätfrågor, från de utgångspunkter 

som Skolverket använder sig av när de talar om nationella mål och styrning i sin rapport från 

2011 (Skolverket 2011a). I denna utgår man från definitioner och begrepp angående styrning i 

det kommunala huvudmannaskapet som finns i såväl kommunallag som skollag (SFS 

1991:900, SFS 2012:800). 

 
Då begreppen och frågorna utgår från nationella styrdokument och således berör alla som är 

verksamma i skolan, och då i synnerhet skolledare, ser jag inga svårigheter att genomföra 

samma enkät igen i andra grupper av skolledare, från andra kommuner och anser därför att 

undersökningen uppvisar god replikerbarhet. 

 Etiska överväganden 4.9
Vetenskapsrådet har sammanställt ett antal principer och riktlinjer för humaniora och 

samhällsvetenskaplig forskning i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). I denna framhålls fyra vägledande principer: 

 
1. Informationskravet: Forskaren ska informera berörda, t.ex. respondenter, om 

undersökningens syfte. 
2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning ska själva kunna bestämma över sin 

medverkan. 
3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer som ingår i en undersökning ska ges 

största möjliga konfidentialitet och obehöriga får inte ta del av eventuella 
personuppgifter. 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om personer får endast användas för 
forskningsändamål. 

 
Respondenterna i min undersökning informerades via missivbrevet (se bilaga 1) att det var 

frivilligt att delta i undersökningen och att de hade möjligheten att avstå.  
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Jag eller berörd förvaltningschef informerade dessutom samtliga deltagande respondenter vid 

olika skolledarmöten om bakgrunden till undersökningen och att deras deltagande vore 

värdefullt för dess utgång. 

 

Förutom kön, tjänsteår som skolledare och skolform finns inga personuppgifter i enkäten. För 

att trots allt minimera risken att identifiera personer med hjälp av dessa uppgifter kommer 

endast jag som genomför undersökningen att ha tillgång till enkäterna och jag kommer att 

använda svaren endast i denna undersökning. Om någon person med kännedom om lokala 

omständigheter skulle ta del av källmaterialet så är jag medveten om att till exempel 

sambandet mellan kön, tjänsteår och skolform skulle kunna röja enskilda personer men då 

frågorna inte är personliga eller känsliga på annat sätt ansåg jag inte att detta utgör någon 

etisk utmaning. 

En tänkbar etisk utmaning skulle kunna finnas i att välja att använda sig av en 

totalundersökning då det vid en sådan i en begränsad population skulle kunna vara svårare att 

avstå deltagande. Även här anser jag dock att frågornas karaktär kombinerat med att frågorna 

rör ett professionellt förhållningssätt gentemot statliga, och eventuellt kommunala, 

styrdokument gör att god forskningsetik kan upprätthållas. 
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5 Resultat 
Enkäten (Bilaga 2) Besvarades av 38 skolledare i en medelstor västsvensk kommun. Totalt 
skickades enkäten ut till 43 personer vilket ger en svarsfrekvens på 88%. Trots att jag 
genomförde en totalundersökning där inget egentligt urval sker utan enkäten går ut till hela 
populationen och ambitionen är att också nå hela populationen drabbades undersökningen av 
ett externt bortfall på 12%. 

Av de 38 respondenterna var 26 kvinnor och 12 män vilket ger en fördelning på 68,4% 
kvinnor och 31,6% män (se diagram 1). Frågan om respondenternas ålder var indelad i fem 
olika svarskategorier där åldersgruppen 40 – 49 år stod för den största gruppen med 19 
svarande, eller 50%, (se diagram 2). Bland de fem svarskategorierna avseende frågan om 
respondenternas tjänsteår som skolledare blev, kanske något förvånande, kategorin upp till 
fem år den klart största med 22 svarande och därmed hela 57,9% (se diagram 3). 

Svaren på den bakgrundsfråga som undersökte vilka skolformer skolledarna i undersökningen 
representerade visas i diagram 4. Grundskolan årskurs 1 – 6 står här för den största gruppen 
med 16 svarande eller 42,1%. Tillsammans med förskolans 10 svarande eller 26,3% står 
därmed dessa båda skolformer för hela 68,4% av de svarande vilket också motsvarar andelen 
barn och elever i dessa båda grupper. 

På frågan om genomgången rektorsutbildning eller motsvarande svarade en majoritet, 20 
personer eller 52,6% att de genomgått sådan utbildning. Det är således en stor andel som inte 
genomgått eller håller på att genomgå utbildningen, se diagram 5. 

Lite tillspetsat kan man alltså säga att den statistiskt genomsnittlige skolledaren i den 
undersökta kommunen är en kvinna mellan 40 och 49 år med mindre än fem års erfarenhet i 
yrket. Hon leder en grundskola med årskurserna 1 – 6 och har genomgått rektorsutbildning.  

 

Diagram 1, Kön: 

 

Kvinna 26 68.4 % 

Man 12 31.6 % 
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Diagram 2, Ålder: 

 

- 29 0 0 % 

30-39 5 13.2 % 

40-49 19 50 % 

50-59 11 28.9 % 

60 - 3 7.9 % 

 
 

  

Diagram 3, Tjänsteår: 

 

- 5 22 57.9 % 

6-10 6 15.8 % 

11-15 3 7.9 % 

16-20 2 5.3 % 

20 - 5 13.2 % 
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Diagram 4, Skolform: 

 

Förskola 10 26.3 % 

Grundskola 1-6 16 42.1 % 

Grundskola 7-9 5 13.2 % 

Gymnasium 5 13.2 % 

Vuxenutbildning 2 5.3 % 

 
 

  

Diagram 5, Genomgått rektorsutbildning eller motsvarande: 

 

Ja 20 52.6 % 

Nej 8 21.1 % 

Utbildningen pågår 10 26.3 % 

  



42 
 

 Skolledares kännedom om de statliga mål som styr och reglerar 5.1
deras respektive verksamheter 

Denna frågeställning svarar upp mot frågorna 6,7 och 8 i enkäten som undersöker 
respondenternas kännedom om de statliga målen samt hur de uppger att kan söka information 
om och få hjälp att tolka dessa mål.  

I tabellen nedan presenteras medelvärde, medianvärde och standardavvikelse för dessa frågor. 
Dessa värden är framräknade i statistikprogrammet SPSS enligt skalan: 

1. Vet ej 

2. Instämmer inte alls 

3. Instämmer till viss del 

4. Instämmer till stor del 

5. Instämmer helt 

 

Tabell 1 Medelvärden frågorna 6, 7 och 8 

Statistics 

 Statliga_mål Information_om Tolka_och_förstå 

N 

Valid 38 38 38 

Missing 0 0 0 

Mean 4,553 4,763 4,211 

Median 5,000 5,000 4,000 

Std. Deviation ,6017 ,4309 ,8433 

Variance ,362 ,186 ,711 

 

Tabellen visar på höga medelvärden och därmed att respondenterna uppger sig ha god 

kunskap om de statliga mål som styr och påverkar deras respektive verksamheter. De uppger 

sig också i hög grad veta var de kan finna information om dessa mål och att de i sin 

organsation kan få hjälp men att tolka och förstå innehållet i dessa mål. Standardavvikelsen är 

låg för svaren för de tre frågorna, lägst spridning har svaren på fråga sju och högst har svaren 

på fråga åtta, fråga åtta är också den av de tre frågorna som har lägst såväl medel- som 

medianvärde. Nedan visas svaren för frågorna 6, 7 och 8 i diagramform. 
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Diagram 6, Jag vet vilka statliga mål som styr och påverkar min verksamhet: 

 

Vet ej 0 0 % 

Instämmer inte alls 0 0 % 

Instämmer till viss del 1 2.6 % 

Instämmer till stor del 14 36.8 % 

Instämmer helt 23 60.5 % 

 

Diagram 7, Jag vet var jag kan finna information om de statliga mål som styr min verksamhet: 

 

Vet ej 0 0 % 

Instämmer inte alls 0 0 % 

Instämmer till viss del 0 0 % 

Instämmer till stor del 9 23.7 % 

Instämmer helt 29 76.3 % 
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Diagram 8, Jag kan, i min organisation, få hjälp med att tolka och förstå de statliga mål som styr 
min verksamhet: 

 

Vet ej 0 0 % 

Instämmer inte alls 1 2.6 % 

Instämmer till viss del 7 18.4 % 

Instämmer till stor del 13 34.2 % 

Instämmer helt 17 44.7 % 

 

 Värdering och prioritering av de statliga målen 5.2
Denna frågeställning svarar upp mot enkätfrågorna 10 – 19 som undersöker hur 
respondenterna uppger hur de anser att de själva prioriterar de statliga målen. Dessa frågor 
undersöker vidare vilken kunskap om de statliga målen skolledarna uppfattar att andra aktörer 
inom skolan har och hur de prioriterar dessa statliga mål. Dessa andra aktörer är skolans 
personal, förvaltning och lokala politiker.  

Även för dessa frågor presenteras medelvärde, medianvärde och standardavvikelse framräknat 
efter samma skala som för frågorna under frågeställning 1. 
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Tabell 2 Medelvärden frågorna 10 - 19  

 
Statistics 

 
N 

Mean Median Std. Deviation Variance Valid Missing 

 Andra_mål 38 0 4,263 5,000 ,8601 ,740 

 Jag_kan_påverka 38 0 4,026 4,000 ,6773 ,459 

 Hämma 37 1 2,459 2,000 ,7301 ,533 

 Lokala_före_statliga 38 0 2,500         2,000 ,8302 ,689 

 Jag_prioriterar 38 0 3,947 4,000 1,2291 1,511 

 Huvudman_prioriterar 38 0 3,368 3,000 1,1722 1,374 

 Personal_prioriterar 38 0 3,842 4,000 1,0007 1,001 

 Personal_föreståelse 38 0 4,132 4,000 ,8752 ,766 

 Förvaltning_prioriterar 38 0 3,579 4,000 1,2868 1,656 

 Politiker_kännedom 38 0 3,237 3,000 ,8833 ,780 

Politiker_prioriterar 38 0 3,026 3,000 1,0263 1,053 

 
 

Bland dessa frågor kan fråga 11 i enkäten uppvisa anmärkningsvärt lågt medelvärde på 2,459 
och medianen 2. Här bör då tilläggas att frågan innehåller en inbyggd negation då den lyder: 
”Jag upplever att de statliga målen för min verksamhet kan hämma lokal skolutveckling” 
Med det i beaktande är det låga värdet på denna fråga mer förväntat. Det kan ändå noteras att 
över 40% av de svarande instämmer till viss del i påståendet. Denna fråga har också ett svar 
som saknas, det är därmed här vi finner undersökningens enda interna bortfall. 
 
Även fråga 12 i enkäten, ”Jag upplever att de lokala målen för min verksamhet kan komma 
före de statliga.”, uppvisar lågt medelvärde på 2,500 och medianen 2. Även på denna fråga 
var det låga värdet förväntat då det omvända förhållandet är det önskvärda, det vill säga att de 
statliga målen kommer före de lokala. Även här kan noteras att en relativt stor del av de 
svarande, över 30%, till viss del instämmer i påståendet. 
 
Medelvärdena för frågorna som svarar upp mot den andra frågeställningen är generellt lägre, 
samtidigt som de uppvisar större spridning. Värdena i tabellen, och föregående tabell, visar 
också att respondenterna värderar sina egna kunskaper om de statliga målen och hur dessa 
prioriteras högre än hur de uppfattar att andra aktörer gör det. Detta kan förtydligas genom en 
jämförelse mellan frågorna om prioritering av de statliga målen mellan de olika aktörerna 
skolledare, huvudman, personal, förvaltning och politiker, frågorna 13, 14, 15, 17 och 19 i 
enkäten. Nedan visas svaren för dessa frågor i diagramform: 
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Diagram 9, Jag prioriterar de statliga målen för min verksamhet framför andra mål: 

 

Vet ej 2 5.3 % 

Instämmer inte alls 4 10.5 % 

Instämmer till viss del 5 13.2 % 

Instämmer till stor del 10 26.3 % 

Instämmer helt 17 44.7 % 

 

 

 

 

Diagram 10, Jag upplever att min huvudman prioriterar de statliga målen för verksamheten 
framför andra mål: 

 

Vet ej 3 7.9 % 

Instämmer inte alls 5 13.2 % 

Instämmer till viss del 12 31.6 % 

Instämmer till stor del 11 28.9 % 

Instämmer helt 7 18.4 % 
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Diagram 11, Jag upplever att min personal prioriterar de statliga målen för verksamheten framför 
andra mål: 

 

Vet ej 1 2.6 % 

Instämmer inte alls 2 5.3 % 

Instämmer till viss del 10 26.3 % 

Instämmer till stor del 14 36.8 % 

Instämmer helt 11 28.9 % 

 

 
Diagram 12, Jag upplever att min förvaltning prioriterar de statliga målen för 

verksamheten framför andra mål: 

 

 

Vet ej 2 5.3 % 

Instämmer inte alls 1 2.6 % 

Instämmer till viss del 9 23.7 % 

Instämmer till stor del 16 42.1 % 

Instämmer helt 10 26.3 % 
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Diagram 13, Jag upplever att ansvariga lokala politiker prioriterar de statliga målen för 
min verksamhet framför andra mål: 

 

Vet ej 5 13.2 % 

Instämmer inte alls 2 5.3 % 

Instämmer till viss del 20 52.6 % 

Instämmer till stor del 9 23.7 % 

Instämmer helt 2 5.3 % 
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 Variationer eller samband mellan hur skolledare från olika 5.3
skolformer uppger att de känner till de nationella målen och hur 
de upplever att andra aktörer gör det 

Här väljer jag att jämföra skolledare från de olika skolformer som ingår i undersökningen i 
förhållande till ett antal valda frågor från enkäten i en korstabell för härigenom kunna 
uppmärksamma eventuella samband eller variationer i svaren. De frågor jag valt ut för att ingå 
i korstabellen är de om hur respondenterna upplever sin egen kunskap och kännedom om de 
statliga målen för respektive verksamhet och hur de upplever anvariga lokal politikers 
kännedom om desamma samt om de upplever att deras personal har förståelse för att de 
statliga målen ska komma före eventuellt andra mål, frågorna 6, 16 och 18 i enkäten. 

En korstabell över de olika skolformerna i undersökningen och fråga 6 i enkäten, ”Jag vet 
vilka statliga mål som styr och påverkar min verksamhet.”, visar på vissa variationer. 
Skolledare från gymnasiet och vuxenutbildningen instämmer helt i påståendet medan 
skolledare från grundskolan och förskolan instämmer i mindre grad än de tidigare nämnda, 
fortfarande uppger de sig dock instämma till stor del i påståendet. Intressant är också 
avvikelsen i gruppen ”Grundskola 7-9” där det enda svaret ”till viss del” återfinns. 

Tabell 3 Korstabell statliga mål/skolform 

Crosstab 

 

Statliga_mål 

Total 

Instämm

er helt 

Instämm

er till 

stor del 

Instämm

er till 

viss del 

Skolform Förskola Count 6 4 0 10 

% within Skolform 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Grundskola 1-6 Count 8 8 0 16 

% within Skolform 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Grundskola 7-9 Count 2 2 1 5 

% within Skolform 40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 

Gymnasium Count 5 0 0 5 

% within Skolform 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Vuxenutbildning Count 2 0 0 2 

% within Skolform 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Count 23 14 1 38 

% within Skolform 60,5% 36,8% 2,6% 100,0% 
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Även en korstabell över de olika skolformerna i undersökningen och fråga 16 i enkäten, ”Jag 
upplever att min personal har förståelse för att de statliga målen för verksamheten är 
överordnade eventuellt lokala.”, uppvisar variationer.  Här är förhållandet det omvända 
jämfört med föregående frågeställning då skolledare från förskola och grundskola i större grad 
instämmer helt i påståendet. Det är också större spridning på svaren, i synnerhet bland 
skolledare från gymnasium och vuxenutbildning. Även här avviker gruppen ”Grundskola 7-
9” i och med att här återfinns frågans enda ”vet ej” svar. Noterbart är också att i gruppen 
”Gymnasium” uppger endast 20% av de svarande att de instämmer helt. 

Tabell 4 Korstabell personalens förståelse/skolform 

Crosstab 

 

Personal_föreståelse 

Total 

Instämm

er helt 

Instämm

er till stor 

del 

Instämm

er till 

viss del Vet ej 

Skolform Förskola Count 4 5 1 0 10 

% within Skolform 40,0% 50,0% 10,0% 0,0% 100,0% 

Grundskola 1-6 Count 7 8 1 0 16 

% within Skolform 43,8% 50,0% 6,3% 0,0% 100,0% 

Grundskola 7-9 Count 2 1 1 1 5 

% within Skolform 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 

Gymnasium Count 1 2 2 0 5 

% within Skolform 20,0% 40,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Vuxenutbildning Count 0 1 1 0 2 

% within Skolform 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 100,0% 

Total Count 14 17 6 1 38 

% within Skolform 36,8% 44,7% 15,8% 2,6% 100,0% 
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Denna sista korstabell, över de olika skolformerna som deltagit i undersökningen och fråga 18 
i enkäten, ”Jag upplever att ansvariga lokala politiker har kännedom om de statliga målen 
för min verksamhet.”, uppvisar totalt sett lägre värden än frågeställningarna i de övriga 
korstabellerna. Här är också sambandet mellan de olika skolformerna i undersökningen större 
även om spridningen på denna fråga är relativt hög så återfinns stor del av svaren, 57,9%, i 
kategorin instämmer till viss del. Det kan således återigen (jämför med frågeställning1) 
noteras en avvikelse mellan hur skolledarna anger sin egen kännedom om de statliga målen 
jämfört med hur de upplever andra aktörers, här anvariga lokala politikers, kännedom om 
samma mål. 

Tabell 5 Korstabell politikers kännedom/skolform 

Crosstab 

 

Politiker_kännedom 

Total Vet ej 

Instämm

er till 

viss del 

Instämm

er till stor 

del 

Instämm

er helt 

Skolform Förskola Count 2 6 2 0 10 

% within Skolform 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Grunsdkola 1-6 Count 0 8 6 2 16 

% within Skolform 0,0% 50,0% 37,5% 12,5% 100,0% 

Grundskola 7-9 Count 0 3 2 0 5 

% within Skolform 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 100,0% 

Gymnasium Count 1 3 1 0 5 

% within Skolform 20,0% 60,0% 20,0% 0,0% 100,0% 

Vuxenutbildning Count 0 2 0 0 2 

% within Skolform 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total Count 3 22 11 2 38 

% within Skolform 7,9% 57,9% 28,9% 5,3% 100,0% 
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För att kontrollera den statistiska signifikansen i undersökningen genomförde jag även en 
multivariat korstabellanalys i SPSS. För att inte tabellen som visar denna ska bli oöverskådlig 
har jag begränsat testet till att jämföra hur respondenterna uppger kännedom om de statliga 
målen och huruvida de prioriterar dessa mål i förhållande till andra i relation till om de 
genomgått, inte genomgått eller håller på att genomgå rektorsutbildning. 

Tabell 6 Korstabellsanalys rektorsutbildning/kännedom och prioritering 

Symmetric Measures 

Rektorsutbildning Value 

Asymp. 

Std. Errora Approx. Tb 

Approx. 

Sig. 

Ja Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b -,122 ,218 -,554 ,579 

N of Valid Cases 20    
Nej Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,540 ,206 1,247 ,212 

N of Valid Cases 8    
Utbildningen pågår Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,516 ,202 2,225 ,026 

N of Valid Cases 10    
Total Ordinal by Ordinal Kendall's tau-b ,240 ,152 1,532 ,126 

N of Valid Cases 38    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 
Denna analys kan inte påvisa några statistiskt signifikanta avvikelser eller samband mellan de 
som ej genomgått, genomgår eller redan genomfört rektorsutbildning. 
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Jag har även testat den statsistiska signifikansen genom att göra en multivariat 

regressionsanalys med hjälp av SPSS. Där jag jämfört respondenternas kännedom om och 

prioritering av de statliga målen i förhållande till vilken skolform av de som ingår i 

undersökningen de arbetar inom. Regressionsanalys kan vara både bivariat och multivariat. I 

bivariat analys ingår endast två variabler – en oberoende variabel och en beroende variabel. I 

multivariat analys ingår också en eller flera kontrollvariabler. En kontrollvariabel är en 

variabel som vi misstänker kan påverka vårt egentliga samband. 

 

Tabell 7 Regressionsanalys skolform/kännedom och prioritering 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,140 1,502  ,759 ,453 

Statliga_mål ,337 ,329 ,175 1,026 ,312 

Jag_prioriterar -,098 ,161 -,104 -,609 ,546 

a. Dependent Variable: Skolform 

 
Även i denna test visas ett signifikansvärde som inte tyder på ett statistiskt samband mellan 
respondenternas respektive skolform och hur de uppger kännedom eller hur de prioriterar de 
statliga målen. 
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6 Diskussion 
Jag börjar diskussionen med en kritisk granskning av undersökningen. Därefter följer analys 

och diskussion kring de resultat jag fick, indelad på samma sätt som i resultatdelen utifrån 

frågeställningarna. Jag avslutar sedan med en diskussion utifrån syftet med undersökningen:  

”Jag vill undersöka vilken kännedom skolledarna uppger att de har om skolans statliga mål 

och hur de uppger att de, och andra aktörer prioriterar dessa i förhållande till andra, lokala 

mål.” 

 Kritisk granskning av undersökningen 6.1
Jag vill börja med att betona att det inte går att dra några generella slutsatser av denna 

undersökning. Dess resultat är självfallet bara giltigt för det skolledarna i den aktuella 

undersökningskommunen ger uttryck för. För att kunna generalisera krävs en djupare 

undersökning, mer exakt statistisk analys och en större population. 

 

Praktiska orsaker, som tid och arbetsbelastning, gjorde också att jag medvetet avstod från att 

bredda min undersökning till att omfatta fler aktörer inom skolan än just skolledare. I 

litteraturgenomgången framgår annars att osäkerhet råder kring ansvarsfördelning mellan 

olika aktörer kring skolans statliga uppdrag. Med utgångspunkt i det hade det ju varit av 

intresse att vända sig till fler aktörer än just skolledare, till exempel politiker, förvaltnings- 

tjänstemän och övrig skolpersonal. Istället frågar jag i min undersökning skolledarna om deras 

uppfattning om dessa aktörers kännedom och prioriteringar kring de statliga målen. Detta 

eftersom jag tillmäter just skolledarnas betydelse för genomförandet av det statliga uppdraget 

som central och då blir deras upplevelser kring även andra aktörer av betydelse. 

 Resultatdiskussion 6.2

6.2.1 Skolledares kännedom om de statliga mål som styr och reglerar deras respektive 
verksamheter 

Resultatet av min undersökning visar att skolledarna uppger sig ha god kännedom om de 

statliga målen, något bättre värden för gymnasium och kommunal vuxenutbildning än för 

förskola och grundskola, men överlag god kännedom. Det är dock ”bara” 60% av de svarande 

som uppger att de instämmer helt i påståendet: ”Jag vet vilka statliga mål som styr och 

påverkar min verksamhet”. Jag finner det också anmärkningsvärt att inte fler än 45% 

instämmer helt i påståendet: ”Jag kan, i min organisation, få hjälp med att tolka och förstå de 

statliga målen som styr min verksamhet”. Det skulle ju kunna indikera att skolledarna i hög 
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grad upplever att de själva ska tolka och förstå det omfattande, mångfacetterade och 

föränderliga statliga uppdraget. Önskvärt vore ju förstås att det inom skolledargruppen eller 

på förvaltningsnivå fanns resurser till att bistå rektorer och förskolechefer med detta i högre 

grad. Nu visar ju min undersökning istället tvärtom att över 20% av de svarande inte alls 

instämmer eller instämmer till vis del i påståendet. Vad detta beror på kan jag förstås endast 

spekulera kring men en tänkbar orsak skulle kunna vara att en stor andel, 58%, av de svarande 

har kort tid i yrket då de arbetat som skolledare upp till fem år. Detta i kombination med att 

närmare hälften av dem inte genomgått eller håller på att genomgå rektorsutbildningen kan 

bidra till att de känner sig osäkra. Detta belyses av en kommentar på fråga 20, där 

respondenterna fick lämna kommentarer i fritext kring frågorna eller innehållet i enkäten. Där 

har en av de svarande skrivit: ”Rektorsutbildningen klargör många frågetecken kring detta” 

Detta samband mellan svenska rektorers, i jämförelse med andra nordiska länder, korta 

erfarenhet och höga personalomsättning och deras sätt att sköta sitt pedagogiska ledarskap har 

även uppmärksammats av skolverket. (Skolverket 2015) 

6.2.2 Värdering och prioritering av de statliga målen 
Här visar undersökningen både vad svarspersonerna uppger om sina egna prioriteringar och 

hur de upplever att andra aktörer prioriterar de statliga målen. Dessa andra aktörer är personal, 

förvaltning, lokala politiker och huvudman. Undersökningen visar att skolledarna anger att de 

själva i hög grad prioriterar de statliga målen medan de anger att de övriga aktörerna gör detta 

i lägre grad med sämst resultat för lokala politiker. Det kanske inte är så konstigt att 

skolledarna uppger att de prioriterar de statliga målen i högre grad än andra aktörer inom 

skolan, det anmärkningsvärda är att de över huvud taget upplever att inte alla aktörer 

prioriterar de statliga målen före andra mål.  

 

En stor andel av skolledarna, 28,5%, instämmer inte alls, bara till viss del eller vet inte om de 

instämmer i påståendet: ”Jag prioriterar de statliga målen för min verksamhet framför andra 

mål”. Återigen kan jag bara spekulera kring dessa siffror och återigen kan den stora andelen 

oerfarna skolledare som inte genomgått rektorsutbildning spela in. Än sämre blir värdena för 

de påståendena som kontrollerar hur skolledarna upplever att andra aktörer prioriterar de 

statliga målen. Här vill jag i det sammanhanget nämna påståendet: ”Jag upplever att min 

personal prioriterar de statliga målen för verksamheten framför andra mål”, där bara 29% av 

svarspersonerna instämmer helt i påståendet.  
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Den egna personalen borde ju vara den aktör av de som ingår i undersökningen som 

skolledarna har lättast att påverka men inte heller dessa upplever respondenterna prioriterar de 

statliga målen. 

 

Jag vill här påminna om att kommunen som huvudman har ansvar för skolverksamheten. Det 

är kommunfullmäktige som ansvarar för att skolverksamheten motsvarar de nationella målen 

som helhet, inte bara till vissa delar. Fullmäktige ska dock enligt skollag och kommunallag 

utse en eller flera nämnder som har att utföra det statliga uppdraget. Men det är 

kommunfullmäktige som ansvarar för fördela ekonomiska resurser och detta uppdrag kan inte 

delegeras. (SFS 1991:900, SFS 2010:800) Det statliga uppdraget och målen kommer alltså 

först och eventuella lokala mål ska utgå från och underordnas de statliga. I ljuset av detta är 

det förstås anmärkningsvärt att skolledarna i min undersökning inte upplever att alla aktörer 

som ingår i undersökningen prioriterar de statliga målen framför andra mål. 

 

Jag tror dock att det råder begreppsförvirring kring detta, vilket även skolverkets kartläggning 

(Skolverket 2011a) visar, och inte minst bland lokala politiker, vilket även svaren från 

skolledarna i min undersökning indikerar. De inblandade aktörerna har inte klart för sig vad 

det kommunala huvudmannaskapet innebär och hur ansvarsfördelningen ser ut. Detta kan 

förstås också påverka svaren i min undersökning. Jag kan ju inte vara säker på att 

respondenterna verkligen förstår begrepp och innebörden i de påståenden de har att ta 

ställning till. Ett sådant begrepp är huvudman, det är kommunfullmäktige som har 

huvudmannaansvar för skolan inför staten (SFS 1991:900, SFS 2010:800), jag kan ju inte 

vara säker på att respondenterna i min undersökning är medvetna om detta, jag upplever det 

som att en vanlig missuppfattning är att det är den politiska nämnden, eller nämnderna som 

har huvudmannaansvaret, vilket också skolverkets egen undersökning (Skolverket 2011a) 

indikerar. 

6.2.3 Variationer eller samband mellan hur skolledare från olika skolformer uppger 
att de känner till de nationella målen och hur de upplever att andra aktörer gör 
det 

Även här visar undersökningen på högre värden för hur skolledarna själva uppger kännedom 

om de statliga målen jämfört med hur de upplever andra aktörers kännedom, här lokala 

politikers kännedom och personalen förståelse för att statliga mål är överordnade andra. Mest 

anmärkningsvärt här är svaren på påståendet: ”Jag upplever att ansvariga lokala politiker har 

kännedom om de statliga målen för min verksamhet.” Hela 58% av de svarande instämmer 
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bara till viss del i detta påstående vilket måste ses som anmärkningsvärt i en verksamhet som 

styrs av politiska beslut. Följdfrågan blir ju här hur respondenterna tror att politikerna skaffar 

sig underlag för politiska beslut om de inte känner till de statliga målen som styr och reglerar 

skolverksamhet på olika nivåer? Som ytterligare en följd av detta kan ju förtroendet från 

skolledare gentemot politiker som i högsta grad kan påverka deras vardagsverksamhet 

ifrågasättas, vilket inte känns som en god grund att leda verksamheten på. Då blir ju risken 

uppenbar att uppdraget fragmentiseras och att verksamheten toppstyrs. Här vill jag anknyta 

till de olika perspektiv att se på skolutveckling som jag beskrivit tidigare, 

skolutvecklingsperspektiv och skoleffektiviseringsperspektiv och vilka följder dessa 

perspektiv får för synen på styrning och ledning i skolan. Dessa två perspektiv kan ju sägas 

utgå från ”Bottom-up” respektive ”Top-down” i sin syn på ledning. Jag vill här åter citera 

Scherp: 
 ”Hur man som ledare eller politiker arbetar med att lägga fast uppdrag och utvecklingsområden, 
hur man stödjer och stimulerar medarbetarnas arbete med att förverkliga uppdraget samt hur man 
följer upp och utvärderar verksamheten, får konsekvenser för kvaliteten i verksamheten” (Scherp 
2011 s.117) 

Forskning visar alltså här att styrning och ledning påverkar skolans resultat och en 

medvetenhet om detta genom hela den kommunala styrkedjan skulle kunna lyfta fram och 

tydligare prioritera skolans statliga mål i den kommunala byråkratin. 

 

Jag har tidigare betonat skolledarnas centrala roll i att utföra det statliga uppdraget inom 

skolan och att styrdokumenten ibland talar direkt till rektor eller förskolechef, förbi den 

övriga kommunala byråkratiska hierarkin. Då blir det ju av yttersta vikt att det finns en 

anvarsfördelning och ett förtroende mellan olika aktörer inom kommunen som har del i det 

statliga uppdraget för skolan. Min undersökning indikerar tvärtom att detta förtroende, för att 

inte säga samsyn, verkar saknas och detta visar ju i sin tur på ett ”Top-down” perspektiv på 

synen på styrning av skolan. 
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 Avslutande diskussion 6.3
Jag vill här sammanfatta diskussionen och återknyta till syftet med min undersökning:  

”Jag vill undersöka vilken kännedom skolledarna uppger att de har om skolans statliga mål 

och hur de uppger att de, och andra aktörer prioriterar dessa i förhållande till andra, lokala 

mål.” 

Jag vill börja med att åter konstatera att en stor andel av svarspersonerna har kort erfarenhet 

av yrket och att en stor, om än inte lika stor del, inte har genomgått rektorsutbildning eller 

motsvarande. Detta tror jag kan påverka svaren då jag tror att dessa grupper inte har lika stor 

kännedom om alla delar i statliga uppdraget som mer erfarna kollegor har hunnit få. Till detta 

hör också den begreppsförvirring kring det statliga uppdraget som även skolverket 

uppmärksammat. Denna rör delar som ansvarsfördelning mellan olika aktörer inom skolan 

men också synen på skolans statliga uppdrag i helhet, vad som ingår i detta och hur det ska 

prioriteras. (Skolverket 2011a) Här har skolledarna en central roll i att känna till de statliga 

målen för sina respektive verksamheter men också i att sprida dessa till andra aktörer. Något 

som min undersökning indikerar kan bli bättre, till exempel genom att göra den egna 

personalen mer medveten och bättre prioritera de statliga målen. Jag vill dock inte lägga detta 

ansvar på skolledarna ensamma utan menar att dessa behöver få förutsättningar att bättre 

arbeta utifrån det statliga uppdraget. Brüde Sundin (2009) visar ju också på att rektorer är 

medvetna om vikten av det pedagogiska ledarskapet, som är centralt i skolans statliga 

uppdrag, men att vardagsproblem och många olika möten med många olika aktörer tar 

överhand i skolpraktikens vardag. 

 

 Även om jag inte frågat andra aktörer i min undersökning gör jag här det antagandet att 

begreppsförvirringen kring det statliga uppdraget även rör andra aktörer än skolledare, vilket 

som tidigare nämnts även uppmärksammats av skolverket (2011a). Om huvudman, politiker, 

förvaltning och personal tillsammans med rektorer och förskolechefer betonar och prioriterar 

det statliga uppdraget, och då hela det statliga uppdraget, blir det förstås lättare för 

skolledarna att ta denna centrala roll de har i detta sammanhang. Styrkedjan inom den lokala 

kommunala byråkratin bör vara uppbyggd för att kunna återkoppla genom dialog kring hur 

det statliga uppdraget bäst utförs. Då ökas förtroendet mellan olika aktörer och de statliga 

målen lyfts fram på ett tydligare sätt. Då kommer också skolan närmare ett ”Bottom-up” 

tänkande och ett skolutvecklingsperspektiv där helhet och lånsiktighet betonas framför 

kortsiktighet och mätbart resultatfokus, vikten av detta har också lyfts fram i forskning. 

(Scherp 2007, 2011 & Berg 2009) 
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 Vidare forskning 6.4
Under arbetet med en sådan här undersökning dyker hela tiden sidospår och nya uppslag och 
idéer upp. Dessa idéer och resultatet av undersökningen leder självfallet fram till tankar om 
vidare forskning i ämnet. 

Jag har tidigare nämnt att det vore intressant att bredda underlaget för undersökningen till att 
även gälla andra aktörer inom skolan, de aktörer som jag nu endast frågar skolledare om deras 
uppfattning kring. De aktörer jag i första hand tänker på är då skolans personal, förvaltning 
och lokala politiker från nämnder med ansvar för skolfrågor. Med tanke på vad som framkom 
i undersökningens resultat kring respondenternas upplevelser av lokala politikers kännedom 
och prioriteringar av de statliga målen vore just denna grupp kanske mest intressant att 
undersöka vidare men även lokala politiker högre upp i den kommunala hierarkin. Det vore ju 
givetvis även av intresse att bredda urvalet för en sådan undersökning till att gälla fler 
kommuner via ett obundet slumpmässigt urval i en större population. 

Jag ser även ett behov att undersöka skolans roll i den kommunala förvaltningen i stort. Det 
kommunala huvudmannaskapet för skolan medför ett kommunalt ansvar för helheten i 
uppdraget. Det är då viktigt att fokusera på just helheten och att ansvarsfördelningen kring 
skolan utgår från kommunallag och skollag. Då måste prioriteringar och resurstilldelning ske 
utifrån det statliga uppdraget och inte utifrån schabloner eller invanda mönster i de olika 
kommunerna. Min undersökning indikerar tvärtemot att denna ansvarsfördelning upplevs som 
oklar och att statliga mål inte till fullo upplevs överordnade lokala mål. 
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Bilaga 1 Missivbrev: 
Skolans och skolledarnas statliga uppdrag 

 

Jag studerar vid en magisterutbildning i utbildningsledning och skolutveckling vid Karlstads universitet. 
Denna termin skriver jag en magisteruppsats om skolans och skolledarnas statliga uppdrag. 

Skolan är idag en statligt reglerad kommunal verksamhet där både stat och kommun har krav och 
förväntningar på skolan och på olika aktörer som verkar inom skolan. Här kan då en spänning eller 
intressekonflikt uppstå kring var i det politiska systemet makten ska ligga, det vill säga, ska den ligga på 
nationell eller lokal nivå. Ett annat spänningsfält rör vem eller vilka som ska ha makten över skolan. Ska 
den ligga hos politiska eller professionella aktörer inom skolan. Skolledarnas uppdrag är viktigt, 
mångfacetterat och utmanande och det har ändrat innehåll och omfattning. Med skolledare menar jag här 
ledare inom skolan på flera olika nivåer, från förskolechefer till rektorer och biträdande rektorer i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. 

Min önskan är att du vill bidra till kunskap om detta ämne genom att svara på enkäten. Jag vill samtidigt 
poängtera att det förstås är helt frivilligt. 

Det är endast jag som kommer att hantera enkäterna. Svaren kommer att läggas in och bearbetas i 
statistikprogrammet SPSS. 

När mitt arbete är klart kommer ni få möjlighet att ta del av och få respons kring resultatet. 

Följ länken nedan för att komma till enkäten. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Jonny Staf,  jonny.staf@lidkoping.se 
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Bilaga 2 Enkät: 
Styrning och ledarskap i skolan 

1. Jag är: 
o Kvinna 
o Man 

 
2. Ålder: 

o - 29 
o 30-39 
o 40-49 
o 50-59 
o 60 – 

 
3. Tjänsteår: 
Tjänsteår som skolledare, oavsett skolform 

o - 5 
o 6-10 
o 11-15 
o 16-20 
o 20 – 

 
4. Skolform: 
Skolform där du har huvuddelen av din nuvarande anställning 

o Förskola 
o Grundskola 1-6 
o Grundskola 7-9 
o Gymnasium 
o Vuxenutbildning 

 
5. Genomgått rektorsutbildning eller motsvarande: 

o Ja 
o Nej 
o Utbildningen pågår 

 
6. Jag vet vilka statliga mål som styr och påverkar min verksamhet: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
7. Jag vet var jag kan finna information om de statliga mål som styr min verksamhet: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

  



 

 
8. Jag kan, i min organisation, få hjälp med att tolka och förstå de statliga mål som styr min verksamhet: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
9. Andra mål än statliga styr och påverkar min verksamhet: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
10. Jag kan själv vara med och påverka lokala mål för min verksamhet: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
11. Jag upplever att de statliga målen för min verksamhet kan hämma lokal skolutveckling: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
12. Jag upplever att de lokala målen för min verksamhet kan komma före de statliga: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
13. Jag prioriterar de statliga målen för min verksamhet framför andra mål: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
14. Jag upplever att min huvudman prioriterar de statliga målen för verksamheten framför andra mål: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

  



 

 
15. Jag upplever att min personal prioriterar de statliga målen för verksamheten framför andra mål: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
16. Jag upplever att min personal har förståelse för att de statliga målen för verksamheten är överordnade 
eventuellt lokala: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
17. Jag upplever att min förvaltning prioriterar de statliga målen för verksamheten framför andra mål: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
18. Jag upplever att ansvariga lokala politiker har kännedom om de statliga målen för min verksamhet: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
19. Jag upplever att ansvariga lokala politiker prioriterar de statliga målen för min verksamhet framför 
andra mål: 

o Vet ej 
o Instämmer inte alls 
o Instämmer till viss del 
o Instämmer till stor del 
o Instämmer helt 

 
20. Övriga kommentarer kring frågorna i denna enkät: 
Här kan du i fritext lämna kommentarer kring innehållet eller frågorna. 
 

Tack för din medverkan! 

 

  



 

 

Bilaga 3 Kodnyckel: 
 

Kodnyckel – Enkät 

Fråga 1. Kön: 1- Kvinna 

  2- Man 

  9- Saknas 

Fråga 2. Ålder: 1  -29 

  2- 30 – 39 

  3- 40 – 49 

  4- 50 – 59 

  5- 60 –  

  9- Saknas 

Fråga 3. Tjänsteår: 1  -5 

  2- 6 – 10 

  3- 11 – 15 

  4- 16 – 20 

  5- 20 – 

  9- Saknas 

Fråga 4. Skolform:  1- Förskola 

  2- Grundskola 1 – 6 

  3- Grundskola 7 – 9 

  4- Gymnasium 

  5- Vuxenutbildning 

  9- Saknas 

Fråga 5. Rektorsutbildn: 1- Ja 

  2- Nej 

  3- Pågår 

  9- Saknas 

 



 

Fråga 6. Statliga_mål: 1- Vet ej 

  2- Instämmer inte alls 

  3- Instämmer till viss del 

  4- Instämmer till stor del 

  5- Instämmer helt 

  9- Saknas 

Fråga 7.  Information_om: 

Fråga 8.  Tolka_och_ förstå: 

Fråga 9.  Andra_mål: 

Fråga 10. Jag_kan_påverka: 

Fråga 11. Hämma: 

Fråga 12. Lokala_ före_statliga: 

Fråga 13. Jag_prioriterar: 

Fråga 14. Huvudman_prioriterar: 

Fråga 15. Personal_prioriterar: 

Fråga 16. Personal_förståelse: 

Fråga 17. Förvaltning_prioriterar: 

Fråga 18. Politiker_kännedom: 

Fråga 19. Politiker_prioriterar: 
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