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Abstract 

Much of today’s public debate concerning Swedish school is about poor 

results and what steps and political actions should be taken to improve 

them. The Education Act sets clear requirements for systematic quality 

assurance at all levels of the school system. Some research and 

development in recent years has been conducted on school level. 

However, few studies have addressed the owner’s responsibility 

concerning interpretation and organization of the systematic quality 

work. Schools Inspectorate's reports points to significant weaknesses in 

quality work at a large number of schools as well as municipalities/ 

school-owners. The owner’s quality work – when it works - should be a 

prerequisite for schools to continuously improve their performance and 

quality "with established experience and on scientific basis ". I have 

therefore in this paper chosen to study quality work at owner level. 

Another interesting perspective in context of the public school debate, is 

about the question to which degree the political level currently "owns" 

the school debate concerning issues that in the first place is not 

politically goal-related but are implementation issues that are probably 

best performed and managed by professionals and supported in school 

research.  

Previous studies have also highlighted the problem of the dual 

responsibility between central and local government in which local 

governments (under the Local Government Act) sometimes come into 

conflict with the objectives of the national curriculum . There are also 

significant differences in size between Swedish municipalities/school-

owners that compromise the statutory right to "equal education" for all 

students in Sweden.   

My findings in this paper shows an interesting correlation between 

organized quality work at owner level, and a long term development of 

school results. The paper also identifies previously highlighted problems 

concerning unclear roles and lack of confidence as critical factors for 

organizing a professional quality work that provides long term results.                                                                                                                                   
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1. Bakgrund och problemformulering 

 

1.1 Bakgrund 

 

Genom min erfarenhet som lärare, rektor/skolchef i fyra olika kommuner och i 

en friskola, har jag uppmärksammat svårigheterna att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete utifrån de professionella kraven i skollagen. Dels har kraven 

skärpts betydligt i senaste skollagen (2011), dels har skolinspektionens 

uppdrag att granska verksamheterna blivit tydligare med ”vassare” möjligheter 

som redskap (tex möjlighet att utdöma vite). Jag har observerat stora 

skillnader i hur kvalitetsarbetet bedrivs hos olika huvudmän, där stora 

huvudmän har större möjligheter att – utifrån kompetens och ekonomi – 

organisera det systematiska kvalitetsarbetet att svara mot kraven i 

författningarna. De mindre kommunerna/enskilda huvudmännen har samma 

författningsenliga krav, men har oftast inte samma möjligheter (ekonomiskt 

och med all önskvärd specialistkompetens) att på egen hand organisera ett 

fungerande kvalitetsarbete.  

 

1.2 Problemformulering 

 

Det får till följd att rektorer/förskolechefer hos mindre huvudmän riskerar att 

– oftare än andra – få sköta sitt systematiska kvalitetsarbete utan tillräckligt 

stöd och samordning med andra enheter. Jag har som examinationsuppgift i 

kursen ”Kommunal demokrati” (Elmgren, 2012) genomfört en studie gällande 

små kommuners möjlighet att svara upp mot förändrade behov och skärpta 

lagkrav (inom kommunal verksamhet i allmänhet), där resultatet pekar i 

denna riktning. Det är därför intressant att vidare studera förutsättningarna 

för ett framgångsrikt kvalitetsarbete på huvudmannanivå med fokus på 

skola/förskola. Detta särskilt med tanke på att ansvaret för kvalitetsarbetet på 

rektors-/förskolechefsnivå är relativt studerat jämfört med ansvaret på 

huvudmannanivå. Som exempel kan nämnas att Skolverket i sin rapport 

”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken” (2011) har pekat på stora 

oklarheter i ansvarsfördelningen inom kommunerna, där 

huvudmannaansvaret pekas ut som särskilt oklart i förhållande till skollagen.    
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2. Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att studera samband mellan faktorer på 

huvudmannanivå som påverkar resultat och måluppfyllelse i förskola/skola, 

samt att utifrån detta dra slutsatser angående kompetens samt organisation 

gällande kvalitetsutveckling/systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagen, med 

fokus på huvudmannens ansvar för resultat och måluppfyllelse. I skollagens 2 

kap stipuleras att varje huvudman på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt är skyldiga att planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

 

Uppsatsens inriktning är att undersöka förutsättningar för ett sådant 

kvalitetsarbete samt att resonera kring begreppen ”systematiskt och 

kontinuerligt” och när man kan anse att kvalitetsarbetet är tillräckligt 

systematiskt och kontinuerligt (därav uppsatsens titel). Tidigare studier och 

forskning har i hög grad inriktat sig på verksamhetsnivån (lärare/rektorer) 

samt på ett komparativt synsätt, där resultat vid en viss tidpunkt jämförts 

mellan huvudmän/skolor o/e i förhållande till ett riksgenomsnitt. Det syntes 

mig relevant att formulera syftet på ovan angivna sätt dels pga detta upplevda 

”kunskapsunderskott”, dels pga min bild av att de professionellt verksamma är 

intresserade av att få bättre stöd och verktyg för utveckling och inte bara för 

”mätning” av resultat. Fokus har därför främst legat på att identifiera 

någon/några förutsättningar på huvudmannanivå som är avgörande för en 

positiv resultatutveckling. Jag har valt exempel från grundskolan, då man här 

kan relatera kvalitetsarbetet till tydliga resultat (i form av slutbetyg). 

Kvalitetsarbetet som system berör dock alla verksamheter inom skollagens 

område, och resultatet torde därför vara relevant även för andra skolformer.  

 

2.1 Hypotes 

 

Hypotesen är att den nya skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete 

ställer så stora krav på enskild rektor/förskolechef och på huvudmannen, att 

tillgång till en stödorganisation och samlad kompetens för detta (exempelvis 

på huvudmannanivå) är nödvändigt för att arbeta författningsenligt inom 

skola/förskola. Följden av detta blir då att små huvudmän med begränsade 
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resurser och samordningsmöjligheter per definition har sämre förutsättningar 

än stora huvudmän att på egen hand organisera kvalitetsarbetet på ett för 

måluppfyllelsen optimalt sätt. 

 

 

3. Metod      

 

Metoden som valts är Grounded theory-metoden (teori som härletts från data 

som samlats in på ett systematiskt sätt under forskningsprocessens gång). 

Förutom en genomgång av relevant forskning, har data samlats in från ett 

urval av huvudmän med mycket skiftande struktur/storlek via offentlig 

statistik med kompletterande intervjuer enligt nedan.  

 

3.1 Tidigare forskning 

 

Studierna av tidigare forskning inom området har i urvalet fokuserat på att 

söka studier och rapporter som på olika sätt beskriver och analyserar 

huvudmannaansvaret för systematiskt kvalitetsarbete och kvalitetsutveckling 

enligt skolförfattningarna. Här kan konstateras att forskning av hur 

huvudmännen lyckas i sitt uppdrag gällande systematiskt kvalitetsarbete har 

en begränsad omfattning jämfört med exempelvis rektors/förskolechefs ansvar 

inom samma område. Av denna anledning har även forskning  om närliggande 

områden (ex Höög & Johansson 2011) studerats för att så långt möjligt 

komplettera bilden av hur huvudmän i allmänhet tar sig an sitt ansvar för 

kvalitetsutveckling inom förskola/skola med särskilt fokus på grundskolan. 

Exempelvis har skolmyndigheternas rapporter med anknytning till området 

studerats (ex Skolverkets rapport 2011:362), liksom forskning avseende 

ledarskap respektive kvalitetsutveckling i allmänhet (ex Yukl 2010 och 

Jacobssen 2013).     

 

3.2 Urval 

 

Urvalet av primärt studerade huvudmän har gjorts utifrån strävan att få en 

spridning av struktur/storlek mm med avseende på: 
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o Ägare (både kommunal och fristående) 

o Kommunstruktur/ägarstruktur enl nedan: (kommunala huvudmän från 

flera olika kommungrupper utifrån SCB:s offentliga statistik resp 

fristående huvudmän med olika ägarstruktur – se förklaring bilaga 7)  

o  Geografiskt läge (säte i flera olika län, varav någon huvudman 

dessutom även har verksamhet i mer än ett län) 

o Storlek (variation av elevantal i grundskola där både mycket små och 

större huvudmän finns representerade) 

o Resultat (variation av meritvärde år 2013 för åk 9, där spridningen 

omfattar resultat betydligt över/betydligt under medelvärdet i riket) 

 

Begränsningen av antal primärt studerade huvudmän sattes till sju stycken, 

utifrån möjligheter med avseende på tid, resor mm. De huvudmän som ingår i 

den primära studien är (elevantal inom parentes): 

o Banérskolan - mindre fristående huvudman, Leksand (ca 35) 

o Huddinge kommun - stor ”förortskommun” (ca 9.900) 

o Härjedalens kommun - ”glesbygdskommun” (ca 870) 

o Falu kommun  - ”stor stad” (ca 4.800) 

o Kunskapsskolan AB - större fristående huvudmannakoncern (ca 8.100) 

o Munkfors kommun - ”övrig mindre kommun” (ca 320) 

o Rättviks kommun - ”övrig mindre kommun” (ca 970) 

 

Den ovan angivna önskade spridningen tillfredställs i och med valet av dessa 

huvudmän. Namnen på huvudmännen/studieobjekten anges för att beskriva 

de stora skillnaderna i storlek och struktur, då detta är en viktig faktor i 

uppsatsens resultat och slutsatser. Företrädarna för de studerade 

huvudmännen har därvidlag givits möjlighet att ge synpunkter på bland annat 

angivandet av studieobjektens namn, varvid inga synpunkter på detta 

framkommit. Variablerna har valts utifrån att tidigare studier visat att andel 

elever med annat modersmål respektive föräldrars utbildningsbakgrund har 

särskilt stor inverkan på resultaten, varför jag ville studera om just dessa 

”försvårande omständigheter” kan kompenseras genom långsiktigt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå. Den ena variabeln (deltagande i 

modersmålsundervisning för elever med annat modersmål än svenska) i ett av 
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variabelparen har hos flera av de sju studerade huvudmännen en mycket liten 

population, varför en jämförande studie gjorts av motsvarande variabelpar hos 

en kontrollgrupp. Detta i syfte att öka överförbarheten.  Kontrollgruppen har 

valts utifrån tillgänglig offentlig statistik, där ett klusterurval gjorts av 

kommunala huvudmän från ett län med relativt sett stor population av elever 

med annat modersmål än svenska (Stockholms län). Klustret utgörs av 

kommuner i länet (16st) som har en andel elever i grundskolan med annat 

modersmål än svenska som överstiger 30%. Det aktuella variabelparet är 

deltagande i modersmålsundervisning jämfört med andel elever som uppnått 

kravnivån i samtliga ämnen i åk 9. Anledningen till valet av detta variabelpar 

är att detta samband sällan belyses i vare sig forskning eller skoldebatt, 

samtidigt som andelen elever som ej uppnått kravnivån (inom gruppen elever 

som är berättigade till modersmålsundervisning) är långt högre än för 

genomsnittet av samtliga elever. Därför ville jag studera om deltagande i den 

frivilliga modersmålsundervisningen inverkar positivt på detta resultat. 

 

3.3 Offentlig statistik 

 

Datainsamlingen har bland annat genomförts via en sekundäranalys av 

offentlig statistik (Skolverkets jämförelsetal). Analysen har utformats som en 

bivariat analys där samvariation mellan tre olika variabelpar studerats för att 

identifiera samband (se avsnitt 5.1). Förutom data från de primärt studerade 

objekten, har en jämförande analys genomförts avseende ett av de tre 

variabelparen av motsvarande tillgänglig statistik från en kontrollgrupp (enl 

avsnitt 3.2). Ett medvetet val har gjorts genom att inte använda tillgänglig 

statistik där man tagit hänsyn till avgörande skillnader i förutsättningar 

(exempelvis SALSA-värden), då det är just de skilda förutsättningarna som 

står i fokus i denna studie. 

 

3.4 Intervjuer 

 

Här utfördes en Surveystudie med tvärsnittsurval innehållande komparativa 

inslag. Studien utgjordes av kvalitativa, strukturerade intervjuer av samma 

objekt som jämförts i datainsamlingsdelen.  
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4. Teori 

 

Teorin utgår från en kvalitativ analys av insamlat material (enl ovan) 

innehållande eklektisk teorianknytning med innovativa inslag (där forskning 

ej finns att tillgå). Här finns en ambition att forma teorin utifrån tydliga 

”gemensamma nämnare” och möjliga kausala samband avseende studerad 

forskning, statistiska samband, genomförda intervjuer och en 

sammanbindande analys. 

 

4.1 Definitioner 

 

Nedan redovisas några centrala definitioner av begrepp som jag valt att 

använda i denna studie. Definitionerna är hämtade från Umeå universitet 

(institutionen för fysik; kvalitetssystemet) samt från Institutet för 

kvalitetsutveckling (SIQ): 

 

Begrepp   Definition 

o Systematisk  Planenlig, ordnad 

o Kvalitet   produktens/tjänstens förmåga 

   att tillfredsställa och helst

   överträffa kundernas krav, behov  

och förväntan 

o Inre kvalitet  Optimal resursanvändning 

o Process   En serie aktiviteter som upprepas i  

tiden (förbättring förutsätter en 

process) 

o Systematiskt kvalitetsarbete Cykler för planering, utförande,

   uppföljning och åtgärder med 

   utgångspunkt i mål och krav

   för verksamheten och leder till

   förbättring av verksamheten 

o Systematiskt förbättringsarbete Integrerade processer av

   verksamhetsutveckling och 

   kvalitetsarbete som även 
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   genomsyrar arbetet med 

   verksamhetsplanering, budget

   och uppföljning 

o Verksamhetsutveckling En process som består av 

   verktyg, arbetssätt och  

   värderingar i syfte att  

   utveckla verksamheten 

o Kvalitetsledning  Samordnade aktiviteter för att

   leda och styra en verksamhet

   med avseende på kvalitet, 

   och omfattar kvalitetsplanering,

   kvalitetssäkring, kvalitets-

   styrning och kvalitetsförbättring 

 

Angående begreppet ”Systematiskt kvalitetsarbete” som används i Skollagen, 

har jag i resonemangen om förutsättningar i detta arbete breddat synsättet att 

innefatta ”Systematiskt förbättringsarbete” enl ovan. Detta då definitionen 

omfattar även processen kring fördelning av befogenheter och medel, och inte 

enbart processen kring målformulering och åtgärder. Samtliga dessa delar i 

samverkan torde vara avgörande för både den yttre och inre kvalitén hos den 

enskilda huvudmannen.   

 

4.2 Gen0mlysning av befintlig forskning och gällande 

styrdokument 

Nedan redovisas i korthet relevant innehåll i ett antal styrdokument, forskning 

och övriga studier/rapporter samt uttalanden av ansvariga på riksnivå inom 

området ”systematiskt kvalitetsarbete i förskola/skola” samt närliggande 

områden. 

 Skollagen (SFS 2010:800) 

I skollagens 4 kap 2-8§§ finns bestämmelser om systematiskt 

kvalitetsarbete. Här nämns att ansvaret finns på både enhetsnivå 

och på huvudmannanivå. Enligt 3§ slås fast att ”varje huvudman 

inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
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kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. 

Skollagen stipulerar även rätten till lika tillgång till utbildning 

samt att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet den 

anordnas (1 kap 8-9§§). 

 

 Kommunallagen (SFS 1991:900) 

I kommunallagens kap 2 anges kommunernas och 

landstingskommunernas allmänna befogenheter, fullmäktiges 

och nämndernas uppgifter mm. Här definieras bland annat den 

svenska kommunala självstyrelsen med stora befogenheter att 

besluta om ”sådana angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 

medlemmar” samt om kommunal beskattning. Kravet är att alla 

kommuninvånare/medlemmar ska behandlas lika i varje beslut. 

Fullmäktige är kommunens/landstingskommunens högsta 

beslutande organ, som i sin tur kan uppdra åt andra (exempelvis 

en nämnd) att besluta i vissa frågor.   

 

 ”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken”  

(Skolverkets rapport 2011:362)  

I denna rapport studeras ”specifika problem i skärningspunkten 

mellan nationell styrning och kommunal självstyrelse” ur ett 

huvudmannaperspektiv. Resultatet visar på en oklar 

ansvarsfördelning gällande huvudmannaansvaret för skolan 

inom kommunen, samt att de som i praktiken ansvarar för 

skolans resultatutveckling gentemot staten inte innehar 

motsvarande befogenheter. Skolverkets tolkning av Skollag och 

Kommunallag är att huvudmannaansvaret för det allmänna 

skolväsendet i en kommun tydligt vilar på Kommunfullmäktige, 

även om fullmäktige kan uppdra åt exempelvis en nämnd eller 

tjänsteman att bedriva verksamhet och fatta beslut i vissa frågor. 

Slutsatsen i rapporten blir att de statliga målen i praktiken har 

underordnats de mål som fastställts av kommunerna, vilket ofta 

får till följd att en bristande måluppfyllelse kan fortgå år från år. 
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Skolverket konstaterar även att resursfördelningen till de 

enskilda skolorna inte sker utifrån analyserade lokala 

förutsättningar och behov, vilket ytterligare minskar 

förutsättningarna för att nå måluppfyllelse. Rapporten 

sammanfattas i bilaga 1. 

 

 ”Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska 

verksamheten” (Skolinspektionens rapport 2012:1) 

Skolinspektionen har här studerat huvudmannens förväntningar 

på och stöd till rektor, samt resursfördelning och insatser utifrån 

en kontinuerlig analys och uppföljning av skolans resultat. 

Resultatet visar att huvudmännen bör förbättra stöd till och 

utrymme för rektorer att verka som pedagogiska ledare, där man 

konstaterar att stödet behöver anpassas till förutsättningarna vid 

varje enskild skolenhet. Som exempel nämns varje rektors 

specifika behov av kompetensutveckling och stöd, samt resurs-

fördelningen mellan skolenheterna som alltför mycket utgår från 

en schablonmodell och ej från analyser av tex kunskapsresultat. 

En sammanfattning av rapporten redovisas i bilaga 2. 

 

 ”Små kommuners möjligheter att leva upp till 

förändrade behov och skärpta krav”           

(Luleå tekniska universitet – examinations-uppgift vid 

kurs ”Kommunal demokrati” 2013-01-11)   

I denna examinationsuppgift (Elmgren 2013) studeras särskilt 

små kommuners möjligeter att leva upp till författningarnas 

kvalitetskrav vad gäller kommunala kärnverksamheter som 

skola, omsorg mm. Här konstateras att små kommuner i 

praktiken har begränsade möjligheter att leva upp till statens 

kvalitetskrav bland annat pga svårigheter att bygga upp en 

organisation med adekvat specialistkompetens inom alla 

områden, jämfört med en större kommun. Här formuleras därför 

frågan om det är rimligt att ställa samma krav på alla kommuner 

oavsett storlek (vissa kommuner har 100 gånger fler invånare än 
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andra), samt hur staten och regionala instanser skulle kunna 

arbeta för att ge alla kommuner förutsättningar för en 

kvalitetsutveckling som överensstämmer med styrdokumentens 

krav.  

 

 Uttalande av Helen Ängmo, överdirektör Skolverket 

vid ”Ansvarskonferens 2014 om svensk skola” 

(anordnad av Skolledarförbundet 2014-01-24).  

Skolverket (H Ängmo) konstaterar här i en paneldebatt med bla 

skolforskare och politiker att ”stora huvudmän utnyttjar de stöd- 

och utvecklingsinsatser som Skolverket erbjuder i mycket större 

utsträckning än de mindre huvudmännen”. Här resonerar även 

Skolverket (med instämmande av SKL) kring tänkbara 

förbättringsidéer, som tex riktade insatser till huvudmän som 

utnyttjar Skolverkets utvecklingsstöd i liten omfattning. 

 

 ”Rektor – en stark länk i styrningen av skolan” (SNS 

Utbildningskommission – forskningsrapport 2013)  

Denna forskningsrapport är författad gemensamt av en pedagog 

och en statsvetare (Nihlfors & Jonasson 2013), och har studerat 

styrningen av svensk skola med fokus på förutsättningarna för 

rektor att fullgöra sitt uppdrag enligt de statliga styrdokumenten. 

I sina slutsatser konstaterar forskarna att det finns en stor brist 

på förtroende mellan å ena sidan rektorer och å andra sidan 

lokalpolitiker i kommunerna. Av de tillfrågade rektorerna anser 

hela 43% att ”politiker saknar tillräcklig kompetens”, medan 2/3 

av lokalpolitikerna ansåg att ”rektorer saknar kompetens och 

kapacitet att utveckla skolan”. Hälften av rektorera i studien 

uppger vidare att de ”saknar kontroll över viktiga beslut om 

skolans ekonomi och personal”, och endast 11% av tillfrågade 

rektorer anser att de kan påverka besluten i den politiska 

nämnden. Forsknings-rapporten hänvisar även till tidigare 

forskning som visar att rektorer som ledare har stor betydelse för 

bla elevernas resultat. Forskarna menar därefter att det är 
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”oroande att rektorer upplever att deras ansvar och befogenheter 

begränsas av lokalpolitikens styrning”. Den samlade analysen i 

rapporten leder fram till några åtgärdsförslag, som bla betonar 

att rektor måste ges reella möjligheter att styra skolan. Dessutom 

föreslås en utveckling av den statliga rektorsutbildningen med 

bla ökat fokus på ledarskapet i sin helhet. Avslutningsvis påtalar 

forskarna vikten av att svensk forskning på området genomförs, 

samt behovet av att vidta åtgärder för att främja transparens och 

ökad kommunikation mellan politiker och professionella 

yrkesutövare som exempelvis mellan lokalpolitiker och rektorer.     

  

 ”En skola i världsklass; PRIO – Kartlägg och förändra 

utifrån forskning” (ett pilotprojekt i Stockholms stad i 

samarbete med SKL och konsultföretaget McKinsey) 

Projektet vill pröva ett sätt att nå bättre resultat i skolan genom 

att varje skola kartlägger sina behov. Hur ser samarbetet ut 

mellan lärarna, vilket stöd får man från rektor, vad lägger man 

sin tid på och hur prioriterar man sin kompetens? Detta arbete 

sker i PRIO – Planering, Resultat, Initiativ och Organisation. 

Projektet drivs sedan januari 2012 av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) och Stockholms stad. Projektet bygger på 

slutsatserna från McKinsey’s två rapporter om framgångsrika 

skolsystem från 2007 och 2010 samt annan aktuell forskning om 

vad som påverkar elevers studieresultat. Projektidé och 

arbetssätt har utvecklats med stöd av konsultbolaget McKinsey & 

Company och syftar till att i praktiken ge exempel på hur ett 

systematiskt kvalitetsarbete kan bidra till att höja kvalitén. Vid 

de bägge försöksskolorna konstaterades bla att man behövde 

fokusera på att använda den gemensamma tiden mer effektivt.   

Projektets resultat (enl delrapport 2012; se bilaga 4) visar på att 

över 90% av lärarna var övertygade om att det nya arbetssättet 

som arbetats fram i en process på skolan fokuserar på rätt 

områden och att detta får effekt på verksamheten. 
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 Statlig utredning om kommunaliseringen av den 

svenska skolan; ”Staten får inte abdikera”                 

(SOU 2014:5, 2014-02-10) 

Statsvetaren Leif Lewin fick regeringens uppdrag 2012 att 

utvärdera eventuella effekter av kommunaliseringen på elevernas 

studieresultat, läraryrkets status, lärarnas och rektorernas 

arbetsuppgifter samt likvärdigheten inom skolväsendet. I 

utredningsdirektivet ingick även att analysera hur kommunerna 

styrt skolverksamheten när det gäller planering, uppföljning, 

utvärdering, lokalt utvecklingsarbete och lärarnas 

kompetensutveckling.  Utredaren konstaterar inledningsvis att 

den omdiskuterade kommunaliseringen av skolan i början av 90-

talet ”hade kunnat få andra effekter om reformen varit bättre 

förberedd och om kommunerna fått bättre stöd”. Detta 

exemplifieras bland annat genom att staten (via Skolverket) 

enligt utredaren inte gett det stöd som kommunerna behövt, 

samt att lärarna haft en dålig löneutveckling. Leif Lewin påpekar 

även att effekterna av senare års reformer med ny skollag, ny 

läroplan och nytt betygssystem ännu inte kan mätas, samt att 

förändringen i myndighetsstruktur och uppdrag/regleringsbrev 

efter 2008 lett till otydlighet i rollfördelning samt ett otillräckligt 

statligt utvecklingsstöd till huvudmännen. Utredaren konstaterar 

även att det finns stora skillnader mellan olika huvudmän 

avseende hur man lyckats med sitt uppdrag. I kap 6 (sid 337) 

skriver Leif Lewin: ” Forskning från senare år pekar på att det 

kan finnas skillnader i kommunernas styrning av skolan som är 

beroende av kommunstorlek. Det finns också indikationer på 

att kommunerna har olika förutsättningar att utnyttja det stöd 

till utvecklingen av skolan som staten erbjuder. Skolverket har i 

olika sammanhang kunnat konstatera att det är stor skillnad 

mellan skolhuvudmännen vad gäller att ta del av de frivilliga 

och specialdestinerade statliga stimulansbidragen. Olikheterna 

beror inte på att endast de som har behov av insatsen ansöker 

om de statliga pengarna. I stället är det andra faktorer än 
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behov som styr nyttjandet av de specialdestinerade 

statsbidragen till skolutveckling. Kapaciteten att ta emot och 

medfinansiera de statliga satsningarna varierar till exempel 

mycket mellan kommunerna. Ett återkommande mönster är att 

små kommunala huvudmän (och enskilda huvudmän) mer 

sällan tar del av de statliga bidragen till skolutveckling. 

Eftersom detta mönster uppträtt under flera år finns en risk att 

de olika förutsättningarna att utföra skoluppdraget mellan 

kommunerna ökar över tid. Att kommunerna utnyttjar de 

statliga satsningarna så olika innebär att eleverna får olika 

förutsättningar beroende på var i landet de bor, riskerar att ge 

negativa konsekvenser för skolans likvärdighet.” 

Utredningen konstaterar sammanfattningsvis att ansvaret för 

skolans situation är ”delat mellan de båda politiska blocken och 

mellan både stat och kommun”. Det är enligt utredaren dock inte 

realistiskt att återgå till den tidigare hårt reglerade statliga 

styrningen av skolan, då detta inte går att förena med dagens 

långtgående krav på individualisering av undervisningen. Vidare 

kan – enligt utredaren – det ledarskap som dagens moderna 

skola kräver inte kombineras med den gamla regelstyrda skolan. 

Avslutningsvis menar Leif Lewin att oavsett vem som i framtiden 

ska vara formell huvudman för den svenska skolan, så får staten 

inte ”abdikera från sitt ansvar”. Utredningen är omfattande och 

sammanfattas i bilaga 5.    

 

 ”En skola för alla eller endast för en del? – en 

undersökning om likvärdigheten i den svenska skolan” 

(LR 2012-5) 

I rapporten (bilaga 6) har Lärarnas Riksförbund med hjälp av 

SCB analyserat hur likvärdigheten och det kompensatoriska 

inslaget i skolan har utvecklats över tid och mellan olika 

elevgrupper.  

Fokus i analysen ligger på skolresultaten i termer av meritvärde 
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dels för de elever som presterar sämst, dels för de elever som 

presterar bäst. Resultaten visar på ett tydligt samband mellan 

elevresultat och föräldrarnas högsta utbildningsnivå. Man ser i 

materialet även att utbildningsbakgrundens betydelse har ökat 

påtagligt under perioden 1999-2011. Vidare visar resultaten i 

undersökningen att de lägsta kunskapsresultaten återfinns inom 

gruppen ”elever födda utanför Norden”. Ett generellt mönster 

enligt LR:s undersökning är att kommuner som presterar väl 

också kännetecknas av elever där föräldrarnas utbildningsnivå är 

hög, men på denna lista återfinns också kommuner som i stort 

liknar kommunerna på den lågpresterande listan. Det är tydligt 

att kommunerna skiljer sig åt när det gäller att framgångsrikt 

arbeta med det kompensatoriska uppdraget. 

 

 ”Med annat modersmål”  

(Skolverkets rapport 2008:321)  

I rapporten hänvisas till kursplanen för Modersmål där ämnets 

betydelse för barnets kunskapsutveckling framhålls, och hur 

främjandet av modersmålet leder till en bättre språkutveckling 

på svenska. Skolverket tar i rapporten även upp det faktum att 

endast varannan elev med svenska som andraspråk deltar i 

modersmålsundervisning trots att de är berättigade till det, och 

att de elever som deltar/deltagit i modersmålsundervisningen 

har ett högre genomsnittligt meritvärde. 

 

 ”A National Study of School Effectivness for Language 

Minority Students” (Thomas & Collier 2002)   

Genom sin forskning i USA har författarna kommit fram till att 

barn som inte får undervisning i sitt modersmål utan endast på 

sitt andraspråk, halkar efter och kanske aldrig når samma nivå 

som enspråkiga elever. De elever som fått mer undervisning på 

sitt modersmål når bättre resultat och andraspråksinlärningen 

går fortare. 
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 ”Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar för 

framgångsrika skolor.” (Höög & Johansson 2011).  

Forskarna resonerar här bla om den övergripande strukturens 

och skolkulturens betydelse för skolutvecklingen. Tydliga mål 

och ett utvecklingsperspektiv på huvudmannanivå lyfts fram som 

avgörande faktorer, som i många fall saknas. Här uttrycker 

författarna detta genom att konstatera: ”Att den överordnade 

skolledningen måste ha klara och teoretiskt förankrade 

uppfattningar om hur skolan kan uppfylla sina mål och att man 

på vissa håll kan fråga sig om skolans styrelse verkligen styr 

skolan.” 

 

 ”Skolkultur – Nyckeln till skolans utveckling”  

(Berg 2004) 

Gunnar Berg beskriver här hur skolkulturen är helt avgörande 

för resultatet av varje form av planerad förändring på skolan, och 

därmed för möjligheten att uppnå kvalitetsförbättringar. Här 

beskrivs därför olika sätt att först analysera och eventuellt 

förändra skolkulturen (genom exempelvis en kulturanalys) i de 

fall denna riskerar att förhindra en önskad kvalitetsutveckling.   

 

 ”Leadeship in Organizations” (Yukl 2010) 

Gary Yukl’s ledarskapsforskning beskriver hur olika man kan 

definiera ett effektivt ledarskap beroende på vilket perspektiv 

man för tillfället har. Författaren ger exempel på situationer där 

en chef/ledare genom att ”pressa” medarbetare och resurser kan 

nå ett mycket positivt kortsiktigt resultat, men att man på grund 

av denna ”press” får ett försämrat resultat och en möjlig negativ 

utveckling på längre sikt. Detta resonemang går – förutom vad 

gäller tidsaspekten - även att applicera på olika intressenters 

krav/förväntningar på resultat och utveckling.  
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4.3 Sammanfattning av befintlig forskning och koppling till 

kvalitetskraven i styrdokumenten 

    

Nedan sammanfattas de delar av ovansående forskningsgenomlysning som 

varit styrande för uppsatsens utformning av analys, samt hur dessa delar 

förhåller sig till styrdokumentens krav på kvalitetsarbete. Övriga delar av 

forskningsgenomlysningen har redovisats dels för att belägga de 

variabelsamband som redovisas i uppsatsens resultatdel, dels för att ge en 

överblick över befintlig forskning för att påvisa behovet av att ytterligare 

studier inom området på i första hand huvudmannanivå.  

  

4.3.1 Ledarskapets betydelse för kvalitetsarbetet 

 

Vad gäller ledarskapets betydelse för kvalitetsarbetet har jag utgått 

från resonemang i Leadership in Organizations (Yukl 2010) om hur 

olika man kan definiera ett effektivt ledarskap beroende på aktörens 

perspektiv. Här kan krav och förväntningar skilja väsentligt mellan 

exempelvis en huvudman och skolinspektionens kvalitetsgranskning, 

där huvudmannen har intressen av en ekonomi i balans i motsats till 

skolinspektionen. I denna uppsats vill jag därför lyfta fram 

ledarskapets betydelse av långsiktighet och därmed - utifrån 

skollagens krav – lägga ett utvecklingsperspektiv på hela 

kvalitetsarbetet (Höög & Johansson 2011, Jacobssen 2013). Detta i 

syfte att fokusera på en typ av ”formativ bedömning” av 

huvudmannens eget systematiska förbättringsarbete, istället för att 

”nöja sig med” en kontinuerlig jämförelse och analys av 

resultat/kvalitet mellan olika huvudmän.    

 

4.3.2 Skolkulturens betydelse för kvalitetsarbetet 

 

Skolkulturens betydelse för resultat och utveckling har studerats i bla 

”Skolkultur – Nyckels till skolans utveckling” (Berg 2000) samt i 

”Struktur, kultur, ledarskap: förutsättningar för framgångsrika 

skolor” (Höög & Johansson 2011). Här har man i första hand studerat 
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och resonerat kring enskilda skolor, och visat att man kan identifiera 

olika typer av skolkulturer med avseende på skolans allmänna ethos, 

rektors ledarskap, kommunikationsmönster, förbättringskapaciteter 

mm (Höög & Johansson 2011). Även outnyttjade formella/reella 

utvecklingsmöjligheter beskrivs som ”det outnyttjade frirummet” 

(Berg 2000). Jag har i denna uppsats använt mig av ovanstående 

resonemang kring skolkulturens betydelse för den enskilda skolan 

och applicerat detta synsätt även på huvudmannanivå, då de olika 

nivåerna/aktörerna i högsta grad samverkar och är beroende av 

varandra i det statliga uppdraget att utöva ett författningsenligt 

”systematiskt kvalitetsarbete”. Huvudmannaperspektivet har jag även 

utvecklat i ett examensarbete vid Rektorsprogrammet (Almgren & 

Elmgren 2012), där en kulturanalys i enlighet med Gunnar Berg’s 

forskning genomfördes på både skol- och huvudmannanivå i syfte att 

identifiera skolkulturer och därmed öka möjligheterna till förändring 

/potentiell förbättring. 

 

4.3.3 Teorier om huvudmannens styrning av kvalitetsarbetet 

 

Här har förståelsen och analysen av de generella 

förbättringsförutsättningarna på huvudmannanivå formats av 

resultaten från några av de få studier som berört/inriktat sig på 

huvudmannaansvaret. Här kan nämnas Skolverkets rapport 

”Kommunalt huvudmannaskap i praktiken” (Skolverket 2011:369), 

Den statliga utredningen ”Staten får inte abdikera” (SOU 2014:5) 

samt ”Rektor – en stark länk i styrningen av skolan” (Nihlfors & 

Johansson 2013). Den samlade bilden av dessa studier om 

huvudmannens förutsättningar att utöva sitt huvudmannaansvar 

generellt, ger vid handen dels att roll- och ansvarsfördelningen samt 

dialogen mellan huvudmannen (politiker/styrelse) och dess 

professionellt ansvariga är extremt otydlig/bristfällig, dels att 

skillnaderna mellan olika huvudmän är mycket stora. Jag har därför i 

uppsatsen utgått ifrån att denna generella otydlighet/bristfällighet 

även innefattar huvudmannens delansvar för det systematiska 
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kvalitetsarbetet, och då i synnerhet för kvalitetsledningen av 

systemen för verksamhetsutveckling. 

 

5. Resultatredovisning och analys 

 

Nedan (avsnitt 5.1) redovisas studerade områden och konkreta 

frågeställningar som belysts vid intervjuer och studier av forskning respektive 

offentlig statistik. Därefter (avsnitt 5.2) redovisas de faktiska resultaten i 

respektive del. Avslutningsvis redovisas en sammanfattande analys av samtliga 

delar (avsnitt 5.3), med målsättningen att identifiera och analysera olika typer 

av samband enligt teorin (avsnitt 4).  

 

5.1 Studerade områden och konkreta frågeställningar 

 

5.1.1 Befintlig forskning och gällande styrdokument 

 

I. De nationella styrdokumentens kravnivå gällande systematiskt 

kvalitetsarbete jämfört med andra offentliga verksamheter 

II. Skolmyndigheternas rapporter/granskningar avseende 

huvudmännens ansvarstagande för systematiskt kvalitetsarbete  

III. Tillgänglig forskning och beprövad erfarenhet avseende 

framgångsfaktorer för systematiskt kvalitetsarbete i förskola/skola 

 

5.1.2 Val av variabler vid sekundäranalys av offentlig statistik 

(förklaringar – se bilaga 7) 

 

a. Föräldrarnas utbildningsbakgrund i förhållande till meritvärde åk 9. 

b. Andel elever som deltar i modersmålsundervisning i förhållande till 

andel elever som uppnått kravnivån åk 9. 

c. Huvudmannens organisation av systematiskt kvalitetsarbete i 

förhållande till meritvärdesutvecklingen i åk 9. 
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5.1.3 Frågeställningar vid intervjuer 

 

Intervjufrågorna fokuserade på huvudmännens organisation av 

systematiskt kvalitetsarbete. Förutom ett par värderingsfrågor om 

styrdokumenten samt kontrollfrågor gällande verifiering av statistik-

uppgifter, formulerades de konkreta frågeställningarna enligt följande: 

 

A. Vilka krav ang kvalitetsutveckling/systematiskt kvalitetsarbete ställer 

huvudmannen i praktiken på varje enskild rektor/förskolechef utifrån 

författningarna? 

B. Hur är kvalitetsarbetet och arbetet med stöd/samordning organiserat 

på huvudmannanivå utifrån författningarnas huvudmannaansvar? 

C. Vilken resultatutveckling på huvudmannanivå beskrivs av 

skolinspektionen i den senaste regelbundna tillsynen, och hur kan 

denna utveckling kopplas till ovanstående kvalitetsarbete?  

D. Vilka strategier kan små huvudmän använda för att säkerställa ett 

författningsenligt och ekonomiskt försvarbart systematiskt 

kvalitetsarbete utifrån ovanstående? 

En tolkning av svaren på intervjufrågorna redovisas i avsnitt 5.2.3. 

 

5.2 Resultatredovisning 

 

5.2.1 Redovisning/analys av offentlig statistik  

 

Offentlig statistik är kompletterad med svar vid intervjuer enl 

förklaring avsnitt 5.1.2 samt resultat avsnitt 5.2.3. De tre 

variabelparen som studerats (enl avsnitten 5.1.2 – 5.1.3) har givit 

följande resultat beskrivna i tre korrelationstabeller, där varje 

huvudman markerats med I: 
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Förklaring till färgmarkering i tabeller/diagram a-c: 

Samband mellan de två variablerna föreligger (korrelation låg/låg, 

medel/medel eller hög/hög enl indelning i korrelationstabeller) 

Tydlig negativ avvikelse (resultat på låg nivå trots  förutsättningar 

på hög nivå enl korrelationstabellernas indelning) 

Viss negativ avvikelse (resultat på låg nivå trots förutsättningar på 

medelnivå, alt resultat på medelnivå trots förutsättningar på hög 

nivå enl korrelationstabellernas indelning) 

Tydlig positiv avvikelse (resultat på hög nivå trots förutsättningar 

på låg nivå enl korrelationstabellernas indelning) 

Viss positiv avvikelse (resultat på hög nivå trots förutsättningar på 

medelnivå, alt resultat på medelnivå trots förutsättningar på låg 

nivå enl korrelationstabellernas indelning) 

 

a. Föräldrarnas utbildningsbakgrund i förhållande till 
meritvärde åk 9 
 
Figur a1. Korrelationstabell  

      Andel                                                                                                        
.     föräldrar med   
.     högskole-                     
.    behörighet1 
 
Meritpoäng åk 9 år 
20132 

< 55%  
-låg 

55-65% 
-medel 
(+/- 5 %-
enheter 
jämfört med 
rikssnitt) 

>65% 
-hög 

<207,8 – låg II I  
207,8 – 217,8 
-medel  
(+/- 5 poäng jämfört 
med rikssnitt) 

 I  

>217,8 – hög I3  II 
 

  

                                                           
1 Medelvärde för vuxna 25-64år i riket 2012: 60% 
2 Medelvärde i riket 2013: 212,8 
3 Den enskilda huvudmannens positiva resultat och resultatutveckling kan hänföras till positiva 

samband mellan variabelpar a), b) och c) (Se vidare analys enl avsnitt 5.3.2) 
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 Figur a2. Korrelationsdiagram  

(samband mellan föräldrars högskolebehörighet och meritpoäng åk9 enl 
tabell a1) 

 
 
 
 

b. Andel grundskoleelever som deltar i 
modersmålsundervisning i förhållande till andel 
elever som uppnått kravnivån i åk 9. 
 
Figur b1. Korrelationstabell4  

     Andel elever som        
.     deltar i moders- 
.   målsundervisning        
.   2012/2013 5 6 
 
Andel elever som 
nått kravnivån i 
samtliga ämnen 
20137 

<85,5% 
-låg 

85,5-
95,5% 
-medel 
(+/- 5 %-
enheter 
jämfört 
med 
rikssnitt) 

>95,5% 
-hög 

<71,9% - låg IIIII I I8 
71,9-81,9% - medel  
(+/- 5 %-enheter 
jämfört med rikssnitt)  

I IIIII  

>81,9% - hög  II IIIIII 
 
  

                                                           
4
 Omfattar dels de 7 huvudmännen enligt primärstudien, dels en kontrollgrupp bestående av 16 

kommunala huvudmän enl avsnitt 3.2 
5 svar härlett utifrån intervjuer enl avsnitt 5.2.3 
6 Svenska eller annat modersmål; Rikssnitt lå 2012/2013: 90,5% 
7
 Rikssnitt 2013: 76,9% 

8 Den tydliga negativa avvikelsen i ett fall avser huvudman tillhörande kontrollgruppen. 
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 Figur b2. Korrelationsdiagram  

(samband mellan deltagande i modersmålsundervisning samt andel elever 
som nått kravnivån i samtliga ämnen enl tabell b1) 
 
 

c. Huvudmannens organisation av systematiskt 
kvalitetsarbete i förhållande till 
meritvärdesutvecklingen i åk 9. 

Figur c1. Korrelationstabell  

     Inrättad och            
.   medveten satsning 
.   på stödfunktion9    
 
Resultatutveckling 
av meritpoäng åk 9 
år 2009-2013 

Nej Delvis Ja 

Sjunkande (de två 
senaste åren) alt. 
ojämn och låg (låg enl 
korrelationstabell a.) 

I I  

Jämn (samma kategori 
enl tabell a. de två 
senaste åren) alt. 
Ojämn och medelhög 
(enl kategori tabell a.) 

 II I 

Stigande (de två 
senaste åren) alt. 
Ojämn och hög (enl 
kategori tabell a.) 

  II 

  

                                                           
9 svar härlett utifrån intervjuer enl avsnitt 5.2.3 
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Figur c2. Korrelationsdiagram  

(samband mellan inrättad stödfunktion för systematiskt kvalitetsarbete 
samt resultatutveckling av meritvärde åk 9 enl tabell c1) 

 

5.2.2 Genomförande av intervjuer 

 

De tre variabelparen som studerats (enl avsnitten 5.1.2 – 5.1.3) har i 

intervjuerna givit följande kompletterande resultat: 

 

a. Föräldrarnas utbildningsbakgrund i förhållande till 
meritvärde åk 9 
 
Det visar sig vid intervjuerna att de ansvariga tjänstemännen 

(skolchefer/motsvarande) har en god bild av föräldrarnas 

utbildningsbakgrund, då deras bedömningar av graden av 

högskolebehörighet hos föräldragruppen stämmer väl överens 

med motsvarande andel högskolebehöriga hos den vuxna 

befolkningen totalt i respektive kommun (enl offentlig 

statistik). Här kan man särskilt notera att meritvärdet för åk 9 

vid de studerade fristående skolorna är betydligt högre än för 

samtliga studerade kommunala huvudmän, och att samtliga 

intervjuade tjänstemän vid intervjun var medvetna om 

sambandet mellan elevernas resultat och föräldrarnas 

utbildningsbakgrund. 
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b. Andel elever som deltar i modersmålsundervisning i 
förhållande till andel elever som uppnått kravnivån 
åk 9. 
 
Vid intervjutillfällena ställdes frågan i vilken utsträckning 

elever med annat modersmål än svenska deltog i 

modersmålsundervisning. Detta svar jämfördes sedan med 

offentlig statistik (i de fall sådan fanns tillgänglig). I något fall 

visade det sig att den offentliga statistiken inte alls 

överensstämde med svaret direkt från huvudmannen. Då 

följdfrågor kring detta ställdes, har jag tolkat avvikelsen som 

ett fel vid inrapporterandet av statistik från huvudmannen till 

SCB. Samtliga huvudmän kunde – efter kontroll av 

dokumentation - i detalj redovisa antalet elever som deltog i 

modersmålsundervisning, varvid jag i detta fall använde värdet 

från intervjuerna framför den offentliga statistiken med 

hänvisning till att den bedömdes ha högre tillförlitlighet (de 

vid intervjuerna uppgivna värdena utgör underlag för den 

tidigare inrapporteringen).  

 

Det visade sig att tjänstemännen hos de flesta intervjuade 

huvudmän endast hade en vag uppfattning om 

deltagandegraden i modersmålsundervisning, och i ett par fall 

hade man inte alls någon kännedom om deltagandegraden 

innan man kontrollerat den egna dokumentationen. I samtliga 

fall ombads de intervjuade studera sin dokumentation och 

återkomma med ett svar på deltagandegraden, vilket också 

gjordes i samtliga fall. En konsekvens av detta blir då att 

kännedomen om sambandet mellan andel elever som uppnått 

kravnivån i samtliga ämnen jämfört med deltagande i 

modersmålsundervisning är något som är okänt av ansvariga 

tjänstemän. Sambandet redovisades vid en återrapport hos 

respektive huvudman, varvid de intervjuade i de flesta fall på 

olika sätt bekräftade att de tidigare inte haft kännedom om 

detta samband.        
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c. Huvudmannens organisation av systematiskt 
kvalitetsarbete i förhållande till 
meritvärdesutvecklingen i åk 9. 
 
Intervjun fokuserade främst på frågor kring systematiskt 

kvalitetsarbete, och då med fokus på organisation, 

medvetenhet om huvudmannauppdraget samt stöd till 

rektorer. Här har valet gjorts att intervjua den tjänsteman hos 

huvudmannen som har det högsta ansvaret för det 

systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå (exempelvis 

skolchef/motsvarande). Att välja ansvariga tjänstemän istället 

för ansvariga politiker/styrelseledamöter är ett sätt att försöka 

belysa organisationens samlade kompetens och ambition 

angående kvalitetsarbete ur ett professionellt perspektiv. De 

specifika frågorna (se frågeställningar A-D avsnitt 5.1.3) har 

vid behov kompletterats med följdfrågor i denna kvalitativa 

intervju, och givit följande resultat: 

 

A. Krav på rektor avseende kvalitetsarbete 

De flesta huvudmän har tydliga krav på rektorerna vad 

gäller dels att rapportera resultat, dels att analysera 

resultaten och utifrån bla dessa formulera mål för 

nästkommande år. Förvaltningarnas anvisningar om hur 

dessa mål ska formuleras varierar mellan huvudmännen. 

Några huvudmän har olika typer av 

kommunövergripande/sektorsövergripande mål som 

rektorerna förväntas utgå ifrån i sin egen målformulering. 

Det ingen av de intervjuade angav, var någon form av krav 

på rektor/skolenhet gällande resultatförbättring eller 

måluppfyllelse.     

 

B. Organisation och stöd gällande kvalitetsarbete 

Merparten av huvudmännen har någon form av bemannad 

organisation för stöd och samordning av kvalitetsarbetet. 

Dock varierar både utformning och omfattning stort 
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beroende dels på ekonomiska och kompetensmässiga 

förutsättningar, dels på huvudmännens (främst ansvariga 

politikers/styrelseledamöters) medvetenhet och därmed 

ambitionsnivå gällande behovet av en sådan organisation. I 

flera fall kunde i intervjuerna en koppling göras mellan 

otydliga politiska mål (alt avsaknad av relevanta mål) och 

en låg ambitionsnivå gällande inrättandet av en 

organisation för kvalitetsarbetet. De skilda 

förutsättningarna avseende ekonomi och kompetens kan 

härledas främst till huvudmannens storlek, där svårigheten 

att motivera behovet av specialistkompetens är betydligt 

större hos en mindre huvudman. Ett par av huvudmännen 

har avsatt administrativ resurs (för främst rektorer) 

gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Elev- o/e 

medarbetarundersökningar finns till hjälp inför analysen 

hos två av huvudmännen. Flera huvudmän – dock inte alla 

- har rutiner och arbetssätt som stöder rektorerna i deras 

arbete med analys och målformulering (tex individuellt 

utformat stöd eller  processtöd i ledningsgrupp).   

 

C. Resultatutveckling kopplat till kvalitetsarbete 

De ansvariga tjänstemännen anger i sin analys av 

resultatutvecklingen flera orsaker till denna (oavsett om 

den är negativ eller positiv). Stöd för och samordning av 

kvalitetsarbetet anges här som en av de viktigaste 

faktorerna för en positiv resultatutveckling. Här kan ett 

tydligt samband mellan dessa båda faktorer även utläsas i 

tabell c.1/diagram c.2 (se avsnitt 5.2.2), som grundar sig på 

offentlig statistik kompetterat med faktauppgifter från 

denna intervju gällande organisation för att arbeta med 

systematiskt kvalitetsarbete. Den avvikelse som här noteras 

är uteslutande av negativ karaktär, dvs att samtliga av de 

studerade huvudmännen som haft en positiv 

resultatutveckling de senaste 5 åren samtidigt haft en väl 
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utbyggd (enligt ansvariga tjänstemän) stödorganisation för 

systematiskt kvalitetarbete. Antalet studerade huvudmän 

är dock relativt litet (7st), varför det är svårt att dra 

generella slutsatser utifrån tillgängligt material.  

 

D. Strategier för att säkerställa ett systematiskt kvalitetsarbete 

De intervjuade ansvariga tjänstemännen angav 

sammantaget ett flertal strategier för att säkerställa ett 

författningsenligt och samtidigt ”ekonomiskt försvarbart” 

systematiskt kvalitetsarbete, där man i flera fall kan hitta 

belägg i tidigare studier/forskning: 

o Att utarbeta rutiner för ökad delaktighet i 
utvecklingsarbetet och att ”lära av 
varandra” 
[Jfr betydelsen av process-/utvecklingsinriktning 
[(Hedwall 2003) och (Höög & Johansson 2011)] 

o Att utveckla kommunikation och relationer 
mellan olika befattningsnivåer  
[Jfr betydelsen av tillit och kommunikation 
(Nihlfors & Johansson 2013) och (Höög & 
Johansson 2011), samt vikten av ett långsiktigt 
perspektiv i synen på ett framgångsrikt ledarskap 
(Yukl 2010)] 
 

o Att ha ”ständig utveckling” i fokus 
(svar härlett utifrån intervjuer) 
 

o Att ledningen har ett genuint 
verksamhetsintresse  

o Att frigöra tid för rektorerna att verka som 
pedagogiska ledare 

[Jfr rapport PRIO-projektet (Berr 2012), ”Rektor – 
en stark länk i styrningen av skolan” (Nihlfors & 
Johansson 2013) samt ”Rektors ledarskap med 
ansvar för den pedagogiska verksamheten” 
(Skolverkets rapport 2012:1)]   

 
o Att hålla organisationen uppdaterad 

gällande politiska reformer och aktuell 
skolforskning 
 

o Att utveckla analyskompetensen i 
organisationen 
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o Att ha en stödfunktion med tillräcklig 

spetskompetens och av tillräcklig 
omfattning avseende systematiskt 
kvalitetsarbete  
 

Förutom frågorna A-D samt kontrollfrågor avseende 

verifiering av statistik, ställdes ett par frågor gällande den 

ansvariga tjänstemannens syn på författningarnas krav 

avseende systematiskt kvalitetsarbete, med avseende på 

hur de fungerar i praktiken. Här kunde en allmän ovana 

o/e osäkerhet att få en sådan fråga tydligt skönjas. Flera av 

de intervjuade ansvariga tjänstemännen svarade 

undvikande på frågan. Min tolkning är att detta inte i första 

hand berodde på frågans specifika innehåll, utan på en 

allmän ovana att uttrycka en professionell åsikt om 

konsekvenser av fattade politiska beslut (som i detta fall 

riksdagsbeslut om skolans styrdokument gällande 

systematiskt kvalitetsarbete). Svaren pekar ändå i detta fall 

sammantaget på att huvudmännen anser att 

författningarnas krav på både rektor och huvudman och 

rektor avseende kvalitetsarbete i huvudsak är väl avvägda, 

med undantag för huvudmän med en dåligt utbyggd 

stödfunktion (enl fråga C) som anser att författningarnas 

krav på huvudmannen är alltför otydliga eller begränsade. 

Dessa tjänstemän efterlyser alltså tydligare och mer 

detaljerade krav på huvudmännen i författningarna. 

Allmänt under intervjun uppfattades ett tydligt intresse för 

att diskutera förutsättningar för ett professionellt och 

författningsenligt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, och 

vid flera tillfällen nämndes behovet av ökad 

forskningsanknytning o/e utvecklingsstöd från staten.      
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5.3 Analysprocessen 

 

5.3.1 Forskningsdesign 

 

I studien läggs fokus på några kausala samband, där det föreligger 

tänkbara generaliseringsmöjligheter med stöd i forskning o/e 

offentliga rapporter. En sekundäranalys av offentlig statistik har 

kombinerats med ett antal intervjufrågor i en kvalitativ intervju. 

Dessutom har (i samband med intervjuerna) beteenden med 

kontextuell betydelse observerats och identifierats.  

 

5.3.2 Analys av resultatet 

 

När frågeställningarna efter resultatredovisningen belyses generellt, 

söker studien särskilt efter eventuella skillnader och likheter vad 

avser förutsättningar att nå framgång i det systematiska 

kvalitetsarbetet mellan olika typer av huvudmän. Fyra av de sju 

studerade huvudmännen har färre än 1000 elever i grundskolan (här 

kategoriserade som små huvudmän) och tre av de sju huvudmännen 

har fler än 3000 elever i grundskolan (här kategoriserade som 

medelstora/stora huvudmän). Skillnaden mellan dessa båda grupper 

av huvudmän är tydlig med avseende på att tre av de fyra små 

huvudmännen har ingen eller endast en delvis inrättad funktion för 

systematiskt kvalitetsarbete.   

 

Enligt tabell c1 och diagram c2 utläses en tydlig korrelation mellan 

resultatutveckling över tid (en femårsperiod) och huruvida en 

funktion för systematiskt kvalitetsarbete är inrättad eller ej, och detta 

oavsett huvudmannens storlek. Svårigheten för små huvudmän att 

inrätta en sådan funktion är tydlig (av ekonomiska skäl, 

kompetensförsörjningsskäl alternativt skäl som kan hänföras till 

huvudmannens ambitionsnivå), vilket bekräftas i intervjuerna.  

Korrelationen mellan resultatutveckling och inrättad funktion för 

systematiskt kvalitetsarbete bör ses med viss försiktighet pga den 
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begränsade populationen i undersökningen. Dock pekar resultatet i 

en tydlig korrelativ riktning, och om sambandet går att styrka torde 

det vara kausalt då det vore orimligt att definiera en ”positiv 

resultatutveckling” som orsak till inrättandet av en funktion för 

kvalitetsutveckling.      

 

Tidigare forskning (ex Rapport/LR: 2012-5.) har visat på en hög 

korrelation mellan dels föräldrars utbildningsbakgrund, dels mellan 

elever födda inom respektive utanför Norden och elevernas 

studieresultat, vilket stämmer väl överens med resultaten i denna 

studie (tabeller a1 och a2 resp diagram b1 och b2). Dessa samband är 

per definition kausala. I denna undersökning har sambandet mellan 

deltagande i modersmålsundervisning och uppnådd kravnivå i 

samtliga ämnen studerats vidare, där ett tydligt samband kan utläsas. 

Om detta resultat sätts i relation till tidigare forskning om dels 

modersmålets betydelse (se avsnitt 5.2.1 p 11 och 12), dels det kausala 

sambandet mellan studieresultat (meritpoäng) och utomnordiskt 

ursprung (se avsnitt 5.2.1 p 10), torde även sambandet mellan 

deltagande i modersmålsundervisning och uppnådd kravnivå kunna 

tolkas som kausalt.  

 

Variablerna ”deltagande i modersmålsundervisning” samt 

”föräldrarnas utbildningsbakgrund” har valts just för att de utgör de 

kanske största bakgrundsorsakerna till låga studieresultat. Detta i 

syfte att studera om nämnda förutsättningar i någon mån går att 

kompensera genom ett väl utbyggt kvalitetsarbete som vilar på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Resultaten enligt tabell 

c1/diagram c2 visar att elevernas resultatutveckling är oberoende av 

de ovan nämnda svåra förutsättningarna, vilket indikerar att 

resultatet tydligt går att påverka och att förutsättningarna 

följaktliggen i viss mån går att kompensera. 

 

Ett annat resultat (utifrån intervjuerna) som beskrivs i avsnitt 5.2.3 

b) visar på en bristande medvetenhet om modersmåls-
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undervisningens betydelse för kunskapsresultaten. Då tidigare 

forskning (se avsnitt 5.2.1 p 11 och 12) visat på vikten av en 

språkutveckling i modersmålet för möjligheten att tillägna sig ett nytt 

språk (tex svenska) i tillräcklig omfattning, tyder denna bristande 

medvetenhet på att tillgänglig och adekvat forskning inte alltid når 

fram till huvudmännens ansvariga tjänstemän.  

 

Intervjuerna gav också vid handen (enl 5.2.3 c) ett tydligt behov av 

att finna forum för professionellt erfarenhetsutbyte och ökad 

forskningsanknytning för ansvariga tjänstemän, rektorer och 

pedagoger. Små huvudmän har här ett större behov av detta, då 

möjligheten att organisera stödfunktioner och erfarenhetsutbyte per 

definition är sämre i en liten organisation. Här bör poängteras att 

skillnaderna i storlek hos olika huvudmän är mycket stora i Sverige 

som helhet, där de minsta huvudmännen har mindre än 100 elever, 

och de största har mer än 50.000 elever (i denna studie har den 

minsta huvudmannen 35 elever och den största har ca 9.900 elever).        

 

5.3.3 Kritisk granskning av analysresultaten 

 

 Trovärdighet 

Trovärdigheten hos den offentliga statistiken betraktar jag som 

fullgod enligt gängse forskningspraxis. Samtliga intervjuade är 

professionella tjänstemän med stort ansvar och kunnande inom 

området varför jag tolkar svar och bedömningar som trovärdiga. 

 

 Överförbarhet och generalisering  

Då de primärt studerade huvudmännen endast är sju stycken, är 

det inte möjligt att fullt ut betrakta resultaten som överförbara 

eller generaliserbara. Dock är korrelationen mellan de 

undersökta variabelparen så tydlig, att analysresultaten måste 

anses kunna peka i denna riktning. Vad gäller en av variablerna 

(andel elever som deltar i modersmålsundervisning har andelen 

elever med utländsk bakgrund hos flera av de studerade 
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huvudmännen varit så liten att studien kompletterats med en 

kontrollgrupp av 16 kommuner som har en stor andel (>30%) 

elever med utländsk bakgrund. Detta innebär att resultatet 

gällande just detta variabelpar (elevers deltagande i 

modersmålsundervisning i förhållande till uppnådd kravnivå i 

samtliga ämnen) torde vara fullt överförbart och generaliserbart. 

Analysens koppling mellan kvalitetsutveckling och en inrättad 

funktion för systematiskt kvalitetsarbete är dock svårare att 

direkt betrakta som överförbar/generaliserbar.  

 

 Pålitlighet 

Den offentliga statistikens pålitlighet är erkänt fullgod, även om 

det förekommer viss felrapportering pga tolkningsproblem eller 

rena ”felskrivningar”. Här har den statistiken i relevanta delar 

stämts av med ansvarig tjänsteman vid intervjutillfällena, för att 

genom följdfrågor undanröja eventuella felrapporteringar av 

offentlig statistik. Vad avser intervjuerna i stort borde 

pålitligheten avseende högt ansvariga tjänstemän vara hög. Detta 

eventuellt frånsett möjligheten att ansvarig tjänsteman/skolchef 

ibland kan ha en svag ställning gentemot lokala politiker vid 

uppvisade svaga resultat, och då inte gärna uttalar sig kritiskt 

gentemot uppdragsgivaren (huvudmannen/styrelsen). Dock 

torde denna risk vara liten, då jag inför intervjun klargjort för 

den intervjuade att inga enskilda uttalanden eller förhållanden 

ska kunna identifieras i det offentliga materialet.  

 

 Konfirmering  

Analysresultatet kan delvis anses vara konfirmerat. Detta gäller 

de statiskiska uppgifter som stämts av mot de intervjuades 

(ansvariga tjänstemännens) uppfattning, och som även i 

analysen satts in i en kontext. Det studerade förhållandet mellan 

elevernas kunskapsresultat och föräldrarnas utbildnings-

bakgrund får anses belagt genom tidigare studier, liksom 

modersmålets betydelse för andraspråksutvecklingen (Thomas & 
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Collier 2002, Rapport/Skolverket 2008:321.). Detta gör 

sammantaget att kopplingen mellan elevernas studieresultat och 

föräldrarnas utbildningsbakgrund samt mellan deltagande i 

modersmålsundervisning och uppnådd kravnivå i samtliga 

ämnen får anses konfirmerad. Korrelationen mellan 

resultatutveckling och en inrättad funktion för systematiskt 

kvalitetsarbete behöver konfirmeras för att bli generaliserbar. 

Även om korrelationen här är tydlig och att de intervjuade varit 

mycket samstämmiga i sina professionella bedömningar, behövs 

en bredare studie för att konfirmera analysresultatet.     

 

 Relevans  

Relevansen för skolans resultatutveckling torde vara hög, då 

resultatanalysen identifierar några väsentliga samband o/e 

framgångsfaktorer som i flera delar är påverkbara för huvudmän 

och nationellt ansvariga för skolväsendet.  

 

 

6. Tolkning och diskussion 

 

6.1 Skillnader mellan olika huvudmän 

 

6.1.1 Stora strukturella skillnader  

 

Denna studie visar på stora skillnader i strukturella förutsättningar 

mellan olika huvudmän att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. De 

stora skillnaderna avseende: 

a. föräldrarnas utbildningsbakgrund, 

b. deltagandegrad i modersmålsundervisning för elever med annat 

modersmål än svenska, 

påverkar i hög grad möjligheterna för elever att nå höga 

kunskapsresultat. Dessa skillnader går i viss mån att kompensera 

genom att inrätta en stödfunktion för systematiskt kvalitetsarbete 

som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Resultatet i denna 
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studie pekar på att huvudmän som haft en inrättad och samlad 

stödfunktion för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

under en längre tid, har en positiv resultatutveckling oavsett 

utgångsläge och förutsättningar i övrigt. Dock bör poängteras att 

vissa strukturella förutsättningar är svårare att kompensera genom 

ett systematiskt kvalitetsarbete. Som exempel kan här nämnas 

svårigheten att organisera modersmålsundervisning där antalet 

elever i varje språkgrupp är begränsat, och där möjligheten till 

samordnad undervisning mellan skolor/huvudmän är liten pga 

avståndsskäl. Bristande tillgång på modersmålslärare i många språk 

är ytterligare en försvårande faktor i sammanhanget, som är svår att 

kompensera på huvudmannanivå. 

 

6.1.2 Extrema storleksskillnader 

 

De omfattande storleksskillnaderna mellan olika huvudmän ger i 

praktiken helt olika förutsättningar för att inrätta en stödfunktion för 

systematiskt kvalitetsarbete.  För att få ett rimligt perspektiv på de 

skilda förhållandena för stora och små huvudmän, kan nämnas att de 

största kommunerna har mer än 100 gånger fler elever i grundskolan 

än de minsta kommunerna. Ca 1/3 av de svenska kommunerna har 

färre än 10.000 invånare, vilket betyder att det finns många små 

kommunala huvudmän med färre än 1000 elever. De allra minsta 

huvudmännen är fristående huvudmän med endast en skolenhet som 

ibland inte har mer än ca 30 elever, som då ska jämföras med de 

största fristående huvudmännen som har ca 10.000 elever och de 

största kommunala huvudmännen som har mer än 50.000 elever.  

 

Större huvudmän har sällan problem att finansiera och bemanna en 

sådan stödfunktion med adekvat kompetens, medan små huvudmän 

har marginella möjligheter att finansiera och bemanna en sådan 

funktion i egen regi. De allra minsta huvudmännen har i praktiken 

oftast endast en rektor på deltid som ansvarar för pedagogisk 

ledning/lokalansvar/ekonomiansvar (och andra uppgifter som 
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normalt tillfaller rektor) och dessutom alla arbetsuppgifter inom 

administration, stöd till styrelsen, elevvård (förutom lagstadgat 

anlitande av tex skolsköterska), att representera huvudmannen (tex i 

kontakter med skolmyndigheter och andra huvudmän) samt ansvar 

för att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Här blir alternativet 

istället att söka olika typer av samarbetslösningar med andra aktörer, 

exempelvis genom nätverk eller samarbetsavtal, vilket de små 

huvudmännen i praktiken ofta väljer bort med hänvisning till tids- 

eller resursbrist.  Skolverkets konstaterande att små huvudmän mer 

sällan än större utnyttjar de stöd- och utbildningsinsatser som verket 

erbjuder, försärker ytterligare skillnaden mellan små och stora 

huvudmän avseende möjligheterna att organisera ett systematiskt 

kvalitetsarbete som långsiktigt skulle kunna utveckla verksamheten 

och därmed förbättra resultaten.     

 

6.1.3 Skillnader i tolkning av uppdraget 

 

Det finns även stora skillnader och brister (enl skolmyndigheternas 

rapporter – se avsnitt 5.2) i hur olika huvudmän tolkar sitt 

huvudmannaansvar och därmed sitt ansvar för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Ett exempel på detta är att resursfördelningen 

mellan olika skolenheter inte alltid baseras på analyser av behov och 

resultat. Detta får till följd att resurserna inte används på ett optimalt 

sätt för att förbättra resultat och kvalité i skolan. Denna studie visar 

på två stora områden där en resursfördelning efter behov och ett 

målinriktat utvecklingsarbete skulle kunna göra skillnad, nämligen 

för elever som har annat modersmål än svenska eller elever som har 

föräldrar med låg utbildning. Ett annat exempel som får till 

konsekvens att huvudmän tolkar sitt uppdrag på olika sätt, är att 

oklarheter i ansvarsfördelning och bristande målformulering per 

definition leder till att det hos vissa huvudmän är oklart ”vem som 

styr vem” (Johansson & Höög 2011). Förutsättningarna för en 

tolkning av huvudmannauppdraget innehållande tydliga 
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resultatutvecklingsmål, påverkas även av synen på långsiktighet i 

ledarskapet (Yukl 2010). 

 

6.2 Likheter mellan olika huvudmän 

 

De generella likheter mellan olika huvudmän som kunnat konstateras genom 

denna studie, utgörs av de resultat som inte påvisat några olikheter. Det gäller 

de tre generella sambanden som identifierats: 

 

o Samband mellan elevernas resultat och föräldrarnas 

utbildningsbakgrund (belagt genom tidigare forskning) 

o Samband mellan deltagande i modersmålsundervisning och uppnådd 

kravnivå i samtliga ämnen (påvisat genom sekundäranalys/ 

sambandsanalys av offentlig statistik och tidigare forskning) 

o Samband mellan resultatutveckling och inrättad stödfunktion för 

systematiskt kvalitetsarbete (troliggjort genom denna studie)  

 

Likheter finns även gällande identifierade generella förutsättningar och 

framgångsfaktorer: 

 

o En oklar ansvarsfördelning bidrar negativt till en medveten 

målformulering och en optimal resursfördelning 

o Ett bristande förtroende mellan lokalpolitiker/huvudmannens styrelse 

och de professionella i skolverksamheten, bidrar negativt till ökad 

måluppfyllelse 

o Ett forskningsanknutet utvecklingsstöd utifrån kraven i 

skolförfattningarna bidrar positivt till en långsiktig resultatutveckling.  

 

6.3 Återkoppling till syfte, teori och hypotes 

 

Syftet med uppsatsen var att belysa centrala faktorer på huvudmannanivå som 

påverkar resultat och måluppfyllelse i förskola/skola, samt att utifrån detta dra 

slutsatser angående tillgång till kompetens och organisation gällande 

systematiskt kvalitetsarbete. Uppsatsen inriktades på att undersöka 
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förutsättningar för ett sådant kvalitetsarbete på huvudmannanivå, med den 

övergripande målsättningen att förbättra verktygen för utveckling och inte 

bara för ”mätning” av resultat. Även ett resonemang kring vad som avses med 

systematiskt kvalitetsarbete och när det blir tillräckligt systematiskt ingick i 

uppsatsens syfte. Med hänvisning till identifierade samband och 

förutsättningar/framgångsfaktorer enl avsnitt 6.2 ovan, torde uppsatsens syfte 

kunna anses uppnått.    

 

Teorin i uppsatsen angavs som byggande på en kvalitativ analys utifrån en 

eklektisk teorianknytning med innovativa inslag. Därför söktes gemensamma 

nämnare i det undersökta materialet, vilka sedan format teorin som kan 

formuleras på följande sätt:  

Det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen måste förstås som ett 

system av funktioner, kompetens och aktiviteter på olika organisatoriska 

nivåer, där aktörer på nationell nivå, huvudmannanivå och på rektors-

/förskolechefsnivå samverkar i syfte att identifiera såväl generella som 

specifika framgångsfaktorer samt att finna såväl generella som 

enhetsspecifika former för kontinuerlig och långsiktig kvalitetsutveckling.     

Det systematiska kvalitetsarbetet kan således inte ses som isolerade delar där 

varje enhet eller nivå (helt eller delvis) utgår ifrån en egen målsättning, som i 

bästa fall faller in under ett gemensamt syfte. Systematiken i kvalitetsarbetet 

bör istället förstås som att man utgår från gemensamma mål (nationella och 

forskningsbaserade) för att sedan söka och genomföra olika 

utvecklingsaktiviteter som anpassas efter lokala förutsättningar/behov i syfte 

att inleda olika långsiktiga förbättringsprocesser. Det innovativa inslaget i 

teorin utgörs av att visa på hur de olika aktörerna/nivåerna är beroende av 

varandra, och här särskilt peka på behovet av tydliga mål och 

förtroendeskapande åtgärder samt behovet av att på alla nivåer diskutera en 

adekvat roll-/ansvarsfördelning och en eventuell professionalisering av 

nyckelfunktioner på huvudmannanivå (tex avseende stödfunktion för 

systematiskt kvalitetsarbete).   

 

Den inledande hypotesen uttryckte att skollagens skrivningar om systematiskt 

kvalitetsarbete i praktiken innebär att det är nödvändigt för alla huvudmän att 
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ha tillgång till en professionell stödorganisation, samt att små huvudmän 

följdaktligen har sämre förutsättningar än stora huvudmän att på egen hand 

inrätta en sådan stödorganisation med tillgång till all relevant 

specialistkompetens. Med hänvisning till tolkningen av resultatet i avsnitten 

6.2 respektive 6.1.1  har denna studie identifierat generella förutsättningar och 

framgångsfaktorer för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå. 

Därmed får det anses troliggjort att hypotesen kan beläggas, även om en 

definitiv generalisering av resultatet kräver kompletterande studier/forskning 

då populationen i denna studie är relativt liten (se avsnitten 5.3.2 samt 7.5). 

 

 

7. Slutsatser 

 

7.1 Oklar ansvarsfördelning och bristande förtroende 

 

Inledningsvis kan konstateras att skolmyndigheterna identifierat en generellt 

oklar ansvarsfördelning hos många huvudmän (enl SOU 2014:5 samt 

Skolverket 2011:362), och att detta bidrar negativt till en medveten 

målformulering och en optimal resursfördelning. Det finns även en utbredd 

brist på förtroende mellan professionella (ex rektorer/pedagoger) och 

lokalpolitiker (Nihlfors & Johansson 2013). Detta förhållande måste i hög grad 

kunna anses påverka huvudmännens möjligheter att bedriva ett 

författningsenligt systematiskt kvalitetsarbete, då tydliga mål med avdelade 

resurser är en förutsättning för att veta vad man förväntas utveckla. En första 

slutsats blir därför: 

 

o att en förtroendefull dialog mellan politiker/styrelse och professionella 

tjänstemän, samt en tydlig ansvarsfördelning avseende det statliga 

uppdraget är avgörande faktorer för resultatutvecklingen. 

 

7.2 Stödfunktion för kvalitetsutveckling nödvändig? 

 

Då huvuddelen av denna studie endast omfattat ett fåtal huvudmän, vore 

vidare studier av kvalitetsarbetet på huvudmannanivå önskvärt för att 
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säkerställa resultatets generaliserbarhet. Området är intressant att studera 

vidare då det begränsade resultatet i denna studie ändå indikerar: 

 

o att det sannolikt är avgörande för den långsiktiga resultatutvecklingen 

huruvida huvudmannen väljer att inrätta en sammanhållen och 

forskningsbaserad stödfunktion för kvalitetsutveckling, där 

huvudmannens medvetenhet och ambition beträffande behovet av en 

stödfunktion för kvalitetsutveckling då blir avgörande för en långsiktig 

och positiv resultatutveckling, 

o att det även blir viktigt att säkerställa stödfunktionens professionella 

legitimitet, eftersom tidigare forskning visat på ett stort allmänt 

förtroendeunderskott mellan exempelvis politiker och professionella på 

kommunal nivå. 

 

7.3 Dåliga strukturella förutsättningar är inte ett godtagbart skäl 

att avstå från att arbeta mot högre mål 

 

De generellt låga kunskapsresultaten hos huvudmän med en stor andel elever 

med annat modersmål än svenska (som offentlig statistik och tidigare studier 

påvisat), utgör ett bra exempel på hur vi betraktar olika strukturella 

förutsättningar och leder till eftertanke gällande hur vi tolkar resultaten. I flera 

studier och sekundäranalyser av statistiken (tex via Skolverkets SALSA-

värden) beskrivs detta förhållande som en förklarande faktor till det låga 

resultatet, vilket i sig är riktigt. Värdena på kunskapsresultaten viktas här mot 

andel elever med utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsbakgrund mm 

för att öka jämförbarheten mellan olika kommuner/skolor. Problemen uppstår 

då man använder dessa värden i andra sammanhang än som jämförelse 

mellan skolor/kommuner och då nöjer sig med ett godtagbart SALSA-värde. 

Därmed finns risk för att man betraktar tex den stora andelen elever med 

utländsk bakgrund som ursäkt för att nöja sig med ett nominellt sämre resultat 

jämfört med andra skolor/huvudmän, istället för att dra slutsatsen: 
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o att ett tydligt fokus på den egna resultatutvecklingen är avgörande för 

ett framgångsrikt kvalitetsarbete. En kontinuitet i ledarskapet för 

ledande tjänstemän blir då per automatik en viktig faktor. 

 

Just det faktum att elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade i 

gruppen elever som slutar grundskolans åk 9 utan att ha uppnått kravnivån i 

samtliga ämnen (jfr Skolverket 2008:321 samt Rapport/LR: 2012-5) borde 

stämma till eftertanke och åtföljande handling, istället för att söka förklarande 

faktorer till ett lågt resultat jämfört med andra skolor/huvudmän. Vidare 

studier och forskning om modersmålsutvecklingens betydelse för att nå lägst 

kravnivån i övriga ämnen vore därför önskvärt, och då med särskilt fokus på de 

elever som kommer sent in i den svenska skolan.    

Motsvarande resonemang kan exempelvis appliceras på det belagda 

sambandet mellan föräldrars utbildningsbakgrund och elevernas 

kunskapsresultat. Om den egna resultatutvecklingen tydligt sattes i fokus, 

borde de formulerade förbättringsmålen (egna eller gemensamma) åtföljas av 

vissa uttalade krav/förväntningar på exempelvis rektor att uppnå dessa mål. 

Då kan man förvånas av att det verkar vara ovanligt att ställa denna typ av 

krav eller att huvudmannen inte uttrycker förväntningar på rektor att nå 

någon typ av förbättringsmål (Se avsnitt 5.2.3 del c punkt A). 

 

7.4 Små huvudmäns möjligheter att nå upp till statens 

kvalitetskrav 

 

Ytterligare en slutsats rör de små huvudmännens möjligheter att leva upp till 

samma krav som de större huvudmännen (jfr SOU 2014:5 samt Elmgren 

2013). Då elevantalet mellan olika huvudmän varierar mellan under 50 elever 

och över 50.000 elever, blir det uppenbart att förutsättningarna ser helt olika 

ut trots att skolförfattningarna ställer samma krav på alla huvudmän. Detta 

blir särskilt tydligt vad gäller lednings- och specialkompetens (som av 

naturliga skäl de minsta huvudmännen inte kan bemanna med 

heltidstjänster), tex lärare i modersmål eller andra ”små” undervisningsämnen 

samt specialkompetens inom elevvård och systematiskt kvalitetsarbete.   

Slutsatsen blir därför: 
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o att de minsta huvudmännen är i stort behov av utökat stöd gällande 

specialistkompetens inom flera områden, 

o att Skolverkets allmänna stöduppdrag till huvudmän vad gäller 

kvalitets- och utvecklingsarbete inte lyckats möta små huvudmäns 

förutsättningar och behov, då Skolverket själva konstaterar att små 

huvudmän är underrepresenterade i de stöd- och utvecklingsinsatser 

som verket erbjuder huvudmännen.  

 

Ett alternativ o/e komplement till stödinsatser från Skolverket skulle kunna 

utgöras av olika typer av samverkan/samfinansiering av stödinsatser 

gemensamt mellan främst mindre huvudmän, exempelvis via direkt 

samverkan eller via medlemsorganisationer som Sveriges Kommuner och 

Landsting eller Friskolornas Riksförbund. Det kan även vara av intresse att 

fundera kring möjligheterna att nyttja offentliga regionsammanslutningar (ex 

länsstyrelser, regionförbund, kommunalförbund) som ”utvecklingsmotorer” 

och stöd till små huvudmän vilka saknar möjlighet att inrätta 

kvalitetsutvecklingsenheter eller att skaffa olika typer av specialistkompetens.        

 

7.5 Vad är ett tillräckligt systematiskt kvalitetsarbete? 

 

Inledningsvis vill jag här återknyta till sammanfattningen av de studerade 

huvudmännens professionellt ansvariga högsta tjänstemän, som ombads 

nämna för dem viktiga strategier för att säkerställa ett systematiskt 

kvalitetsarbete (se avsnitt 5.2.3 del c punkt D). Då nämnda strategier i flera fall 

har kunnat konfirmeras genom tidigare undersökningar/forskning samt att 

samtliga punkter bygger på de intervjuades samlade och mångåriga 

erfarenhet, torde dessa strategier utgöra ”beprövad erfarenhet” och kunna 

anses som centrala för att nå framgång i det systematiska kvalitetsarbetet:  
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Framgångsfaktorer för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå: 

- Att utarbeta rutiner för ökad delaktighet i utvecklingsarbetet och att ”lära av 

varandra” 

- Att utveckla kommunikation och relationer mellan olika befattningsnivåer 

- Att ha ”ständig utveckling” i fokus 

- Att ledningen har ett genuint verksamhetsintresse  

- Att frigöra tid för rektorerna att verka som pedagogiska ledare 

- Att hålla organisationen uppdaterad gällande politiska reformer och aktuell 

skolforskning 

- Att utveckla analyskompetensen i organisationen 

- Att ha en stödfunktion med tillräcklig spetskompetens och av tillräcklig 

omfattning avseende systematiskt kvalitetsarbete  

 

Det finns uppenbart mycket samlad tjänstemannakompetens på 

huvudmannanivå, men denna är sällan nämnd i forskning eller styrdokument. 

Det ser dock mycket olika ut hos olika huvudmän (bla av storleksskäl), och 

många huvudmän saknar tillgång till exempelvis avgörande analys- och 

utvecklingskompetens i en samlad stödfunktion för kvalitetsarbete (enl 

resultat i denna studie). En relevant frågeställning att diskutera (utifrån 

slutsatser i avsnitten 7.1 – 7.5) blir då: 

 

- Bör man ställa generella krav på kvalité o/e omfattning av 

utvecklingskompetens, och bör i sådant fall dessa krav formaliseras?  

 

Exempel på sådan kompetens kan vara att ge individuellt chefsstöd till 

rektorer, att utforma och stödja organisationen att använda olika 

processverktyg för att stärka kvalitetsarbetet, att hålla sig àjour med aktuell 

forskning och att sprida denna kunskap i organisationen. Ovanstående fråga 

har sannolikt inget enkelt eller generellt svar, men skulle kunna ingå i ett 

underlag för en kommande diskussion inom professionen gällande hur man 

kan höja kvalitén på det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. 

Därefter finns möjlighet att lägga fram eventuella förslag för de politiska 

beslutsorganen. 
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Avslutningsvis vill jag koppla resultatet och avsnittets rubrik till de teoretiska 

definitionerna i kap 4. Här vidgade jag begreppet ”systematiskt 

kvalitetsarbete” till att i denna kontext beskrivas som ”systematiskt 

förbättringsarbete”.  Om man ska kunna besvara frågan ”Vad är ett tillräckligt 

systematiskt kvalitetsarbete/förbättringsarbete?” måste man ställa den i 

relation till uppställda mål (på olika nivåer), och därefter göra en bedömning 

av huruvida förbättringsarbetet lett till att målen uppnåtts eller ej. Men då 

denna studie visat på att målen på huvudmannanivå ofta är otydliga, ibland 

obefintliga eller i vissa fall till och med strider mot skolans styrdokument, blir 

det uppenbara svårigheter med att ha något reellt mål att jämföra mot. Det 

man dock kan konstatera på ett generellt plan, är att förutsättningarna för att 

bedriva ett ”tillräckligt systematiskt kvalitetsarbete/förbättringsarbete” (enl 

SIQ) är beroende av tillgången på både professionell kunskap och på 

förbättringskunskap. Detta kopplar jag till den troliggjorda slutsatsen ovan, att 

tillgången till en ”sammanhållen och forskningsbaserad stödfunktion för 

kvalitetsutveckling” är nödvändig för den långsiktiga resultatutvecklingen, och 

för att kvalitetsarbetet därmed ska ha en möjlighet att bli ”tillräckligt 

systematiskt”.       

 

7.6 Behov av vidare studier och diskussioner 

 

För att belägga/säkerställa samband i denna studie finns behov av: 

 

o att göra en bredare och mer generell studie av stödorganisationens 

inriktning och dess betydelse för resultatutvecklingen (se avsnitt 7.2). 

 

För att föreslå möjliga vägar att säkerställa kvalitén på det systematiska 

kvalitetsarbetet i den svenska skolan, torde det dessutom på nationell nivå 

vara angeläget forskningsmässigt och skolpolitiskt: 

 

o att lämna förslag på strategier för att öka andelen elever som deltar i 

modersmålsundervisning och att därmed kunna öka möjligheten för 

elever med annat modersmål än svenska att nå kravnivån i samtliga 

ämnen (se avsnitt 7.3), 
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o att utreda hur man kan betrakta och beakta små huvudmäns möjlig-

heter att bedriva ett författningsenligt systematiskt kvalitetsarbete och 

därmed få bättre möjlighet till en positiv resultatutveckling (se avsnitt 

7.4), 

o att diskutera hur olika befattningshavares uppdrag ska tolkas/förstås 

samt generella principer vad avser fördelning av ansvar och 

befogenheter för politiska beslutsfattare, statliga skolmyndigheter samt 

professionella befattningshavare i verksamheten på olika nivåer, som 

tydligare än idag kan relateras till aktuell forskning vilande på dialog, 

tillit och ett professionellt förhållningssätt (se avsnitt 7.1).  
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