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Abstract: 

Torstensson, Niklas (2012): Anledningar till olikheter mellan Svenska kommuners skolkvalitet (Causes behind 

the differences in Swedish municipality´s quality of school) Örebro University. 

This essay is an explorative case study that will compare four Swedish municipalities quality of local school 

system against the  municipality ´s backgrounddata and a governing document: Skolplan. This study begins in a 

previous benchmarking study made by one of Sweden’s teachers unions Lärarförbundet. This is a statistical 

study that ranked the Swedish municipalities against each other’s according to their accomplishments in a 

number of areas related to their school systems. Its name is Bästa skolkommun 2011 and has been made for the 

last 10 years. In my own study this ranking will be used to sort out one representing municipality for each 

quartile of the total 290 in Sweden. To get the municipality ´s as similar as possible I then took the largest town 

in that quartile for comparison. Therefore the three biggest Swedish cities have been examined (Stockholm, 

Malmö, Gothenburg) and as well a major university town of Sweden (Lund). The main purpose of this study is 

to track down possible causes behind the ranking in Bästa skolkommun 2011. In the first part of the essay I 

compare the municipality´s background´s data. This is a quantitative part where data hailing from Swedens 

statistical authority’s. According to this will all the following factors grant a higher level of ranking in the Bästa 

skolkommun 2011 study: Low crime rates, a large group of the population with higher education, high voting 

figures in national democratic elections and low amount of days at  home due to sickness. Strange enough 

doesn’t high taxing and high income in the populace have an impact on the ranking.  

The second part of this essay is a mostly conceptual study that will examine the municipality´s local school 

governing document the: Skolplanen (School planning). Before the Swedish change of law 2011 this was a 

document, in law demanded to exist. But the local authorities had a large freedom to shape them themselves. 

Therefore this is an ideological document where the local authorities can make their politics heard. I made a 

closer examination of the documents to see if any possible explanation to the municipality´s ranking could be 

found in the documents. In this we could peer a few things: Size was an important matter. The worst ranked was 

the largest document in text and the second worst ranked was the smallest. A moderate usage of content seems to 

have been optimal. I could as well find a connection when I performed a minor content analysis and this 

connection was that a Skolplan with a commanding attitude was superior the documents that didn’t had one or 

drowned it in size.  

The results are only indicating in nature due to the essays limited size. But what is found is quite interesting. 

That the local economic muscles seem to have a limited impact on the schools performance and that it rather is 

the society as a whole that grants a good ranking is interesting. It indicates that you only can use money to a 

level and then it is quite useless without a stabile society and a high social capital. Also what we found on the 

local government document Skolplanen was interesting that when you give shape to an important document 

make sure it is moderate in size and have a direct commanding attitude. 

 

Keywords: Municipalities, School, Socioeconomic backgrounds, Local school politics.  
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1. Inledning 

Kommunerna i Sverige har ansvar för att utbildning sker och genomförs efter de mallar som sätts upp i 

skollagen. Skolan har varit en mycket central politisk fråga i Svensk media inför den nya läroplanen 

trädde i kraft 2011, men att skolan är omdiskuterad är knappast något nytt. Styrningen av skolan är ett 

hett debatterat ämne i svensk modern historia och har varit en viktig stridsfråga för många partier. 

Detta tog ursprungligen sitt avstamp i den kommunalisering av skolan som skedde 1989 då 

kommunerna blev huvudmän för skolan istället för staten. Under 90 talet blev skolan allt mer målstyrd 

och fokus på individuell frihet ökade markant, med decentraliseringen i kombination med 90 talets 

värdegrundsskola där kunskapsskolan ersattes mer av en målstyrningsskola, så började det skönjas 

viss skiftande kvalitet i skolorna. Själv hörde jag detta rykte om skiftande kvalitet i svenska skolorna 

tidigt under min utbildning till lärare, men jag blev inte varse om hur denna kvalitetsvarians faktiskt 

förhärskade förens jag arbetade som lärarvikarie på ett flertal skolor i Örebro kommun mellan 2009-

2012.  Vi som utbildade oss till lärare i slutet av 2000 talets första decennium blev hårt drillade i att 

den svenska skolan skulle vara lika för alla och att samtliga elever skall ha samma förutsättningar 

gällande utbildning.  Skall man lyssna på Ann Quinnerstedt (Quinnerstedt 1998) så började sig 

likvärdighetsbegreppet rota sig i svensk utbildningspolitik redan på 70 talet för att sedan växa sig 

starkt genom förekomst i styrdokument under 80 talet, såsom läroplanen Lgr 80 och skollagen 

(1985:1100). Det är en gammal doktrin som om även då det varit debatterat om exakt vad som 

likvärdighet är, ändå setts som något eftersträvansvärt. Men mina erfarenheter från skolans värd har 

väckt i mig ett intresse att undersöka hur det idag egentligen föreligger kring detta med den jämna 

svenska skolan. I media syns ofta signaler på att ett trendbrott har skett inom den likvärdiga svenska 

skolan. Att media granskat skolans värld särskilt noga den senaste tiden är knappast konstigt då den 

nya skollagen (2010:800) införts. Denna har skakat om i systemet och media och svenska folket har en 

nyfikenhet i vad för förändringar som gjorts och vad för utfall detta kommer få.  En sak vågar jag 

redan nu säga: Den svenska skolan skiftar faktiskt i kvalitet över landet. Detta blir inte minst synligt i 

inslag såsom (Skolan allt mindre likvärdig, 4 maj SVT Rapport). Även en pyrande missnöjdhet och 

över arbetning har jag iakttagit i lärarkåren något som även detta kan ses i statistik och media (Lärarna 

lämnar skolan, 9 maj 2012 SVD).Det är inte särskilt konstigt då en decentraliserad struktur till naturen 

borde innehålla en varians. Det finns de som slänger kritiska blickar på denna förändring. En sådan 

herre är Per Kornhall, undervisningsråd vid Skolverket, som i sitt debattinlägg i DN debatt, framlägger 

sin kritik mot dagens svenska skola:  

 ”Vår skola trasas sönder. Det finns inte en enhetlig svensk skola längre utan det finns mångfald 

– mångfald i kvalitet, kvantitet och resultat”. (Kornhall DN 2012-03-17) 

 

Varför vågar jag säga att det finns en skillnad av skolkvalitet? Ja! Varje år sedan 2002 har 

Lärarförbundet genomfört en undersökning: Bästa skolkommun 2011, där kommunerna rankas 
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sinsemellan efter deras prestationer på skolområdet. Som lärare väcktes mina frågor kring detta ämne, 

men i min roll som student av den statsvetenskapliga disciplinen blir jag också nyfiken över vad som 

egentligen ligger bakom dessa skillnader i kommunernas prestation. Skolan är ett intressant politiskt 

område då det ofta är aktuellt för omstruktureringar, grundade ur vilken ideologisk övertygelse som 

för stunden härskar i riksdagens korridorer. Men egentligen så borde ju inte riksdagens och 

regeringens handlande påverka den variation som synes finnas på kommunal nivå enligt Bästa 

skolkommun 2011. Så vad kan kommunala skolpolitiker göra för att påverka sina lokala skolors 

resultat? Sedan decentraliseringen av skolan som skedde i slutet av 1980 talet så är detta en mycket 

relevant fråga. I denna studie kommer jag som skribent undersöka fyra kommuner med markant olika 

placering i rankningen Bästa skolkommun 2011 för att finna potentiella förklaringar till deras olika 

placering. Dessa fyra kommuner Lund, Stockholm, Malmö och Göteborg har en stor skillnad enligt 

Bästa skolkommun och genom nedanstående syfte och frågeställning så börjar vi härmed den process 

som denna explorativa studie innebär. 

1.2  Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utforska orsaksfaktorer till några Svenska kommuners olika placering i 

den rankning av skolkommuner vilken Lärarförbundet genomfört: Bästa Skolkommun 2011. Alltså 

hitta möjliga förklaringar mellan olika kommuners skolkvalitet. Denna rankning har gjorts enligt en 

teknik som kallas benchmarking ursprungligen designad för att jämföra företag som i detta fall har 

använts av lärarförbundet för att jämföra kommuners prestationer sinsemellan gällande skolans värld.  

Rent konkret kommer denna undersökning att kartlägga kommunerna: Malmö, Göteborg, Stockholm 

och Lund vilka alla ligger på olika delar av graderingsskalan. Genom att undersöka samhällerliga 

bakgrundsfaktorer (socioekonomiska faktorer) i kommunerna och lokala styrdokument (skolplaner) så 

ämnar jag spåra förklaringar till skillnaden till de olika placeringarna i rankningen. Detta på så vis så 

vi borde kunna finna en eller flera olika förklaringar bland demografi eller styrmedel i kommunerna. 

Detta kommer göras genom en explorativ uppsatsdesign vilket kanaliserar denna uppsats yttersta syfte 

till att främst kartlägga detta skolpolitiska område, i syfte att isolera intressanta problembilder och 

framtida vidare forskningsfrågor. 

1.3  Frågeställningar 

Uppsatsens frågeställning är den som följer: 

 Vilka faktorer förklarar skillnaden mellan att kommunerna Malmö, Lund, Stockholm och 

Göteborg ligger så olika placerade på rankningslistan Bästa skolkommun 2011? 

Kommunerna kommer undersökas i ljuset av följande delfrågor: 

1. Vilka socioekonomiska bakgrundsfaktorer samvarierar med skillnaden mellan kommunernas 

skiftande skolkvalitet? 

2. Kan lokala skolplaners olika design i roll som styrdokument samvarierar med kommunernas 

skiftande skolkvalitet?  
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2. Bakgrundsdel 

2.1 Om skolpolitisk styrning och policy 

Innan vi går vidare till själva studien så låt oss samla lite översikt. Det finns en hel del forskning 

gällande skolan och när det kommer till skolpolitiken är detta inget undantag. Mycket av den 

forskning som finns har främst med olika styrmedel att göra. Först ut är en person som är något av en 

grundare av debatten kring styrmedel i skolvärlden. Herr Lundgren ger oss en mall över vilka 

styrmedel som är aktuella på den skolpolitiska arenan. Han beskriver det som om fyra olika 

styrredskap finns tillgängliga. Dessa är dels Juridisk styrning vilken är styrning genom lagar, 

förordningar och andra rättsligt bindande regler. Ideologisk styrning vilken är styrning av själva 

innehållet i verksamheten, lärarutbildning och information. Detta för att få fram sina politiska 

ideologiska doktriner. Ekonomisk styrning följer sedan vilket är styrning genom att tilldela ekonomiskt 

utrymme till olika verksamheter. Slutligen så nämner han också utvärderande styrmedel vilka är 

efterkontroll av skolornas resultat.(Lundgren 1977:2002). 

En annan person som utgår från Lundgren är Maria Jarl som gör en uppsållning av styrmedel på tre av 

Lundgrens styrmedel. De anser att det utvärderande styrmedlet är mer inbakat i de tre andra 

styrmedlen då varje instans ansvarig för sin doktrin är ansvarig att den efterföljs. Detta kan ses i tabell 

1 där kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse finns med under ideologiska styrmedel. Kvar 

finns alltså juridiska-, ideologiska- och ekonomiska styrmedel kvar. Det som Jarl mf gör är att de ger 

oss en tydlig uppdelning över vilka styrmedel som olika nivåer av maktapparaten har att röra sig med 

inom skolan. Som vi ser i tabell 1 har kommunen inga juridiska styrmedel utan endast ideologiska och 

Tabell 1. Typ av styrmedel enligt Maria Jarl mf. 

  Juridiska styrmedel Ideologiska styrmedel Ekonomiska styrmedel 

S
ty

rd
o
k

u
m

en
t 

S
ta

t 

 Skollag 

 Förordningar 

 Läroplaner 

 Kursplaner 

 Programmål 

 Skolverkets 

föreskrifter 

 Andra relevanta 

lagar 

 Skollag 

 Förordningar 

 Läroplan 

 Kursplaner 

 Programmål 

 Skolverkets föreskrifter 

 Instruktioner/regleringsbrev 

 Råd, anvisningar, yttranden 

 Förordningar om 

statsbidrag 

 Regleringsbrev 

 

 K
o

m
m

u
n

 

  Kvalitetsredovisning 

 Verksamhetsberättelse 

 Kommunal skolplan 

 Budget 

 Verksamhetsberättelse 

 S
k

o
la

 

  Lokal arbetsplan 

 Kvalitetsredovisning 

 Budget 
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ekonomiska. (Maria Jarl i Pierre 2007). 

Om man talar styrmedel så är det i god ton dags att ta upp lite om forskning på policys. Vad en policy 

är summerar Michael Hill ganska väl i några punkter. För det första är Policys är en slags 

övergripande styrdoktrin som riktar det nätverk av myndigheter och intressegrupper som verkar inom 

ett politiskt område. För det andra kan en policy bara ses när flertalet liknande beslut/handlingar 

summeras ihop till en serie av liknande riktning. För det tredje så förändras policys över tid. 

Erfarenhet i tidigare beslut utvecklar policys. (Michael Hill 2005) 

Policys inom skolvärlden lyfts också upp av ovan nämnda av Maria Jarl mf vilka målar upp 

skolsystemet som interagerar med flera andra politiska subsystem såsom exempelvis ekonomiska och 

sociala. Det kommer ständigt nya önskemål i detta politiska område från dessa underområden från 

olika fraktioner.  Inputen förändras till output genom beslut som ger ett utflöde i det skolpolitiska 

systemet.  Ofta sker alltså ett beslut först efter förändrad värdeattityd bland de olika inputgenererarna. 

Efter detta skall de politiska besluten genomföras eller implementeras ute i samhället (outcome). Ofta 

blir det så att outcome inte blir som man ämnat med beslutet. I tolkning av ljuset från Bästa 

skolkommun 2011 så kan det vara just detta som hänt i samband med kommunernas olika prestationer i 

undersökningen. (Jarl i Pierre 2007) 

Gällande skolpolicys så ger Arne Helldén en intressant vinkling av dessa. Han lyfter i sin bok en 

argumentation för att den värdegrundsfokusering som rådde under slutet av 90 talet 
1
 var anledningen 

till de sjunkande skolresultaten. Han belyser de problem som uppstår i skolan i slutet av 90 talets då 

man tydligt började se problemen med den decentraliserade värdestyrda skolan där demokrati skulle 

läras genom utförande och inte genom att läsa om den teoretiskt. Han tar upp exempel på 

nyhetsartiklar där barn inte kan tänka för ljudnivåerna i klassrummen och han lyfter Skolminister 

Ingegerd Wärnerssons värdegrundsfilosofi som en ideologisk blockering som hindrar alla former av 

auktoritär disciplinstyrning. Hans slutsatser är att skolvärlden drabbats av ideologisk blockering vilken 

grundas som reaktion på den auktoritära skolan som rådde fram till 70 talet och som växer bort i 80 

talets decentraliseringar. Halldéns slutsatser är mycket kritiska mot den då rådande socialdemokratiska 

styrningen och målar upp Jan Björklunds åsikter om betyg, ordning och reda mm som mycket goda 

men kritiserade i sin tid som såg allt detta som kaserngård och sorteringsmaskiner. Han säger att 

skolan mellan 70-90 talet handlar allt mer om ideologi och allt mindre om faktisk skolpolitik. Detta 

har föranlett en allt mer ideologiskt styrd skola med skolideologer istället för skolpolitiker och 

kommunernas uppgift är att verkställa de ideologiska nyckerna som för stunden råder i landet. 

(Helldén 2002). 

  

                                                   
1 och huruvida den nya skolplanen ändrar detta under vårt decennium återstår att se. 
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2.2 Teori 

Med ovanstående i ryggen tänker jag nu gå vidare och formulera en teori. Utifrån frågorna i 1.3 som 

främst behandlar samvariation så är nämligen en teori på plats för att ha en förklaring till de 

samvariationer som kan visa sig gällande skolplaner och socioekonomiska bakgrundsfaktorer.  

Låt oss påbörja denna process med att tänka över vad som kan ligga bakom den skiftande kvaliteten på 

svenska skolan. Skall man se till skollagens interna definition så är skolan är en politisk myndighet 

och som sådan påverkar den många människors barndom och vidare liv (Skollagen kapitel 1 § 4). 

Skolan är för att uppfylla detta uppdrag en tätbefolkad tjänstemannasektor med högutbildade 

gräsrotsbyråkrater s.k. lärare. Lyssnar man till gamla klassiker som Max Weber så borde en sådan 

institution ha en stor makt över sin yrkessituation där lokalpolitiker svårligen kan ha en inverkan på 

det direkta arbetet då dessa är fritidspolitiker med sämre insyn än lärarna. (Weber citerad i Premfors 

2003 sid 39). Weber har en poäng som understryks av Ann Quennerstedt.  De senaste decennierna har 

kommuner fått allt mer ansvar och med det har intressanta skeenden uppstått. Ett sådant är att 

kommunens politiker fått en större arbetsbörda. Kommunala politiker är dock i första hand en grupp 

fritidspolitiker som har politiken vid sidan av annat arbete. Detta gör att tjänstemännen som har mer 

insyn har allt mer att säga till om i det direkta utförande av samhällstjänster. Kommunpolitikernas 

uppgift har blivit allt mer målstyrande och styrdokumenten likaså (Quennerstedt 2006). Skolan har 

även den blivit tämligen nersolkad av en ny administrativ börda för att öka genomlysandet av 

verksamheten (Edling 2011), vilket ökar vikten av tydlig och exakt styrning. 

Kort sagt så anar jag att lärarna och kommunen gynnas av en tydlig ordergång mellan kommunledning 

och gräsrotsnivån för att kommunen skall bli så effektiv i sina skolpolitiska strävanden som möjligt. 

Alltså borde länken mellan skolpolitiker och lärare d.v.s. styrdokumenten ha en påverkan på outcome: 

skolkvaliteten (se ovan om policy och outcome i 2.1). Om skolan gynnas av mer eller mindre direkta 

styrdokument blir särskilt intressant.  

 

Hur kommer då samhällerliga förutsättningar påverka den lokala skolkvaliten? Till min hjälp i detta 

kommer jag använda mig av en term som vanligtvis brukas inom valpolitisk forskning: 

Socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Denna term brukar användas vid forskning som går ut på att man 

kan förutsäga hur folk röstar utifrån sociala och ekonomiska förutsättningar. Eller kort sagt: man röstar 

som man bor. Sören Holmberg talar om detta i boken Väljare i förändring och målar upp ett antal 

exempel på klassiska socioekonomiska faktorer: Ålder, kön, boende och yrke. Han nämner dock att 

detta bara är några av alla möjliga socioekonomiska faktorer som finns i en befolkning (Holmberg 

1984). Även om vi i denna uppsats inte arbetar med valpolitik så pekar den socioekonomiska 

forskningen mig till ett intressant spår: Om människors livsomständigheter påverkar deras valmässiga 

åsikter så borde det vara logiskt att det även påverkar deras åsikter kring skolan. Från mina egna 

erfarenheter från skolvärlden så är tanken inte så långsökt då man ofta sett att barn med vissa 

förutsättningar presterar annorlunda och att en skola med hög halt av dessa får ett annat skolklimat. 
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Politiska 
styrmedel (input) 

Skolkvalitet 
(outcome) 

Socioekonomiska 
faktorer Input) 

Kan det fungera överlag att ett samhälle med vissa dragningar inom socioekonomiska faktorer har ett 

bättre skolväsende och därmed kan detta förklara skillnaden i skolkvalitet?  

 

Utifrån detta så vill jag i min teori tänka mig skolan som ett stridsäpple där 

krafter ovanifrån (politiker) önskar påverka (input 1) i form av 

styrdokument och krafter underifrån (samhället) strävar efter påverkan (input 

2). Därmed är min teori att outcome av skolpolitiken i form av skolkvalitet kan 

förklaras. Kort sagt så är min teori att socioekonomiska bakgrundsfaktorer 

och skolplaner som sin roll av styrdokument bägge borde påverkar 

skolkvaliten.  

2.3 Drivkrafter och socioekonomiska faktorer 

Med inspiration av klassiska socioekonomiska faktorerna såsom boendesituation och yrkesgrupp 

kommer jag studera kommunernas socioekonomiska samhällsbakgrund. Då valpolitiken egentligen är 

för folkgrupper och en kommun är ett samhälle som består av flera folkgrupper så krävs en mer 

nyanserad bild av socioekonomiska faktorer för att mäta kommunen såsom samhälle. Denna mer 

nyanserade bild av kommunen tänker jag få genom att splittra upp klassikerna i ett större 

förklaringsspektra. Istället för klassikerna har jag delat upp boende och yrke i statistiska analysenheter: 

kriminalitet, skattesats, demokrati, utbildningsnivå, lön, ohälsa och arbetslöshet. För all enkelhets skull 

kommer dessa omnämnas som socioekonomiska bakgrundsfaktorer här efter och yrke och boende som 

klassiska socioekonomiska bakgrundsfaktorer. 

Min tanke till varför just dessa valts är att de alla är en aspekt av yrke och boende faktorerna.   

Gällande lön som är en tydligt yrkesrelaterad faktor, är detta en viktig punkt då den förutom visar på 

mängden kapital som finns i ett samhälle också tillsammans med boendefaktorn: skattesatsen
2
, visar 

på kommunens ekonomiska muskler.  Kommuner har rätt att beskatta sina invånare och detta är deras 

främsta inkomst. Dessa faktorer tillsammans sätter ramarna på ett samhälles ekonomiska 

förutsättningar, att genomföra samhällsnytta såsom skolor. Därmed borde dessa bakgrundsfaktorer ha 

inverkan på kommunens skolväsende då god ekonomi ger tillgång till lärare och 

utbildningsmateriel/lokaler. 

Nästa faktor är en del av den mer klassiska boendefaktorn: kriminalitet, en bakgrundsfaktor vilken 

påverkar tryggheten i samhällen och därmed den mellanmänskliga tilliten (Rothstein 2003). Även 

Hanns Hofer och Henrik Tham lyfter upp en intressant vinkling att en brottsling är ”representant för 

en grupp, en klass en kultur… Brottsligheten varierar således systematiskt inom och mellan 

samhällen.” (Goldberg mf 2005 sid 425). Alltså ser jag kriminaliteten som intressant för samhället 

                                                   
2 Med detta menasatt skattesatsen i en kommun är en del av boendefaktorn, kort sagt därför att din bostad är 

placerad i en kommun med en skattesats. Denna i sin tur påverkar din levnadsstandard. 
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som helhet och därför är det intressant att se om brottslighet i ett samhälle kan ha någon samvarians 

med skolkvaliten.  

Efter detta tar jag upp arbetslöshet som representerar frånvaron av arbete. Den är alltså en del av den 

klassiska socioekonomiska yrkesfaktorn.  Arbetslöshet borde kunna ses som en måttstock på hur 

fungerande en kommuns ekonomiska system är och klarar av att hålla människor i arbete. I detta borde 

man också kunna läsa ut hur motiverade barn kommer känna sig till studier genom förebilder. Kort 

sagt: Lär sig barnen att utbildning lönar sig eller inte? Dessutom så påverkar arbetslöshet skolbarnens 

föräldrars mentala balans, för att därmed inverka på skolbarnens hemstudiemiljö. Stöd i detta finner 

jag från Sten Höglund som hävdar att ”i vår kultur spelar arbetet en mycket central roll för meningen 

med individers liv. Detta betyder att arbetslöshet ofta slår hårt mot mycket viktiga livsområden” 

(Goldberg 2005 sid128).  

För att ta måttet på hur friskt ett samhälle är så väljer jag att använda mig av ohälsa. Denna använder 

jag som en yrkesvariabel då samhällets och personers ekonomi påverkas av mycket sjukfrånvaro. 

Denna faktor samanfaller också med en tredje socioekonomisk klassiker: Ålder (Holmberg 1984). En 

åldrande befolkning borde oftare vara sjuk.  

Givitvis kan man inte göra en statsvetenskaplig undersökning utan att ta med bakgrundsfaktorn 

demokrati. Skämt åsido så är demokrati en intressant mätpunkt då utbildning och demokrati ofta gått 

hand i hand. Gör det så även i denna fråga? Är folk som röstar mer engagerade i sin utbildnings 

kvalitet? Ja i alla fall om vi lyssnar på Will Kymlicka och Wayne Norman som säger att det är skolans 

roll att i en demokrati fostra medborgarna i en kritisk förmåga och demokratiska medborgarredskap 

(Blaug 2004 sida 225). Med tanken från Kymlicka och Norman så slår det mig också att jag när jag 

arbetat som aktiv lärare i skolor, så har jag ofta gjort iakttagelsen att elever vars föräldrar har ett 

intresse i utbildning har en tydligare studiemotivation. Rektorer jag pratat med på skolor jag varit ute 

på har givit mig bilden att föräldrar med utbildning sätter annan press på skolor och sina egna barn att 

lyckas i skolan. Sätter kanske föräldrarna även högre press på kommunpolitikerna också? En möjlig 

förklaring kan alltså finnas i kommunernas allmänna utbildningsunderlag.  

Därför kommer jag ta mig en närmare titt på den högre utbildningsnivån i kommunernas 

befolkningsunderlag för att se om detta påverkar. Jag nämner utbildning under den socioekonomiska 

bakgrundsfaktorn yrke då högre utbildning ger nycklar till många yrken.  

 

Förutom socioekonomiska bakgrundsfaktorer som de ovan, så funderar jag om vi kan hitta 

antydningar till svar till den skiftande skolkvaliten i kommunernas styrdokument. Särskilt med tanke 

på som Premfors mf skriver att olika föreskrifter (och andra styrdokument) är olika precisa (Premfors 

2003). Det styrdokument jag direkt blir nyfiken på är det dokument som nu har avvecklats men som 

innan 2011 var lagstadgat till sin existens: Skolplanen. Varje kommun var skyldig att ha en skolplan, 

så denna skolplan borde varit ett viktigt styrdokumenten i kommunen gällande skolan. Nu när den 

snarare kommer gå över i form av en norm så finns det nytta av viss slutanalys av detta direktiv. Vi 
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kommer se närmare på vissa skolplanerna och hur dessas form och innehåll verkar ha påverkat 

kommunernas skolkvalitet. Särskilt intressant är det att ta ställning av hur direkt dokumentet är och 

vem det riktar sig till främst. Enligt Premfors (Premfors mf. 2003) i boken Demokrati och Byråkrati så 

är det en stor skillnad från de ordergivande myndighetsföreskrifterna och de mer luddiga allmänna 

råden. Att se vilken av dessa två kategorier av styrdokument skolplanerna tillhör bör bli intressant för 

att se hur direkt tonen är. 

Gällande just drivkrafter i kommunerna så lyfter Arne Helldén i boken Skola på villovägar (Helldén 

2002) upp denna fråga.  Han påpekar hur ideologi genom olika perioder av historien påverkat 

utbildningens kvalitet. Hans bok må vara något föråldrad men är hans teori? Finns det en påverkan i 

kvalitet beroende på vilken politisk inriktning som dominerar kommunen? Kan vi se något om detta i 

skolplanen? För att fortsätta detta spår om ideologisk påverkan så är ytterligare en tanke på 

bakgrundsfaktor huruvida inställningen till friskolor påverkar effektiviteten i kommunerna, detta då 

dessa varit mycket heta debattämnen. Inställningen ute i lärarrummen jag varit i har varit att 

friskolorna åderlåter resurser från grundskolorna. Visst så finns argumentet att lokala skolor måste ha 

en överkapacitet för att kunna ta emot elever som faller ur friskolorna (skolplikten är ju ett faktum för 

grundskolan) och att denna överkapacitet kostar kommunerna mycket pengar i onödan. Men ur ett 

annat perspektiv kan denna överkapacitet ju påverka kvaliteteten på grundskolornas resultat positivt då 

lärartiden per elev då borde höjas på de kommunala skolorna 

 

2.4 Den svenska skolan:  

 Skall man diskutera den svenska skolan så kan en överblick av den som system vara nyttigt. Den 

svenska skolpolitiken är vad man skulle kunna kalla ett tämligen komplext system vilket Maria Jarl, 

Hanna Kjellgren och Ann Quennerstedt ger oss en god överblick inom. De målar upp systemet på 

följande sätt: Till en början så är det Riksdagen som skapar det lagmässiga utrymme som skolan skall 

röra sig inom och regeringen antar de förordningar som reglerar skolans verksamhet. Riksdagens 

utbildningsutskott är den institution som bereder ärenden inför kommande beslut i skolrelaterade 

frågor i riksdagen.  

Vi har två centrala minsistrar inom utbildning: Först har vi skolministern som ansvarar för det 

allmänna utbildningsväsenet för barn och unga. Den andra är utbildningsministern som ansvarar för 

högre utbildning och forskning. För genomförandet av politiken ansvarar regeringskansliet, statlig 

förvaltning, kommuner och andra huvudmän såsom enskilda skolor. Staten har främst inflytande över 

innehållet som skall finnas i skolorna såsom kursplaner och läroplaner. Skollagen och ett antal 

förordningar sätter alltså de juridiska, nationella mallarna för skolsystemet och ger svenska 

statsmakten, genom dessa en målstyrning, där man definierar vilka mål som vill nås. För att sedan 

släppa till kommunerna och privata huvudmän detaljorganisationen och genomförandet. Staten har 

sedan myndigheten Skolverket vilken huvudansvarar för utvärdering av skolornas måluppfyllelse.  
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Staten har ingen plikt att förse kommunerna med resurser för att de skall nå målen som skolplanen 

ställer fast. Förutom stat och kommun så är även olika fackföreningar centrala politiska aktörer inom 

skolpolitiken. (Pierre 2007) 

 

 2.5 Centrala begrepp 

Kommun: Vad som menas med enkommun kan vara tämligen skiftande. När du använder frasen 

kommunen så kan detta innebära allt från den geografiska yta som utgör en kommun till de nätverk av 

styrande som utgör kommunens styrning. I denna uppsats så kommer kommunen förekomma som dels 

den geografiska beteckningen kommunen särskilt då vi talar om de kvantifierade delarna när vi 

använder oss av socioekonomiska faktorer. Dels så kommer jag tala om kommunen som juridiskt 

ansvarig huvudman. Alltså kommunfullmäktige och de andra styrdelar av kommunen som är juridiska 

huvudmän för skolverksamheten inom den geografiska kommunen. 

Huvudman: Person eller grupp som tilldelats ett administrativt, juridiskt och operativt ansvar för en 

skolverksamhet. (Maria Jarl 2010) 

Enskild skola: Skolverksamhet där huvudmannen inte är kommun eller stat. Även kallad friskola. 

Decentralisering: Process som pågått sedan 1980 talet där centralstyrda organisationers ansvar 

fördelas till lokalare aktörer. (Ann Quennerstedt 2006) 

Kommunaliseringen: Delprocess decentraliseringen där skolan gick från att vara i statlig regi till att 

ha kommunen som huvudman. (Ann Quennerstedt2006) 

Byråkrati: Byråkrati är ett ord lika svårdefinierat som demokrati men i denna studie så ser jag på det 

efter Martin Albrow´s (Albrow 1972) sju betydelser. Eller rättare sagt två av dessa: ”Offentlig 

förvaltning och offentlig organisation”. När jag nämner gräsrotsbyråkrater talar jag om den del av den 

offentliga förvaltningen som verkar närmast brukarna 

Brukare: De som nyttjar kommunernas skoltjänster. Samlingsbegrepp för elever likväl som föräldrar.   
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3.  Metod 

Denna uppsats består av först en klassisk bakgrundsdel följd av en del där det kommer reflekteras över 

vissa kvantitativa data från kommunernas samhällen. Efter detta kommer en del där kommunernas 

sista skolplaner skärskådas och jämförs med varandra. I studiens slut kommer jag sedan summera 

mina iakttagelser och analysera dessa.  

3.1  Undersökningens design: 

Ytterst är detta en explorativ studie där mitt syfte är att kartlägga kommunerna för att generera nya 

hypoteser för en större studie av detta skolpolitiska område.  

”Explorativ undersökning där forskaren endast har för avsikt att generera idéer eller 

prova ut mätinstrument till en kommande större undersökning.”  (Peter Esaiasson mf. 

2009) 

För att nå dit kommer jag analysera kommunerna i en fallstudie vilken analyseras från två perspektiv. 

Dels ett perspektiv där kommunernas samhällerliga bakgrundsdata skärskådas, dels ett textanalytiskt 

perspektiv där kommunernas skolplaner jämförs med varandra. Alltså är denna uppsats en explorativ 

fallstudie med kvantitativa och textanalytiska inslag. 

3.2 Urval och avgränsning 

Så varför har jag valt att studera just kommunerna Malmö, Göteborg, Stockholm och Lund när jag har 

290 kommuner att välja mellan? Jag kan direkt säga att det inte kommer ut ett slumpmässigt urval 

bland de 290 kommunerna, utan jag följer Eliassons rekommendation att man inte bör använda sig av 

ett slumpmässigt urval vid explorativa studier. (Esaiasson mf. 2009).  

De fyra kommunerna har valts ut efter följande mallar. För det första så delar jag in hela populationen 

i kvartiler. Ur dessa fyra grupper av kommuner plockas det en kommun från varje. Den kommun som 

plockas ut ur varje kvartil skall vara den största i sin kvartil. Därav har jag valt de tre stora städerna i 

Sverige. Malmö representerar den nedersta 4e: kvartilen, Göteborg den 3:e kvartilen och Stockholm 

den 2:e.  Representant från den översta kvartilen har valts lite annorlunda. Egentligen är Lund inte den 

största av kommunerna i översta percentilen då exempelvis Umeå är större men då Lund är en relativt 

stor kommun och har varit nummer ett i undersökningen Bästa skolkommun så sent som 2008 så är 

Lund intressant som studieobjekt. Den nya topphållaren Arvidsjaur väljer jag bort att ta med då deras 

befolkning på 6537 invånare blir krystat att komparera med storstadskommuner. Lund med sina 

110 824 invånare är mer lämpad och kommunen är fortfarande med bland de översta fem kommunerna 

i översta kvartilen. Lunds geografiska närhet till representanten för den nedersta kvartilen: Malmö gör 

kommunen också särskilt intressant, då det väcker frågan hur två kommuner så nära varandra kan 

skilja sig så markant i skolkvalitet. 

Att jag endast väljer skolplaner som det enda styrdokumentet att studera närmare är att jag i denna 

undersöknings begränsade textyta inte hinner studera fler. Jag väljer skolplanerna då de är lokala 

styrdokument som i den gamla skollagen var lagstadgade till sin existens. Skolplaner är som vi ser i 
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tabell 1. ett ideologiskt styrmedel i alla fall enligt Maria Jarl mf. vilket jag är särskilt nyfiken på att se 

vilket resultat vi får när vi analyserar tillsammans med  kommunernas ideologiska kontext. Särskilt 

intressant blir detta nu sedan skolplanerna upphört existera i kravform sedan den nya skollagen inte 

längre sätter krav på skolplaner. 

 

3.3  Validitet: Begränsningar med det valda tillvägagångsättet 

Undersökningen som denna studie tar sitt avstamp i är framställd av en fackförening och riskerar 

därför att vara ett politiskt redskap. Kommuner med höga lärarlöner, stor lönespridning, lärartäthet och 

andelen utbildade lärare riskerar att få en högre siffra än de borde särskilt då just lärartäthet och 

andelen utbildade lärare räknas dubbelt i undersökningen. Samtidigt är det bara två av måtten som 

räknas dubbelt så vi kan anta att de övriga tolv ger kommunerna en rättvis placering.  

Att arbeta med kommunernas bakgrundsfaktorer och lokala styrdokument ser jag som valida redskap 

att angripa frågan varför kommunerna presterar olika. I alla fall om vi skall försöka se till kommunal 

styrnivå. Vi kommer inte åt skillnaderna på skolnivå med denna undersökning där lärare, rektorer och 

övriga gräsrotsbyråkrater verkar. Dessas prestationer påverkar antagligen också men då min ansats är 

att se närmare på resultaten på ett högre plan så blir denna nivå av undersökning ekonomisk och 

adekvat. Även om skolplaner nu är något föråldrade finner jag de intressanta då de varit ett centralt 

styrdokument för kommuner under hela gamla skollagens härskartid och därmed kommer de vara en 

norm även framöver. Detta i alla fall om vi tror på (Premfors 2003) som lyfter just att direktiv, 

standarder och normer ofta byter plats över tid. Direktiv kan bli normer men då skolan är 

decentraliserad och många kommuner är invanda att ha skolplanen som styrmedel borde detta innebära 

att skolplanen kommer leva kvar. Att se vad för inflytande skolplanerna en gång hade bör ses över, 

särskilt nu då de avskaffats och kommer ersättas med Skollagens kapitel 4, där fokus istället läggs på 

mer systematiskt kvalitetsarbete för kommunerna. 
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4. Översikt av uppsatsen 

4.1 Översikt av undersökningen Bästa skolkommun 2011 

I denna del kommer jag se närmare på Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommuns senaste 

utgåva (2011). Kapitlet kommer även se en tabell där kommunernas placering står att finna i helhet 

från Bästa skolkommun 2011. Mot slutet av denna del så ses de fyra valda kommunernas rankning ses 

över för att se varför de placerat sig som de gjort sinsemellan. Det kommer göras genom en liten 

analys av deras placering i de fjorton kategorier vilka ligger bakom deras summerade rankning. 

4.2  Kommunernas samhällerliga bakgrund 

I denna del redogörs ett flertal bakgrundsdata för de olika kommunerna av samhällelig sort. 

Informationen samlas in från Lärarförbundet: Bästa skolkommun 2011, Skolverket: Kommunblad 

2010, Skolinspektionen Statistik fristående skolor: beslut 2007-2011 och SCBs databaser. Först 

kommer bakgrundsfaktorerna presenteras för att sedan tolkas och reflekteras över. Sedan sker en 

sammanfattning.  

4.3   Jämförande textanalys  

Här gör jag en jämförande textanalys av skolplanerna som styrelement för att se huruvida skolplanerna 

har ett samband med kommunernas placering i undersökningen Bästa skolkommun 2011.  För att titta 

närmare i frågan om detta ideologiska styrmedel kommer jag analysera de givna skolplanerna och 

utefter Ludvig Beckmans Grundbok i idéanalys genomföra en s.k. textanalys (Beckman 2005).  Denna 

kvalitativa textanalys som kommer ha främst en begreppsanalytisk form belyser några centralbegrepp 

som varit rådande i skolpolitisk debatt då skolverket gav dessa som riktlinjer till vad en skolplan skall 

innehålla.  

Även en mindre analys kommer ske av styrdokumentens form kommer ske för att särskåda skillnaden 

i design och ton. I detta kommer bland annat en mindre innehållsanalys av kommandobegreppet ska 

genomföras och vid ett av begreppen gällande friskolor så återkommer lite insamlad data gällande 

dessa i kommunerna.  
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5. Översikt av undersökningen Bästa skolkommun 2011 

Undersökningen Bästa skolkommun2011 benämns av beställarna: Lärarförbundet, som ett såkallat 

benchmarkingredskap
3
 skapat från offentlig statistik. Undersökningen är som vi ser i citatet nedan 

ämnad för att gynna en kvalitetsdiskussion och därmed vidare kvalitetsutveckling inom skolan genom 

att tillföra ett jämförande perspektiv.  

 

”Genom att utse Sveriges bästa skolkommun vill Lärarförbundet sätta fokus på 

kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Vi vill uppmuntra kommuner som 

ger sina elever, lärare och skolledare goda arbetsförutsättningar och där dessa lyckas 

särskilt väl med uppdraget. Vi vill premiera kommuner som når goda resultat. 

Förhoppningen är att rankningen Sveriges bästa skolkommun ska inspirera kommuner 

att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare. Bästa 

skolkommun är instiftat av Lärarförbundet 2002.” Sveriges bästa skolkommun 2011 

 

Upprankningen i själva undersökningen har skaparna grundat ur fjorton kriterier vilka tar upp olika 

jämförbara aspekter från skolvärlden. Sju av kategorierna har med elevernas prestationer att göra 

medan återstående sju har mer med kommunens lärare och ekonomi att göra. Undersökningen är 

byggd på statistik som insamlats från SCB, Skolverket, Lärarförbundet och arbetsgivarorganisationen 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Statistiken gällande Sveriges 290 kommuner har sedan 

sammanställts av statistikföretaget Statisticon utifrån de fjorton ovan nämnda kriterierna.  

Kommunerna rankas alltså från plats 1 till 290 beroende på hur de presterar på de olika kriterierna där 

1 är högsta värde och 290 är lägsta. Två av undersökningens kriterier har dubbelt värde i 

undersökningen: andel pedagogiskt utbildade lärare respektive lärartätheten. Att undersökningen gjort 

detta är ej förvånansvärt då det är lärarförbundet som beställt undersökningen, vilket är ett av de fack 

som representerar Sveriges lärarkår. Deras egen motivering är att det är de som är de mest vitala för 

skolverksamhetens prestationer. 

Den kommun som får lägst poäng när samtliga fjorton kategorier vägs ihop är den som hamnar på 

förstaplats. 2011 års förstapristagare var Arvidsjaur.  

  

                                                   
3 benchmarking, Riktmärkning; innebär att man mäter hur väl t.ex. ett företag eller en bransch  
presterar jämfört med andra företag eller branscher. Nationalencyklopedin 
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Analys av Bästa skolkommuns 2011 

När man ser närmre på undersökningen Bästa skolkommun så kan man notera att det är en mycket 

ambitiös undersökning där många förklarande variabler tagits upp i syfte att ranka de olika 

kommunerna. När vi tittar på de olika resultaten i undersökningen enligt tabell 2 kan vi se många 

intressanta saker.  

5.1 Stockholm: 

Stockholm är den av alla kommuner som ligger 1a i kategorin resurser till sina skolor. Ändå ligger de 

mycket lågt i siffran för utbildade lärare 269:e plats. Lärartätheten är dock ganska god med en 111 

plats dock ej utmärkande. Stockholms lärarlöner är mycket högt rankade (18:e plats), detta till trots att 

mängden utbildade lärare är så lågt rankad, detta väcker givetvis frågor i stil som: Är Stockholm mest 

fyllt med outbildade lärare med höga löner? Frågan blir ytterligare aktuell då man tittar på rankningen 

av elever som fortföljer sin gymnasieutbildning vilken är på 222:e plats. Stockholm fortsätter resa 

frågetecken då meritvärdena från 9:an är höga men som tidigare nämnt så är Stockholm lågt på 

rankingen gällande de som klarar gymnasiet. Kan det vara så att den höga frekvensen outbildade lärare 

sätter betyg som är för höga mot vad eleven borde ha? En rankning på godkända på 159:e plats talar 

varken för eller mot detta men det vore en logisk anledning till varför så få klarar gymnasiet i 

Stockholm trots den kraftiga resurstillgången. 

5.2 Lund:  

Lund är den kommun med lägst totalpoäng och därför representant för de absoluta topplaceringarna i 

listan. Vid en skärskådning så ser jag dock vissa intressanta saker. En sådan sak är att det är den 

kommun med sämst siffra på antalet sjuka lärare (236:e plats) trots lärartätheten (83:e plats) och 

lärarlönerna (53:e plats) är goda. Lund har en allmänt låg placering i siffrorna med få avvikare av 

högpoängssorten. Endast tre variabler är över hundra och allena en av dem är över 200. De absolut 

lägsta kategorierna är på elevernas resultatsdel. De är mycket snabba in på högskolan och ligger bra 

till i godkänt rankningar mm.  

5.3 Malmö:  

Malmö ligger på plats 45 i förhållande till resurser vilket är en ganska bra siffra. De ligger även bäst 

av våra valda fyra kommuner i lärartäthet (68:e plats) samt näst bäst i lärarlön (43:e plats).  

Genomgående för alla fyra kommuner vi undersöker är att de ligger lågt i friskhet för lärare men 

Malmö är bäst på 162:e plats. Deras bästa placering är 28:e plats i övergång till högskolan. Malmö 

plågas av flera variabler i undersökningen där de hamnar på en ranking under 200. Utmärkande sådana 

är deras sämsta placering vilken är 284:e plats gällande godkända i åk 9. Alla dessa som ligger under 

200 har med studieresultat att göra och vidarestudier såsom hur övergången till högskola är (252:e 

plats). Trots ganska höga eller skapliga värden gällande de sju lärarvariablerna så dras de ner pga. 
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resultatvariablerna. Kan det finnas ett samband här med att Malmö hamnar på en extremt låg plats 

gällande utbildade lärare och att elevernas resultatvariabler är mycket låga? Vi kan ju se en likartad 

tendens i Stockholms material.  

5.4 Göteborg:  

Göteborg har inte många avvikare från dess generella mönster. Den plats de ligger bäst på i 

undersökningen är en 18e plats på övergången till högskolan. De sticker också positivt ut med en stark 

lärarlöns placering (53:e plats). Deras sämsta placering är 221e plats på antalet friska lärare. De har 

också en låg placering på hur många elever som klarar av gymnasiet.208e plats. Detta är intressant då 

deras övergång till högskolan är bra placerad men deras elevers gymnasieunderlag är lågt placerade. 

Annars så håller sig deras rankningar konstant mellan 118e-188e plats. 
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6. Kommunernas samhällerliga bakgrundsfaktorer 

Här kommer jag ta upp ett antal demografiska och ekonomiska statistiska data för att se hur 

kommunerna skiljer sig åt.  

6.1.1 Skattesatser och inkomst 

Den första samhälleliga förutsättning jag kommer titta över är just den ekonomiska. En kommuns 

ekonomi är rent krasst det som ger den dess muskler att genomföra sin politik. En kommuns ekonomi 

grundas främst på dess skattesats och därför är invånarnas inkomst central. En annan poäng med att 

särskåda särskilt inkomsten är att högutbildade människor borde ha en högre lön. Om barn ser att 

studier lönar sig så borde de ha en extra motivation att studera ytterligare.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Det vi kan se i tabell 3 är att skattesatserna kommunerna emellan är följande: Lund och Malmö vilka 

har högsta och lägsta plats på listan i ”Bästa skolkommun 2011” har exakt samma kommunala 

skattesats: 20,84%.. Stockholm har lägst kommunala skatt men ligger ändå på första övre kvartilen 

medan Göteborg med högst skattesats ligger på den första nedre kvartilen. Endast Göteborg har sänkt 

sin kommunala skattesats sedan året innan något som dock är intressant då de som sagt har högst 

skattesats. Detta borde kunna sättas i sammanhang med att Göteborg i tabell 10 ses vara den kommun 

med starkaste närvaron av allianspartier.  

 

 

 

 

 

 

 

Gällande inkomst blir jag också något överraskad. Jag väljer medianinkomst som mått för att undvika 

att främst extremt höga chefslöner trycker upp siffrorna. Medianen mäter mer gemene mans inkomst. 

Även chefernas extreminkomst borträknad så ligger Stockholm högst med en snittinkomst på 254Tkr 

och att även om de har en låg skattesats så har de då en hel del ekonomiska muskler (något som 

förklarar deras 1:a plats på just resursplaceringen i Bästa Skolkommun 2011) Märkligt nog ligger Lund 

Tabell 3.  Kommunal skattesats   

 Skattesats år 2012, % Förändring från år 2011 

Göteborg 21,12 -0,43 

Lund 20,84 0 

Malmö 20,84 0 

Stockholm 17,48 0 

Källa: SCB 

Tabell 4 Årsinkomst 2010 - median 

Kommun Tkr 

Göteborg 223 

Lund 216 

Malmö 185 

Stockholm 254 

Källa: SCB 
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näst lägst på årsinkomsten, med tanke på sin höga placering i ranknigen så borde det inte vara så om 

nu ekonomi är en mycket viktig faktor. Om vi reflekterar över detta lite så är det visserligen ganska 

lätt att ana vad det är vi ser här. Löner i storstäderna är upptryckta pga. höga bostads-, transport- och 

levnadskostnader mm. Hursomhelst så vågar jag med viss säkerhet säga att inkomst eller skattesats 

inte ligger bakom skillnaden på kommunernas skolkvalitet. 

 

6.1.2 Utbildning 

Efter en kort besvikelse i föregående avsnitt om rent ekonomiska faktorer så går vi nu vidare till 

utbildning. Särskilt intressant borde den högre utbildningen bland befolkningen vara alltså 

eftergymnasial utbildning. Detta då ett barn till högutbildade borde ha ett mer naturligt förhållande till 

långa perioder av studier. Det är logiskt att om du växer upp med en syn att utbildning är något 

eftersträvansvärt så ökar sannolikheten att du själv kommer satsa på dina egna studier. Min egen 

empiri från skolvärlden stöder detta uttalande så låt oss nu se om siffrorna stöder det i tabell 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan se att när det gäller, befolkningens utbildning i kommunerna så skiljer sig siffrorna tydligt. Det 

intressanta är att kommunernas eftergymnasiala utbildningsnivå följer rankningen i Bästa skolkommun 

2011. Lund toppar listan med 50 procent av befolkningen med över 3 års eftergymnasiala studier, följt 

av Stockholm med 37 procent. Göteborg tar tredjeplats med 32 procent och Malmö hamnar sist med 

29 procent. Märkligt nog så skiljer sig kommunerna knappt gällande den del av befolkningen som har 

eftergymnasiala studier men under tre år. Vi kan alltså se att högre utbildning än tre år samvarierar i 

tydlig ordning med kommunernas placering i Bästa skolkommun 2011.  

  

Tabell 5. Eftergymnasialutbildning och befolkning 

Kommun 
 

Befolkning 
Eftergymnasial utbildning 

kortare än 3 år 
minst 3 år 

Göteborg 
 

285849 17 % 32 % 

Lund 
 

56937 17 % 50 % 

Malmö 
 

164880 16 % 29 % 

Stockholm 
 

489992 17 % 37 % 

Källa: SCB; utbildningsnivå efter kommun och kön 2010 
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6.1.3 Kriminalitet 

Jag vågar säga att trygghet och säkerhet är något människan alltid har eftersträvat i alla stationära, 

bosatta samhällen. Ett samhälle där folk känner sig trygga i så fostras en mellanmänslig tillit, socialt 

kapital om du så önskar kalla det. Du har alltså lättare att lita på människor om du inte blivit sårad. 

Med detta i åtanke så önskar jag se närmare på brottstatistiken i kommunerna för att se om 

kommunernas kriminalitet har en samverkan på skolkvaliteten. Då jag som lärare undervisat på många 

olika skolor har jag ofta sett hur klasser kan förvandlas när något stulits i skolan eller hur en elev 

berättar om när något stals. Redan på skolnivå så har jag sett skillnad där vissa skolor för vissa 

områden är mer förhärdade och mer eller mindre rycker på axlarna eller direkt skyller brottsliga 

handlingar på en viss grupp. Jag anar att detta gäller på en större arena såsom kommunen. Kan man 

inte lita på sina medmänniskor så vill man inte sammarbeta med dem. Detta är tankar men låt os se om 

det faktiskt finns någon koppling genom att särskåda tabell 6: 

Tabell 6. Utsatthet för brott  

 

Brott mot 
enskilda 
personer 

Egendomsbrott 
mot hushåll 

Göteborg 15,1 % 10,9% 

Lund 11,5 % 18 % 

Malmö 19,3 % 20 % 

Stockholm 13,1 % 11,5 % 

Källa: BRÅ 

 

Vi kan se att brottsstatistiken mot enskilda personer följer rankningen i Bästa skolkommun 2011. Lund 

har lägst (11 %) följt av Stockholm (13,1%), Göteborg (15,1%) och Malmö hägrar på nedersta platsen 

(19,3%). Egendomsbrotten skiljer sig dock lite men Malmö lägger sig lägst även på denna lista men 

återstående kommuner avviker. En tanke som slog mig gällande egendomsbrotten är att de två 

Skånekommunerna avviker. Kan närvaron till gränsen vara anledningen till att de inte följer mönstret?  

Brottslingar kan slå till i Sverige och ta sig till Danmark för lättare undvika Polis. Ja på grund av 

denna tanke så låter jag: Brott mot enskild person snarare gestalta utsattheten för brott i kommunerna. 

Kort sagt så kan vi se en samverkan mellan kriminaliteten i kommunerna och skolornas placering i 

Bästa skolkommun 2011. 
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6.1.4 Arbetslöshet 

Låt oss gå vidare till arbetslöshet. Arbetslösheten är en för oss intressant bakgrundsvariabel då den 

dels indikerar vad utbildning i kommunen fått för avkastning d.v.s. hur anställningsbara folk har blivit. 

Men det borde logiskt sett också påverka befolkningens syn på om studier lönar sig, i form av att man 

får ett jobb om man klarar studierna. I min egen erfarenhet så har jag ofta sett att barn med arbetslösa 

föräldrar ofta indikerar visst ointresse till studier. Egentligen så tycker man att då föräldrarna har mer 

tid med sina barn så borde detta innebära att de har mer tid för att hjälpa barnen med studierna. Dock 

får vi se vad siffrorna säger i tabell 7: 

Tabell 7. Arbetslöshet 2011 

Kommun Arbetslösa Befolkning Andel 

Göteborg 41260 285849 14 % 

Malmö 29576 164880 18 % 

Lund 5840 56937 10 % 

Stockholm 50248 489992 10 % 

Källa: Arbetsförmedlingen Arbetsmarknadsdata 

 

Det verkar tyvärr som om arbetslösa föräldrar i snitt inte använder sin extra tid till att hjälpa sin 

avkomma med studierna. Antagligen finns det förklaringar i mentala faktorer hos den arbetslöse såsom 

dåligt själförtroende, stigmatisering, depression och menlöshet vilka drar energin istället. Detta kan ge 

viss förstående bakom varför arbetslösheten samvarierar med skolkvaliten, trots arbetslösa har mer tid 

att hjälpa barnen.  Men vi ser ett negativt samband mellan arbetslöshet och kommunernas skolkvalitet, 

om någon påverkan här sker kan jag inte yttra mig i med säkerhet. 

6.1.5 Ohälsotal 

Härnäst skall vi ta oss en titt på hälsan i kommunerna. Detta är intressant då människor som stressar 

oftare kommer må sämre och sova otillräckligt. Detta borde alltså logiskt innebära att fler blir sjuka 

och därmed sjukskriva sig. Det är också logiskt att stressade föräldrar borde ha dåligt med den egna 

energin och alltså inte i samma grad involvera sig i sina barns studier. Därmed skulle detta påverka 

barnens skolgång så att mycket sjukskrivningar 

påverkar skolkvaliteten negativt. Vi kommer låta 

ohälsotalen få berätta om kommunernas 

sjukdomsfrånvaro. Ett ohälsotal är för den icke 

införstådde helt enkelt ett mått på antalet utbetalade 

dagar från socialförsäkringen av försäkringskassan 

 

 

Tabell 8. Ohälsotal 2010 

Kommun Ohälsotal 
Göteborg 29 
Malmö 28,7 
Lund 19,7 
Stockholm 23,4 

Källa: SCB 
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Vi kan efter att studera tabell 8 se att kommuner med hög mängd sjukskrivningar placerar sig lågt på 

listan av rankningar i skolkommun 2011. Malmö och Göteborg ligger i botten och Lund toppar listan 

med lägst sjuktal. Mycket intressant blir det om du sätter resultatet i kontext med rankningen gällande 

friska lärare i Bästa skolkommun 2011. Där ser du i tabell 2 att Malmö ligger bäst till i form av friska 

lärare medan Lund ligger sämst till. Kort sagt att ju friskare befolkning i kommunen desto sjukare 

lärargrupp. Vad detta innebär kan jag bara resonera i. Icke stressade föräldrar har inte bara mer tid att 

bry sig om barnens läxläsning. De har också mer tid att lägga på att särskåda skolans arbete. Denna 

skärskådning borde innebära en potentiell stressfaktor för lärare då det krävs ett mer detaljerat 

pappersarbeteför att tillfredsställa invånarnas granskning. Detta i sin tur en högre arbetsbörda för 

lärarna något som givetvis borde resultera i större mängd sjukskrivningar.  Vi kan dock säga i stort att 

en frisk befolkning i kommunen samvarierar positivt med kommunens placering på bästa 

skolkommun.  

6.1.6 Demokrati 

Nästa bakgrundsfenomen som kommer tas upp till närmare granskning är demokrati i denna uppsats 

representerad av valresultat. Som Rune Premfors säger i sin bok Demokrati och byråkrati så brukar det 

ofta finnas viss motsättning mellan demokrati och effektiv byråkrati (Premfors 2003). De hävdar att 

det givetvis inte är ett nollsummespel men ofta innebär mer demokrati mindre effektivitet. Men 

samtidigt så borde ett samhälle med stor del politiskt medvetna medborgare sätta mer krav på 

systemet. Demokrati är ett ideal som i vår västerländska tradition ses om av godo. Låt se hur detta 

ideal tar sig uttryck om vi ser närmare på det i form av kommunernas valdeltagande. 

Tabell 9. Valdeltagande 
 

Röstande i procent av röstberättigade 

 
Riksdag Landstings Kommun 

Göteborg 82,7 77,7 79,0 

Lund 87,3 83,9 84,1 

Malmö 79,6 73,5 74,3 

Stockholm 85,0 81,5 81,6 

 

Vi kan notera att vi får samband i valdeltagandet. Kommunerna med högt valdeltagande är de högsta, 

följt i nedstigande led. Åter igen visar Malmö sig i botten oavsett riksdagsval, landstingsval eller 

kommunalval. Visst verkar det som att demokrati faktiskt skapar ett bättre resultat i undersökningen 

Bästa skolkommun 2011. Men kan detta vara hela sanningen? Nej snarare får jag en tanke om att detta 

är ett såkallat nonsenssamband. Snarare antar jag att vi här ser att kommuner med välutbildade 

medborgare i större grad går och röstar än de utan högre utbildning.  
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Men låt oss stanna kvar vid demokratifrågan ett tag för att skapa lite nyans.  

Låt oss ta en närmare titt på valresultatet i de olika kommunerna. Vi kan i tabell 10 se: 

 

När vi ser till kommunernas partifördelning så verkar det som om kommuner med hög andel väljare 

till: moderater, miljöpartister och folkpartister har hamnat lågt i rankningen. Lund som är en stark 

socialdemokratisk kommun ligger högst. Kan vi säga att det ena eller andra partiet påverkar 

kommunernas placering i Bästa skolkommun? Nej det kan vi inte utifrån vårt material. De skillnader 

som finns mellan partierna är för små och en tolkning som att en kommun med fler socialdemokratiska 

väljare ger bättre resultat i lärarförbundets undersökning och att ju fler folkpartister desto sämre 

kommer kommunen placera sig (vilket listen kan tolkas som) är för extrem för materialet. Däremot så 

finns det ett intressant samband som är betydligt mer intressant. Detta är att kommunernas placering i 

Bästa skolkommun 2011 i fallande ordning följer andelen partier med många partier över 10 procent.  

Tabell 11: Antal partier över 10 % 

Göteborg 4 

Lund 2 

Malmö 4 

Stockholm 3 

 

Resultatet från tabell 10 och 11 ger oss en signal att ju fler partier som delar på väljarstödet desto 

sämre resultat har de fått i undersökningen. Vad kan detta bero på? Direkt kommer jag och tänka på 

Bo Rothsteins: Sociala fällor och tillitens problem som tar upp vikten av socialt kapital och tillit i ett 

samhälle (Rothstein2003). Givetvis borde hans tankar kunna gälla på en mindre skala av samhälle 

såsom en kommun. Det jag tänker då är att ju mindre homogen en väljargrupp är desto mindre 

homogen kommer de politiker som sitter i kommunerna vara. Denna maktsplittring som underblåses 

av klassiskt vi och dem tänkande borde alltså rent logiskt skapa en lagg i kommunikationen över 

partigränserna. Ju fler partier desto större lagg, desto större lagg desto större ineffektivitet. Stöd till 

detta kan också finnas hos Maria Jarl som säger att i maktens korridorer när ett valskifte sker så finns 

risk att tidigare beslut rivs upp (Jarl2010). Särskilt om beslutet tagits utan tydlig kommunikation över 

Tabell: 10. Valresultat i kommunerna 

 
M C FP KD MP S V SD ÖVR 

Göteborg 34 % 4 % 10 % 3 % 14 % 23 % 7 % 3 % 2 % 

Lund 27 % 1 % 6 % 2 % 8 % 35 % 5 % 10 % 5 % 

Malmö 28 % 5 % 13 % 3 % 13 % 22 % 6 % 5 % 5 % 

Stockholm 26 % 2 % 8 % 4 % 10 % 29 % 7 % 4 % 9 % 

Källa: SCB 
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blockgränserna. Givetvis är detta extrema slutsatser för denna lilla undersökning men det väcker en 

intressant tanke och är intressant för vidare studier. 

6.2 Sammanfattning samhälleliga bakgrundsfaktorer 

Låt oss då sammanfatta vad vi sett i materialet ovan. I denna del har vi granskat flera bakgrundsfakta 

om kommunerna och sett hur dessa samvarierar med respektive kommuns skolkvalitet. När jag tittade 

på skattesatserna och medianinkomsten blev jag ärligt talat överraskad. Vilken skattesats och 

medianinkomst en kommun hade verkade ha låg eller ingen samband alls med ranknigen denna 

kommun fått i Bästa skolkommun 2011. Att Malmö och Lund har samma skattesats trotts de är högsta 

och lägsta positionerna motargumenterar detta tydligt. Det verkar inte handla om hur starka 

ekonomiska muskler en kommun har tillgång till utan hur dessa används.  Även medianinkomsten gav 

tvetydiga resultat. 

Gällande befolkningens utbildningsnivå så verkar detta ha ett samband till kommunernas rankning i 

Bästa skolkomun 2011. Vi har en direkt stigande ordning där ju fler välutbildade desto bättre rankning. 

Lund blir här ett tydligt extremexempel där över halva befolkningen är högutbildad.  

Kriminaliteten har även det samband med kommunens rankning. Ju mer kriminalitet mot egenperson 

desto sämre rankning i bästa skolkommun har kommunen.  

Då vi ser närmre på arbetslösheten i kommunerna så har vi ovan sett att denna samvarierar med 

kommunernas rankning i Bästa skolkommun. Det vi ser är att desto högre arbetslöshet desto sämre 

placering i rankningsskalan. En annan socioekonomisk faktor som verkar ha samband är ohälsotalet i 

kommunerna. När det kommer till ohälsa så kan vi se att när en kommuns sjukdagar går upp så går 

placeringen på Bästa skolkommun 2011 ner. Ju mer sjukskriven befolkning desto sämre för 

utbildningssystemet tycks det. Däremot reses ett frågetecken gällande att lärarnas 

hälsoplaceringsjunker när resten av kommunens går upp. Ökar arbetsbelastningen på lärarna med mer 

ostressade och friska medborgare i kommunen? 

När jag tittade närmre på demokratiseringsgrad i form av valdeltagande i kommunerna så syntes det att 

topplaceraren Lund har högst valdeltagande och alla andra faller i linje efter detta. Demokrati och 

kvalitetsutbildning verkar alltså föga förvånansvärt hålla varandra hand i hand. Däremot så är frågan 

om detta är ett nonsenssamband mer grundat i utbildningsnivån.  
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7. Skolplanerna. 

Efter att i föregående del av uppsatsen sett närmare på kommunernas bakgrundsfakta till är det nu dags 

att ta en närmare titt på den kommunala styrningen. I denna uppsats kommer jag som ovan nämnt 

granska skolplanerna för att komma närmare detta. I detta avsnitt kommer vi se närmare på vad för 

samband som kan anas mellan skolplanerna och kommunernas skolkvalitet. 

 I den gamla skollagens 2:a kapitel § 8 stod det att alla kommuner skulle ha en av kommunfullmäktige 

antagen skolplan, som skulle visa hur kommunens skolväsende skulle gestaltas och utvecklas. Av 

skolplanen skulle det alltså särskilt framgå vilka åtgärder som kommunen tänkte ha för att kunna vidta 

i syfte att uppnå de nationella målen för skolan. Av detta kan vi veta att skolplanen var ett lagstadgat 

dokument, direktiv, men dess innehåll exakta innehåll var knappast tydligt satt i sten. På grund av 

detta, så fanns det en möjlighet för att skolplanerna att stega fram genom ett juridiskt skymningsland 

där dess innehåll kunde formas för olika lokala ideologiska syften. Alltså så kunde skolplanen ta form 

som både myndighetsföreskrift eller ett mer luddigt allmänt råd. Oavsett vad för styrka dokumentet 

har till sin form så är det i all fall ett ideologiskt styrdokument, detta om vi följer Maria Jarls definition 

av ett sådant (se tabell 1): 

 

”I den ideologiska styrningen är de centrala styrdokumenten ett verktyg för att påverka 

innehållet i verksamheten… Till skillnad ifrån den juridiska styrningen så är de 

skrivningar som finns här antagligen inte juridiskt bindande eller av en sådan karaktär 

att de snarare syftar till att påverka tänkande i organisationen än att fungera som tydliga 

rättsregler” (Maria Jarl i Pierre 2007) 

 

Låt oss då börja ta oss an dessa ideologiska styrdokument för att analysera vad för samband 

skolplanerna kan ha för kommunernas rankning i undersökningen Bästa skolkommun 2011.  

Vi kommer börja med att särskåda dokumentens olika upplägg, form och struktur. Särskilt sid- och 

ordantal är intressant. Även tonen i styrdokumentet är av intresse då detta avgör om dokumentet ligger 

mer åt hållet som myndighetsföreskrift eller mer åt allmänt rådsdokument. Detta då ett dokument av 

mer beordrande karaktär målar upp tydliga mål som skall uppnås enligt föreskriften och ett mindre 

kommenderande dokument endast föreslår hur det bör se ut. Därför har jag valt att göra en liten 

kvantifiering av det kommenderande begreppet ska för att belysa denna skillnad. Ett annat begrepp jag 

kommer hålla särskild uppmärksamhet på är likvärdighet, särskilt med tanke på den nygamla debatten 

gällande skolans likvärdighet som lyfts av Anna Ekström och Sverker Härd (Härd & Ekström 4 maj 

2012 SVD). Likvärdheten i utbildning är hett diskuterad och att se om kommunerna omnämner 

likvärdighet och i vilken ton kan bli intressant.  

För att titta närmre på just form så kommer jag även bryta ner dokumenten i vissa delområden 

representerade av begrepp.  Dessa begrepp tar jag inspiration av Skolverkets myndighetsföreskrift 
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gällande vad som definierade en fullgod skolplan. Detta för att se om skillnad föreligger mellan 

kommunernas skolplaner som kan antyda förklaring av den skiftande skolkvaliteten. 

 

”Skolplanen konkretiserar statens uppdrag till kommunen att sköta de obligatoriska och 

frivilliga skolorna. Kommunen bestämmer i skolplanen hur resurserna skall användas, 

hur skolan skall organiseras, hur lokalerna skall se ut och också andra villkor som är 

avgörande för arbetet så att målen kan nås. Kommunen skall i skolplanen visa hur 

verksamheten skall utvecklas och förändras på kort och lång sikt och hur målen i de 

nationella måldokumenten skall uppnås i just den kommunen. Kommunen skall också 

kontinuerligt följa upp och utvärdera skolplanen.” (Skolverkets hemsida hämtad 2012-

04-03) 

 

På detta sätt blir alltså detta först och främst en begreppsanalytisk del med vissa kvantitativa inslag. 

Det första begreppet jag tar mig an är Motivering: Vad vill de uppnå med skolplanen? Detta tar sin 

grund i frasen: ”Skolplanen skall konkretisera statens uppdrag till kommunen.” Att se hur 

kommunerna motiverar sina skolplaner och vem skolplanen riktar sig till (brukare, lärare eller hela 

administrationen) kan ge oss viss översyn.  

Det andra begreppet jag vill titta närmare är hur kommunerna talar om Resurshantering till 

skolverksamheten. Detta då: ”Kommunen bestämmer i skolplanen hur resurserna skall användas.” Kan 

vi se någon attityd kring resurshanteringen i skolplanerna? 

Det tredje begrepp jag vill se närmare på är Attityd mot friskolor. Detta då det är kommunens 

uppdrag att ”sköta de obligatoriska och frivilliga skolorna”. Här kommer vi också se lite närmare på 

lite statistik gällande kommunernas handhavande av friskolor för att få lite kontext på vad skolplanen 

säger och hur det faktiskt ser ut. Klargörs det att kommunen och friskolorna sammarbetar eller saknas 

antydan till kommunikation? 

Fjärde begreppet som skolplanerna skall särskådas efter är Organisation. ”Kommunen bestämmer i 

skolplanen … hur skolan skall organiseras”. Finns det något samband till skolkvaliteten genom att 

riktlinjer i ansvarsfördelningen skiljer sig? Vem får majoriteten av ansvaret enligt skolplanen? 

Det femte begreppet är Utvärdering. Hur ställer kommunerna sig till utvärdering? Detta då: 

Kommunen skall också kontinuerligt följa upp och utvärdera skolplanen. ”Kommunen skall också 

kontinuerligt följa upp och utvärdera skolplanen.” Finns det någon skillnad på kommunernas placering 

i undersökningen och deras attityd till utvärdering i styrdokumenten skolplan. Vilka efterarbeten finns 

och hur utvärderas skolverksamheten? 
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7.1 Göteborgs skolplan 

Form:  

Låt oss börja med att särskåda Göteborgs skolplan. Till formen är detta dokument ett 16 sidors 

pappersverk, varav 3 sidor är av dekorativ karaktär allena. Skolplanen är sammanställd för perioden 

2009-2010. Till storlek av textmängd så uppnår skolplanen ett omfång på totalt 1998 ord. Av dessa ord 

utgörs 28 av dessa av kommandoordet ska. Göteborgs skolplan är framtagen i sammarbete med 

Göteborg universitet och har en disposition av ett antal delområden med likväl klatschig som klyschig 

karaktär: ”Kunskapsstaden Göteborg, Allas rätt till lärande och kunskap, Allas rätt att bli respekterade 

och hörda, Allas rätt till inflytande och delaktighet Allas rätt till utvärderande och återkopling.” Var 

och ett av ovanstående delområden avslutat med att i punktform sammanfatta områdets centrala 

budskap på ett mycket pedagogiskt sätt. Till tonen så är dokumentet lättläst och användarvänligt. 

Ordet likvärdighet förekommer inte i Göteborg skolplan däremot förekommer flera gånger 

hänvisningar till att det skall finnas olika former av utbildning och kulturellt utbud mellan olika 

stadsdelar med olika behov. Kort sagt så talas det hellre om folks olikhet än allas behov till en 

likvärdig utbildning.  

 

Motivering:  

Skolplanen beskriver sig själv som ett prioriteringsredskap för skolans vardagssituationer. Alltså synes 

den syftad att vara som en slags övergripande plan för all skolverksamhet i kommunen. Skolplanen ger 

som sin existensmotivering också att den skall tydliggöra Göteborgs prioriteringar av de nationella 

läroplanernas mål.  

 

Resurshantering:  

Märkligt nog nämner Göteborgs skolplan inte något om direkt resurshantering. Det enda som 

överhuvudtaget skrivs om ekonomi är att det är kommunfullmäktiges uppgift att delge ekonomiska 

medel till de olika skolverksamheterna.  

 

Attityd till friskolor 

Inget om friskolor nämns i skolplanen alls detta trots att så stor andel som 21,20% av stadens elever 

går skola under enskild regi. Detta är särskilt intressant då vi ser till beviljanden och avslag kring 

uppstart och utbyggnad av friskolor inom kommunen.  2010 och 2011 godkänns bara 2 av 12 

ansökningar. Detta är en mycket hög andel avslag jämfört med de andra kommunerna i 

undersökningen. (se tabell 14) 
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Organisation 

I skolplanen så framgår det att det är Lärarnas/pedagogernas ansvar är att skapa lärandesituationer för 

alla barn och unga. Ovan detta är det Rektors/enhetschefs ansvar är att organisera lärandemiljöer, de 

lägger särskilt fokus att det är rektorns uppgift att göra detta så det blir möjlighet till samtal och 

reflektion. Till detta skall de samt att skapa förutsättningarna till kontinuitet och fördjupning i 

innehållet ur elevens perspektiv. Alltså är ansvaret på rektorer tämligen tungt men något 

svårförståeligt vad skolplanen egentligen menar med att i sin respektive skolmiljö göra det möjligt för 

samtal och reflexion. Ovan detta är det kommunfullmäktige vilka ansvarar för att det finns en skolplan 

och att det de delger resurser till genomförandet. 

 

Utvärdering:  

Göteborgs utvärdering är främst på gräsrotsnivå då skolorna gör sin egen utvärdering tillsammans med 

föräldrarna. Skolplanen nämner också att rektorn ansvarar för att lärarna skall göra utvärdering. 

Rektorerna ansvarar för att varje skolenhet gör en samordnad utvärdering i samband med föräldrar och 

lärare, alltså med resultaten från lärarnas ålägganden ovan. 

Utvärderingen av skolplanen som helhet sammanfaller sedan kommunens årliga kvalitetsredovisning 

för förskolor och skolor. 

 

Annat:  

Göteborgs skolplan lägger en hel del utrymme på att förklara hur viktigt det är att dra nytta av stadens 

breda kulturella utbud. I detta budskap så hintas det att elever skall utan kostnad för den elskilde få ta 

del av detta kulturperspektiv. När jag studerade Göteborg kommuns hemsida lite närmre så finns det 

intressanta perspektiv på just detta då staden har en särskild avdelning för att skolor skall kunna få 

lektioner på något av stadens 14 museum http://www5.goteborg.se/museilektioner 

Göteborgs viktigaste fråga är värdegrundsfrågor. Majoriteten av dokumentets text hanterar syn på 

värdegrund, demokrati etc. Dessa styrmedelsmässigt mjuka frågor håller en ganska standardton men 

lyckas ta upp majoriteten av skolplanens utrymme. Att det är skolans gräsrotspersonal att genomföra 

detta värdegrundsarbete är tydligt. 

 

Sammanfattning Göteborg: 

Göteborgs skolplan är ett ganska modernt men tämligen kort dokument. Till synes så är 

styrdokumenten vad man skulle kunna kalla ett motivationsredskap av värdegrundskaraktär. Alltså 

lutar dokumentet mer åt att vara ett styrdokument av allmänna rådskaraktär. Skolplanen undviker 

tydligt hårda frågor såsom exempelvis ekonomi, utan istället har hela dokumentet en ton av 

värdegrund och etiskt fokus. Det används en tydlig akademisk legitimering då man lägger eftertryck 

på att skolplanen är framtagen i sammarbete med Göteborgs universitet. Gällande organisation så 

läggs ett lokalt fokus särskilt på rektorerna som en viktig styrkraft. De skall gynna kommunikation och 

http://www5.goteborg.se/museilektioner
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sammarbete inom sina verksamheter. Utvärderingsansvaret är särskilt lagt på gräsrotsnivå hos lärarna 

själva.  Sammarbete är överlag centralt i skolplanen. Att särskilt lärare skall kunna ta eleverna till olika 

kulturinsatser läggs utrymme på. En annan intressant sak är att de skippat förhålla sig till friskolor i 

skolplanen.  Kort sagt så synes dokumentet främst vara ett värdegrundsdokument riktat till lärarna och 

brukarna i kommunen. Även om Göteborg lägger tyngden på värdegrundstexter så missar de ordet 

likvärdighet. De använder begreppet olika dock massor av gånger i form av att bejaka individers 

olikheter och olika förutsättningar.  

 

7.2 Malmös Skolplan 

Form: 

Malmös skolplan är ett tjugotvå sidor långt dokument av vilka tre är dekorativa och två innehåller 

bilagehänvisningar. Dokumentet är ett komplext och texttungt verk som totalt innehåller 4515 ord. 

Inblandat blad dessa återfinns också fem tabeller och diagram. Skolplanen är tydligt föråldrad då den 

skrevs för år 2004 men var fortfarande aktuell när nya skollagen kom. Dock hade Malmö producerat 

en kompletterande pamflett som skall sägas till deras försvar. Denna hette Malmö stad Om skolan och 

är ett basalt förklaringsinstrument för hur skolverksamheten fungerar. Den räddar dock inte det faktum 

att skolplanen är gammal då den i sig själv hänvisar till skolplanen som ett centralt dokument för 

Malmö.  

Skolplanen har en tämligen högtravande ton och tydligt akademisk influens. Tonen är tydlig och 

kommandoordet ska används ibland i texten. Dock får man sålla för att hitta dem då de 91 ska 

användningarna drunknar i textdjupet något.  Detta 22 sidors dokument synes effektivt för att 

avskräcka från att läsas upprepade gånger. Ordet likvärdighet förekommer i motiveringen av 

skolplanen och omnämner det bara som en del av att det är statens uppgift att se till att utbildning är 

likvärdig på nationell nivå.  

Upplägget är väldigt väldisponerat med tydlig struktur i ett antal huvudområden uppdelade i kategorier 

uppstrukturerade från  A-F: 

A. Detta är en introduktion om Malmö skolplans syfte. Denna del förklarar främst för att alla 

inom skolverksamheten är berörda av skolplanen och en genomgång av delområdena i 

skolplanen.  

B. Är en redogörelse hur Malmö skolverksamhet skall regleras. Avsnittet börjar med en 

hierarkisk pyramid över skolans organisation från värden, via stat, till lärare på gräsrotsnivå. 

Efter detta följer en förklarning av de olika hierarkiska instanserna och deras ansvarsområden. 

C. Innehåller redogörelse för Malmös vision med skolverksamheten. Detta är främst en etisk del 

där de klasiska värdeklichéerna förklaras och ges vikt.  

D. Är en del som redogör för Malmös skolverksamhet. 
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E. Beskriver särskilt viktiga områden enligt Malmös skolplan. Ex: språkutveckling, 

interkulturellt arbete och trygghet mm. 

F. Behandlar Kvalitetsarbete. 

 

Motivering 

Malmö beskriver sin skolplan som det viktigaste kommunala, politiska styrdokumentet för den 

pedagogiska verksamheten. Så att de lägger tyngd på dokumentet förstår är tydligt, något som också 

framgår i det gedigna arbetet och textmängden. Malmös skolplan är tydlig med att beskriva sig själv 

som just ett styrdokument för kommunens pedagogiska verksamhet. Det riktar sig till alla som arbetar 

inom den offentliga, pedagogiska verksamheten och motiverar sin existens genom att på alla nivåer 

integrera i sin verksamhet ledorden: demokrati, rättssäkerhet, effektivitet och god tjänstemannaetik.  

Det absolut mest fokuserade motiveringsfaktorn är fokuset på språk och språkutveckling bland 

eleverna i kommunen. Detta är så pass centralt så att skolplanen kallar språkutveckling för Malmös 

nyckelord. 

 

Resurshantering 

I styrdokumentet så står det att Malmös har i uppgift att arbeta för en skola som är lika för alla. Direkt 

efter denna värdegrundsklassiker så tar man snabbt upp att en skola lika för alla är en skola med olika 

resursfördelning. Skolplanen säger att varken ekonomi, etniska faktorer eller familjens studietradition 

får påverka elevernas kunskapstörst eller studieresultat. Dock nämns inget närmare om hur resurserna 

fördelas mer i detalj vilket är märkligt.  

 
 

Attityd mot friskolor 

Även i Malmös skolplan så är fristående skolor nästan helt utlämnat. Till skillnad från Göteborg så 

omnämns de dock en gång i stycket om det nationella skolverkets uppdrag.  Det som skriv i 

skolplanen om friskolor är dock endast att myndigheten ”skolverket prövar ärenden om fristående 

skolor på grundskole- och gymnasienivå”. Totalt så går 14 % av Malmö kommuns elever i enskild 

regi. Fler friskolor godkänns än vad de avslås i kommunen (se tabell 14) så en viss positiv trend mot 

friskolor i kommunen kan skönjas.  

 

Organisation 

I skolplanen så finns det en definition hur den statliga styrningen av skolverksamheten skiljer sig från 

andra nationella styrinstanser: Detta genom att ”rektor har ett direkt, uttalat, ansvar för att målen 

uppfylls och att verksamheten utvecklas”. Man lägger här alltså tyngd på rektorernas autonomitet över 

sin styrinstans så Malmös skolplan kan ses som uttalat decentraliserad.  Skolplanen tar upp en hel del 

om just kommunens organisation. Först ut är kommunfullmäktige vilka deklareras ha det övergripande 

ansvaret för kommunens skolverksamhet som helhet.  Kommunfullmäktiges uppgift fastställs då 
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främst att den skall i utforma den kommunala skolplanen samt sätta mål via budget, för den 

pedagogiska verksamheten. Efter detta omnämns kommunstyrelsen vars uppgift är att följa upp och 

utvärdera målen i skolplanen. Efter kommunfullmäktige och kommunstyrelsen så finns i Malmö 

Stadsdelsfullmäktige och utbildningsnämnden. Dessa ansvarar för att formulera lokalt anpassade mål 

inom sina ansvarsområden. Alltså är staden uppdelad i större sektioner i behov av detaljerad styrning. 

Mer exakt har dessa två följande uppgifter: Stadsdelsfullmäktiges ansvar för skolverksamhet inom sitt 

geografiska område. Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola samt 

vuxenutbildning. Under Stadsdelsfullmäktige är sedan Malmö uppdelat i rektorsområden, vilka 

ansvarar för att utarbeta lokala arbetsplaner för sitt områdes verksamheter. Skolplanen skriver att den 

pedagogiska verksamheten ska beskriva hur verksamheten ska genomföras i sin lokala skolplan. 

 

Utvärdering 

 

Malmö skolplan lägger en hel del krut på beskrivandet av sina utvärderingsredskap. Med termer som 

Data/nyckeltal, Kvalitativa instrument, Attitydundersökningar, Observationer, Dokumentstudier och 

Attitydundersökning så tar sig dokumentet an sig området utvärdering.  

Men när det kommer till kri8tan så blir det i Malmö skolplan tydligt att det att det vilar rektorer och 

nämnderna att regelbundet följa upp de statliga och kommunala målen samt utvärdera dessa. 

Skolplanen fastslår att för detta skall ske så skall kommunens utbildningsväsende, på varje nivå i göra 

brukarundersökningar kontinuerligt. I dessa skall elever och föräldrar få komma till tals och 

därigenom skall god kvalitet uppnås verksamheten. Att utvärderingen skall vara lättåtkomlig och 

genomlysbar läggs också tyngd på. Särskilt att brukarna av kommunens skolväsende skall kunna 

särskåda det genom utvärderingsmaterial ses som särskilt viktigt. Malmö skolplan ger sedan varje 

skola extra uppdrag att genomföra en s.k. kvalitetsredovisning. Denna Kvalitetsredovisning skall 

innehålla en summering av vilken framgång skola likväl kommun haft i att nå de av kommun och stat 

uppsatta målen. Även vilka åtgärder som skolan skall ta för att återgärda brister skall stå med här. 

 

Sammanfattning Malmö: 

Malmös skolplan var föråldrad redan då nya lagen trädde i kraft. Den har inte varit uppdaterad sedan 

2004. Malmös skolplan är mycket lång och formell i sin utformning, riktad till en brukare med en viss 

akademisk vana. Flera tunga statistiska termer återkommer vilket särskilt stöder detta. Tonen är 

kommenderande men i viss mån så drunknar budskapet i textmängden. Dokumentet är mer lagd åt 

hållet som en myndighetsföreskrift. Vid ansvarsfördelningen så får man intrycket av att staden arbetar 

med en väldigt decentraliserad skolverksamhet där varje stadsdel har ansvar för sina skolor. Även 

särskilt mycket arbete läggs över för kontroll av verksamheten på just rektorerna. Skolplanen lägger 

särskilt krut på språkutveckling och att Malmö skall ha en likvärdig skola. Friskolor behandlas nästan 

inte alls. 
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7.3 Stockholms Skolplan 

Form:  

Stockholms skolplan som är den tredje att bli närmare granskad är ett 16 sidor stort dokument. Dock är 

6 av dessa sexton sidor av enbart dekorativ karaktär så det är kort sagt mycket utsmyckning. Ser vi till 

sidornas innehåll så hittar vi en total på 2901 ord som brukas. Av dessa så används ordet ska 93 gånger 

i skolplanen. En närmare inblick avslöjar att skolplanen följer följande disposition: 

Skolplanen inleds med en text från stadens skolborgarråd Lotta Edholm. Edholm skriver i detta stycke 

lite peppande ord över hur viktig utbildning är. Särskilt fokus tycks hon se till matte och läsförståelse. 

En tydlig önskan att Stockholm skall vara en kunskapsskola gör hon också tydligt. Vidare så har 

skolplanen en inledningsdel där lite allmänna riktlinjer vad skolan är till för målas upp. Detta följs 

sedan av ett stycke gällande kunskap och lärande. Vidare följer sedan stycken med särskilt fokus på 

varje form av skolverksamhet inom kommunen.  Efter detta följer ett stycke om normer och värden, 

där riktlinjer på bland annat elevinflytande och elevhälsa radas upp. Slutligen följs detta av ett avsnitt 

om skolsystemets organisation i Stockholm. Det enda Stockholm skriver om likvärdighet är att det 

skall vara likvärdiga villkor mellan privata och kommunala skolor. 

 

Motivering:  

Stockholms motivering är att skolplanen är ett styrande och vägledande dokument för att utveckla 

skolans verksamhet och ge eleverna möjlighet att nå mål som sätts upp i nationella styrdokument.  

Skolplanen skall också sätta upp mål för kommunens skolarbete och utvärdera om målen nås. 

 

Resurshantering:  

I Stockholms skolplan så står det lite om resursfördelningspolicyn till skolorna. Huvudansvarig är 

utbildningsnämnden vilken fattar beslut om skolresurser. Däremot så står det mer om rektorernas mer 

direkta ansvar gällande resurshantering. Det är uttryckligen rektorernas vilja att använda resurserna 

givna att organisera verksamheten efter eget tycke. Rektorns ekonomiska autonomi är ett viktigt steg i 

den organisationsautonomi som Stockholm önskar ge sina rektorer så dessa kan ta helhetsansvar för 

verksamheten. Rektorns ledarskap är enligt Stockholm av avgörande betydelse för att hålla en så hög 

kvalitet i skolan som möjligt.  

 

Attityd till friskolor: 

I ett delavsnitt om valfrihet och mångfald ges utrymme åt friskolor. Rätten att välja skola och 

förekomsten av friskolor ökar enligt skolplanen valfriheten, vilket är tydligt gynnsamt.  
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Skolplanen lägger vikt på att det är angeläget att även friståendeskolor skall redovisa i jämförbara 

faktorer. Att kommunen är positiv till friskolor kan också ses i att 21,50% av alla Stockholms elever 

går i enskild regi.  

 

Organisation 

Enligt skolplanen ges följande struktur på Stockholms stads skolpolitiska förvaltning: Redan tidigt så 

deklarerar skolplanen att den politiska uppgiften är att sätta upp mål för skolans arbete och utvärdera 

att målen nås. Politiker ska inte styra skolans pedagogiska inriktning. Varje skola ansvarar själv för att 

verksamheten når målen. Som ovan nämns så finns en önskan att rektorerna skall kunna ta ett 

helhetsansvar för varje verksamhet. Rektor fattar beslut om hur tilldelade ekonomiska medel ska 

användas på den lokala skolan. Ovan rektorn finns kommunfullmäktige och utbildningsnämnden. 

Nämnden fattar beslut gällande resursfördelning till de olika skolorna och skall ansvara för att alla 

verksamheter når målen. Utbildningsnämnden ansvarar för framställande av kompletterande 

styrdokument. har det yttersta ansvaret för skolverksamheten och mer i detalj har de ansvar för just 

budget- och målfastställanden. 

 

Utvärdering 

Enligt Stockholms skolplan så skall uppföljning och utvärdering ske av både nationella och 

kommunfullmäktiges mål.  De främsta redskapen för utvärdering som Stockholm målar upp är: Betyg, 

nationella prov och läsutvecklingsscheman. Särskilt viktiga tycker de nationella prov är. De påpekar 

också att alla skolor skall ge skriftliga omdömen i samtliga ämnen till föräldrarna från skolår ett. 

Skolorna uppmuntras också att framställa lokala delmål för att underlätta resultatuppföljning. Även 

omdömen kring elevens sociala utveckling skall finnas från år ett. De nationella proven är centrala för 

betygsättningen enligt skolplanen. Stockholms stad har enligt läroplanen ett kvalitetssystem bestående 

av kvalitetsredovisningar, inspektion, brukarundersökningar, elevhälsorapport, verksamheternas 

självvärdering och speciella utredningsuppdrag. Skolorna skall göra en årlig kvalitetsredovisning som 

ska redovisa resultat, resultatanalys, slutsatser och utvecklingsområden. Skolnämnder har sedan i 

uppgift att sammanställa redovisningen och framlägga förslag på nya utvecklingsområden för 

respektive skolform. Utbildningsnämnden upprättar stadens kvalitetsredovisning för alla skolformer på 

uppdrag av kommunfullmäktige. Stockholm har också fokus på skolinspektörerna fyller en viktig roll i 

stadens skolväsende. 
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Sammanfattning Stockholm: 

 

Stockholms skolplan är ett något lättsamt dokument som med färg och bilder drygar ut en något 

reducerad textmassa. Överlag får man känslan av ett tydligt styrdokument av föreskriftkaraktär snarare 

än ett allmänt rådsdokument. Detta då som text så har dokumentet en tydlig och kommenderande ton 

där det blir tydligt vad skolor ska uppnå. Läsförståelse är en central del av skolplanen tillsammans 

med elevhälsa och elevinflytande. Varje skolverksamhet får en specifik del av skolplanen för vad som 

gäller för just dessa. Även friskolorna blir direkt handhavda i dokumentet med en mycket positiv ton. 

Organisationsmässigt så förespråkar Stockholm skolplan mycket frihet till de separata skolorna. 

Rektorerna skall ges ansvar och möjlighet att kunna ta ett helhetsansvar för verksamheten. 

Utvärderingen i Stockholm lägger fokus på de nationella testerna. Stockholm lägger sedan tyngden av 

sin utvärdering på kommunens nämnder. Lokala skolinspektörer omnämnes här också.   

 

7.4 Lunds skolplan 

Form:  

Den sista skolplanen som finns tillgänglig för Lunds kommun är deras skolplan som gällde från 2009 

och framåt. Dokumentet är ett A4 baserat textdokument utan någon förskönande hantering alls. Alltså 

inga bilder och ingen bakgrundsfärg eller foton.  Totalt är det 1607 ord i dokumentet. Dispositionen 

är:1. Inledning, 2. Vision för skolan i Lund, 3. Utvecklingsområden, mål och åtgärder, 4. Styrning av 

skolan. Skolplanen använder ordet ska som orderform 72 gånger. Likvärdighet används bara i fråga 

om att betyg och bedömning skall vara likvärdig. 

 

Motivering: 

Dokumentet motiveras i en visionsdel. Denna visionsdel tar upp en hel sida av dokumentet. I 

Visionsdelen så målar politikerna upp sin önskan för vad en bra skola är. Visionsdokumentet inleds 

med en tydlig förklaring av vad detta är för ett dokument och varför det finns:  

Styrning och ledning av verksamheten i Lunds kommun sker med visioner, mål, 

värderingar och genom dialog. Utifrån kommunens vision tecknas här nedan en bild av 

hur vi vill att skolan i Lund ska gestaltas och utvecklas. 

Kort sagt så ser Lund sin skolplan som ett sammanfattande centralt dokument över hur skolan skall 

styras. 

 

Attityd till friskolor:  

Skolplanen nämner friskolor snabbt men kort och säger att friskolor är välkomna i Lund kommun. 10 

procent av kommunens elever går i enskild regi. Gällande avslag och godkännanden till nya friskolor 
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så är kommunen knappast utstickande i annat än att det helt enkelt är få förfrågningar. Avslag och 

godkännanden är jämna.  

 

Organisation:  

Huvudmannen: d.v.s. kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för skolan och beslutar om 

kommunens skolplan. Kommunfullmäktige har också i uppgift att pröva och fastställa årets mål samt 

den budget som skall gälla under den kommande treårsperioden. Nämnderna ansvarar för att 

verksamheten genomförs i enlighet med lagar och förordningar, skolplan samt andra kommunala mål 

och beslut. Rektor ansvarar för skolans verksamhet och för att en lokal arbetsplan upprättas. 

Rektorerna skall i första hand vara pedagogiska ledare. Lärarna i sin tur ämnas kunna hänge sig till sitt 

pedagogiska värv och den tid som både rektorer och lärare skall behöva lägga på administrativa 

förfaranden bör begränsas 

 

Resursfördelning: 

Lund kommun skriver i sin skolplan hur resurser till skolan är tänkta att fördelas. Skolorna får sina 

resurser baserat på antalet elever. Alltså så får en elev med sig sina pengar direkt till den skola som 

denne väljer. Syftet är enligt skolplanen att skolorna ska få större självständighet och ges möjlighet att 

utforma sin egen verksamhet. Ett önskemål är inskrivet att så stor andel som möjligt av resurserna ska 

gå till just undervisning. Vidare så beskriver de också att denna skolpeng ä till förskola och grundskola 

är uppdelad i en grundresurs och en tilläggsresurs. Tilläggsresursen grundar sig på faktorerna: ”andel 

elever med annan etnisk bakgrund än svensk” och ”föräldrarnas utbildningsbakgrund i den aktuella 

skolan”. Vidare gällande gymnasieskolan så ges dessa baserat på en programkostnad för varje elev 

men tillägg fås också utifrån elevgruppens meritvärde (betyg) från grundskolan. 

 

Utvärdering 

Lund kommuns skolplan säger att gemensamma metoder för uppföljning och utvärdering ska 

vidareutvecklas och att nämnderna ansvarar för att skolorna regelbundet följer upp sina resultat och att 

det årligen upprättas skriftliga kvalitetsredovisningar.  

 

Annat:  

Kommunen ger direkta instruktioner om ex att förskoleklasserna inte bör var större än 11 för yngre 

barn och 16 för äldre barn. De ger instruktioner att personalantalet per grupp skall var 2,75 lärare. 

Annat intressant är att de skriver lite om vikten om lärares kompentensutveckling.  
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Sammanfattning Lund:  

Lunds skolplan är ett kort och torrt dokument utan prydnader och onödiga pynt. Dokumentet lägger 

fokus på riktlinjer efter vad för resurser som skall fördelas och hur. Tonen i dokumentet är stel, 

formell och rakt på sak. Hela dokumentet har känslan av ett centralt styrdokument av politisk sort, inte 

till för att tilltala allmänheten. Dock är det så överskådligt att det fortfarande borde vara tydligt för 

brukare vid behov. Styrdokumentet är alltså av mer myndighetsföreskriftskaraktär. Attityden mot 

friskolor är inbjudande och gällande resursfördelning så är de väldigt tydliga. Det finns flera 

ekonomiska exempel på att det minst skall vara en viss lärar- och elevtäthet i klasserna. Det finns även 

relativt tydliga instruktioner om en skolpeng och vad som krävs för att en elev skall ha mer eller 

mindre resurser. Gällande organisation så är Lund intressant då de uttryckligen skriver att de önskar 

minska arbetsbördan på lärare och rektorer. Rektorernas plats inom skolan definieras också då 

skolplanen säger att rektorerna skall vara pedagogiska ledare. 

7.5 Analys Skolplaner 

Form 

Då har vi nått fram till den del där vi kommer analysera vad vi nu sett i skolplanerna för att se om vi 

kan finna samband till skolornas skiftande skolkvalitet. Låt oss börja med att samanalysera 

kommunernas form på sina skolplaner då detta avgör hur lätt man läser in sig på dokumentet och hur 

väl brukarna kan tillgodogöra samt använda sig av det. Att själva textmängden inte verkar ha någon 

direkt betydelse kan vi ana då sidantalen och ordmängden skiljer sig ordentligt mellanvåra fyra 

kommuner. Däremot så verkar det finnas ett samband i hur tonen är i dokumenten. Särskilt tydligt blir 

detta när vi sätter siffror på det. Ordet ska vara ett kommandoord som ger tydligt besked om vad man 

skall uppnå med skolverksmanheten. Vi ser kanske här en del av ett större samband där det skulle 

kunna vara så att andelen brukanden av ska ordet i andel till mängden ord gör att kommunerna sorterar 

upp sig nästan efter sin rankning i Bästa skolkommun 2011. 

 

Tabell 12 Ska 
Ord i 

skolplanen 
Andel ord 

Göteborg 28 1998 0,014 

Malmö 91 4515 0,020 

Stockholm 93 2901 0,032 

Lund 72 1607 0,044 

 

Så vad ser vi här i tabell 12? Malmö verkar ha en massiv skolplan. Kanske allt för massiv. Det skulle 

kunna vara så att de order som framgår i skolplanen drunknar i ren och skär textmängd, något som 

gynnar det faktum att få lärare och föräldrar tar sig tiden att läsa den mer än en gång, alltså tappar 

förmågan att vara ett praktiskt vardagsdokument för gräsrotsbyråkraterna och brukarna. I andra änden 

av detta resonemang finner vi Göteborg. I Göteborg så har vi en kort skolplan men inte lika kort som 

Lunds. I denna skolplan verkar man ha valt att ta bort de flesta tydliga riktlinjer och istället fokuserar 
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skolplanen sitt textutrymme med värdegrundstexter och strävanden. Att detta är något negativt kan vi 

reflektera över då jag i min empiri från skolvärlden ofta mött på en attityd som säger att fina ord och 

värdeattityder må vara fina mål, men när du skall slita isär två barn som slåss så hinner du inte 

konsultera några papper. Kort sagt så har jag anat ett förakt mot rena värdegrundsdokument i 

lärarkåren. Detta då en text som inte blandar ut sitt innehåll med ordentliga exempel och förslag hur 

saker skall utföras lätt kan antas naivt och verklighetsfrånvänt. Lund och Stockholm verkar snarare 

haft en viss balans med lagom långa dokument och inte alltför ingående texter.  

 

Motivering 

Så vad kan vi se i motiveringen av skolplanerna? Benämningarna kring hur kommunerna ser på sin 

skolplan skiljer sig något. Stockholm ser det som ett styrande och vägledande dokument, Göteborg 

som ett prioriteringsredskap i vardagen. Malmö ser det som ett centralt styrdokument och samma ser 

Lund det som. Kort sagt så kan inte jag ana några mönster här som kan ge förklarning till 

kommunernas olika skolkvalitet. Anledningen till detta kan vi tänka lite kring. En logisk förklaring är 

att det knappast spelar någon roll hur ett dokument motiverar sig själv. Om det kommer från en 

myndighet så kommer det ha relevans för sin kommun på något sätt.  

 

Attityder mot friskolor 

Gällande attityd till friskolor skiljer sig kommunerna något mer. Göteborg omnämner inte friskolor i 

sin skolplan alls. Stockholm ser det som en central del. Lund välkomnar dem och Malmö omnämner 

dem bara som statens ansvar. Detta är intressant då de kommuner från de övre grupperna Lund och 

Stockholm har positiv inställning till friskolor medan de som inte låter friskolorna vara en tydligt 

tilltalad grupp i skolplanen ligger på låga placeringar.  Sätter vi skolplanerna samman med lite data 

från kommunerna blir det ytterligare intressantare.  

Vi kan i tabell 13 se att Stockholm och Göteborg är de kommuner med högst andel elever inskrivna i 

friskolan medan kommunen Lund har lägst andel. Malmö ligger på en låg placering med 14 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 14 får vi en överblick i omsättningen av friskolor i kommunerna öppnas det aktivt friskolor 

eller finns det ett motstånd som syns i avslagen? Om vi tittar på hur ansökningar på att starta friskolor 

så ser vi i tabell 14 att Lund utmärker sig med att ha lägst ansökanden till att starta friskolor de senaste 

Tabell 13. Andel inskrivna barn i enskild regi grundskolan, 

Lund 10 % 

Malmö 14 % 

Stockholm 21,50% 

Göteborg 21,20% 

Källa: Skolverket kommunblad 2010 
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3 åren. Stockholm utmärker sig med att ha flest ansökningar. Gällande avslag så utmärker sig 

Göteborg genom att ha väldigt hög halt avslag på ansökningar jämfört med exempelvis Stockholm.  

Att en så stor stad som Malmö inte har en andel elever som går i friskolor märkvärt mycket högre än 

Lund indikerar en möjlighet att Malmös inställning till friskolor är begränsad. Vi kan alltså anta ur 

tabell 14 att kommunerna med positiv inställning till friskolor presterat bättre i undersökningen bästa 

skolkommun 2011. Detta stöds av mitt ovanstående utlåtande om innehållet av friskolor i 

skolplanerna.  

Vad detta kan komma ur och om det kommit att påverka kommunernas skolkvalitet är värt att skänka 

en tanke. Friskolor är en del av skolsystemet i en kommun men ändå självständiga. Det som antagligen 

ligger bakom är ifall det finns en tydlig kommunikation mellan kommun och friskolor. Kort sagt borde 

det vara så att välfungerande friskolor är en resurs för hela kommunen medan om det finns problem i 

maskineriet mellan kommun och friskolor så blir det knorr och gnissel. Farhågorna med att det 

överpotential friskolorna skulle medföra verkar snarare luta åt det positiva hållet i Stockholms fall 

medan det i Göteborg lutar åt det negativa hållet. Friskolorna är ett politiskt hett ämne som sedan dess 

normaliserande i Sverige varit på tapeten. Det vi ser ovan skulle alltså kunna vara en policyskillnad 

mellan kommuner. Men detta lämnar vi för stunden då vi glider från vårt huvudämne.  

 

Resurser 

Gällande resurser så skiljer sig kommunerna även här åt i vad de skriver. Göteborg nämner inte 

resursfördelning alls i sin skolplan. Stockholm hänvisar till att de med sina ekonomiska medel 

kommer stödja varje rektors lokala autonomitet. Malmö understryker vikten att fördela resurser olika 

för att skapa större likvärdighet men nämner inga detaljer om sin fördelningspolicy. Lund däremot har 

detaljerade instruktioner om hur man ämnar att skolpengen skall fördelas. De tar upp tydliga riktlinjer 

på hur många lärare som skall finnas per antal elever i förskolan mm. Vi kan här se något som kan 

vara en förklaring. Lunds tydliga stil i sin skolplan verkar återigen gynna dem men varför? Genom att 

Lund redan i sin skolplan ritar upp riktlinjer för klasstorlek och lärartäthet borde verka på så vis att 

denna mall blir norm för kommunens skolverksamhet i övrigt.  

 

Tabell 14. Godkända och avslagna friskolor, Källa skolinspektionen 

 2011 2011 2010 2010 2009 2009 

 Godkännanden Avslag Godkännanden Avslag Godkännanden Avslag 

Lund 2 2 2 2 0 1 

Malmö 4 2 4 2 5 0 

Stockholm 13 13 13 13 10 10 

Göteborg 2 12 2 12 5 3 

Källa: Kommunblad 2010 
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Utvärdering 

Så låt oss gå vidare till utvärdering. På denna punkt kan vi hitta viss samvarians. Lund och Stockholm 

understyrker nämndernas roll som utvärderande organ. Stockholm lägger särskilt mycket fokus på just 

inspektion, särskilt automatisk sådan som nationella prov. Göteborg och Malmö lägger bägge 

huvuddelen för utvärdering på skolorna själva via rektorn. Något som direkt ökar den administrativa 

bördan (se nedan) på skolor. I sin text om organisation så skiljer sig kommunerna något åt. 

Exempelvis som särskiljer Lund från de övriga är synen på den administrativa tyngden. Lund 

proklamerar att lärare och rektorer inte skall tyngas ner av administrativt arbete medan övriga lägger 

särskild vikt på den administrativa bördan på lärare och rektorer. Mer inspektioner och utvärderingar 

innebär mindre tid och fokus åt eleverna. Lärotid får stryka på foten för administrativt arbete vilket 

borde ha ett samband med skolkvaliteten i kommunera.  

  

8. Slutsatsdel 

Då har vi nått slutdelen av denna uppsats. Så därför är det dags att rada upp resultatet av de 40 talet 

sidor som hägrar ovan detta. I delen resultat kommer jag sammanfatta de iakttagelser och tankar som 

uppstått i bearbetningen från föregående kapitel. I delen vidare forskning så framlägger jag mina 

åsikter på intressanta iakttagelser vilka jag anar det finns mer bakom att gräva i. 

8.1 Resultat och svar på frågeställningen 

Låt mig börja med att säga att de resultat en undersökning av denna design kan nå är tämligen 

begränsade då vi vandrar med explorativ blick i landet mellan det kvantitativa och kvalitativa. Vi har 

inte tillräckligt med kommuner i undersökningen för att nå djupare statistiska slutsatser, men för att få 

med de vidgade vyer som kommunal samhällsdata medför så offrar vi utrymme som en ren kvalitativ 

undersökning hade kunnat nyttja till sitt värv. Dock så anade jag när jag började denna uppsats att i en 

explorativ studie så bör jag vara just explorativ och därför väcka så många reflexioner och nya 

frågeställningar som möjligt.I behandlingen av skolplanerna och de samhällerliga bakgrundsdata från 

kommunerna så har vi sett och grubblat över många saker ovan. Nu när vi granskat de 

socioekonomiska faktorerna i de olika kommunerna så finns det en hel del antydningar på samband 

från flera olika områden. Vi har sett att låg kriminalitet, låg arbetslöshet, hög utbildningsnivå och låg 

sjukskrivning indikerar en samverkan med skolkvaliten i våra fyra kommuner positivt. Att rent 

ekonomiska bakgrundsfakta så som medianinkomst och skattesatser verkar spela en begränsad roll 

var intressant då detta indikerar att tillgången inte spelar roll om pengarna används ineffektivt. Det 

som antydde att splittrat kommunledarskap i form av många starka/stora partier verkar samvariera 

med negativt tendens var också en överraskning. Splittrat kommunledarskap i form av många stora 

partier borde rent logiskt ha viss påverkan då homogenitet i en myndighet eller annan samhällskropp 

borde skapa färre konflikter och missförstånd.  
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Gällande skolplanerna så hittade jag en del intressanta saker som kan indikera samband med 

kommunernas skolkvalitet. Som exempel så har vi Göteborg vars text i sin skolplans var luddig 

genom att mest hamna i ett fack som värdegrundsdokument av allmänt rådskaraktär och i Malmös fall 

är ett mastodontverk till myndighetsföreskrift. Bägge dessa skolplaner blev hämmade av sina 

storlekar. Detta syns särskilt när vi såg till om dokumenten hade en kommenderande ton eller en mer 

rekommenderande ton. Den kommenderande tonen i form av andelen ”ska ord” tycktes ha en positiv 

samband då vi kopplade samman frekvensen av ordets brukande med kommunernas placering i bästa 

skolkommun 2011. Att alla kommunerna hade olika design på skolplanerna var mig något 

enerverande då detta försvårade min analys något. Att Malmös skolplan inte var uppdaterad på flera 

år var ju inte heller ett plus för denna och kan kanske vara en anledning till kommunens 

bottenplacering. Detta enligt tankespåret att ett dokument som ofta uppdateras borde uppmärksammas 

av de inhemska gräsrotsbyråkraterna i allt högre grad, och därför så gynnar det dokumentets aktualitet 

i dessas minnen i utförandet av deras värv. Lunds design av skolplan som ett enkelt men direkt 

dokument verkar ha varit tämligen lyckat särskilt i kontext med deras topplacering i Bästa 

skolkommun 2011. Stockholm stöder detta genom att även deras dokument är tämligen tydligt till 

karaktär och textmässigt något lagom.  

I fråga om ifall ideologi påverkar skolkvaliteten så som ovan nämnda Arne Helldén Skola på 

villovägar visade oro för kan jag säga att jag fått en hel del att tänka på. (Helldén 2002) Vi kan i 

frågan om friskolan se att Helldéns oro om att ideologi påverkar skulle kunna stämma. Vi får i 

skolplanerna en glimt av hur kommunerna verkar se på friskolorna. Vissa tar med dem i sina 

dokument andra inte. Oavsett så när jag såg på bakgrundssiffror så skiljde det sig markant. Om 

friskolorna skall vara en resurs eller ett hinder för kommunens skolkvalitet verkar som sagt snarare 

handla om attityd mellan politiker och skolorna i egen regi. Detta säger jag ur den antydning vi har 

från skolplanerna där Stockholm och Lund vilka har en mer positiv ton till sina friskolor verkar ha 

klarat sig bättre i skolkvaliteten, medan Göteborg och Malmö, som inte omnämner friskolorna alls 

eller knappt har klarat sig sämre. Tittar vi på skolplanen och bakgrundsfaktorerna tillammans så blir 

det ännu mer intressant. Gällande ekonomi så kan vi se att Stockholm och Lund som använder viss 

tydlighet till vad pengarna skall gå. Stockholm antyder att rektorerna skall få bestämma så 

självständigt som möjligt över skolans ekonomi medan Lund ställer upp vissa minimimål för 

lärartäthet och klasstorlek. Tittar vi i detaljen resurser till skolan på Bästa skolkommun 2011 så 

noterar vi att även här återfinns Stockholm och Lund i topp, dock har Malmö en riktigt bra placering 

så ser vi till kontexten så är kommunens ekonomi inte övertygande viktig utan det handlar om hur 

man använder pengarna. Med detta så tänker jag knyta ihop min resultatsdel genom att säkerställa 

besvarandet av mina ursprungsfrågor. Denna uppsats började med att ställa oss frågan om: ”Vilka 

faktorer ligger bakom skillnaden mellan att kommunerna Malmö, Lund, Stockholm och Göteborg 

ligger så olika placerade på rankningslistan Bästa skolkommun 2011?” För att svara detta så ställde 
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jag två delfrågor: ”Vilka samhällerliga bakgrundsfaktorer samvarierar med skillnaden mellan 

kommunernas skiftande skolkvalitet?” och ”kan lokala skolplaners olika design i roll som 

styrdokument samvarierar med kommunernas skiftande skolkvalitet?” 

Vi har tittat närmare på kommunala bakgrundsdata och i alla fall kunnat ana att det finns antydningar 

att faktorerna: Utbildning, kriminalitet, arbetslöshet, valdeltagande och mängden sjukskrivningar alla 

har samband med kommunernas placering i Bästa skolkommun 2011. Ekonomiska faktorer antydde 

dock inget tydligt samband i denna explorativa studie. Gällande styrdokumenten skolplaner i 

kommunerna har dessa inte varit lika talande men fortfarande har vissa drag kunnat skönjas. 

Skolplaner av mer kommenderande karaktär verkar antyda viss fördel mot sina mer till tonen 

rekommenderande kontraparter. För att svara på min huvudfråga så antyder flera samhällerliga 

faktorer sig ha samband med skolkvaliteten. Även kommunernas skolplaner verkar ha en koppling till 

resultatplaceringen i alla fall om de är lagom stora, effektiva dokument med kommenderande ton.   

Utifrån min teori om att skolkvaliteten påverkas av socioekonomiska faktorer och skolplaner som sin 

roll av styrdokument så anser jag att uppsatsen är lyckad. Som jag nämnde i början av 8.1 så är denna 

undersökning inte designad för direkt bevisföring. Men med tanke på att de valda städerna är en 

betydande del av Sveriges befolkning och att många samband är talande, så anser jag att min teori 

absolut inte kan avskrivas utan uppmuntrar till fler studier.  

8.2 Vidare forskning 

I denna undersökning har vi berört många intressanta områden och några av dessa tänkte jag ta upp 

som förslag till vidare forskning. 

Då jag arbetade på denna uppsats och rådslog med mina statistikstuderande fränder så fnös de lite över 

att jag undersökte en benchmarkundersökning. Tydligen har dessa ett mattematiskt dåligt rykte då de 

saknar varians. Därför vill jag här lyfta upp det som faktiskt utförts i denna undersökning. Att en 

bechmarkundersökning inte har en varians innebär att varje steg är statiskt oavsett hur stor skillnad det 

är på längden i steget blir det fortfarande bara ett steg. Därför så är denna studie särskilt intressant, i 

synnerlighet den kvantitativa delen som genom att lyfta upp bakomliggande samhällsfaktorer skapat 

ett djupare kontext åt Bästa skolkommun 2011. Här vill jag direkt säga att vidare forskning är lämplig 

just på det kvantitativa området. En helhetsstudie av Sveriges alla kommuner där dessa jämför sina 

skolkvalitativa prestationer i Bästa skolkommun 2011 och flera samhällerliga bakgrundfaktorer, kan ge 

en intressant samling data där mer statistiska slutsatser kan dras. Detta i sin tur skulle kunna få en 

nytta genom att ge tydliga statistiska resultat för vilka socioekonomiska faktorer som är viktigast för 

utbildningens kvalitet i kommuner.  
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Gällande styrdokument finns det mycket att lyfta. Det som vi såg en antydning till här att en 

kommenerande ton verkat ha gynnsam effekt skulle givetvis behöva en djupare studie för att 

säkerställa ifall det faktiskt förhåller sig på detta vis. Vidare komparationer av skolplanerna med andra 

liknande styrdokument för annan myndighet skulle också kunna vara intressant ämne för vidare 

studier. Detta skulle särskilt bli intressant ur ett ideologiskt perspektiv ifall kommuner med dominans 

ett slags partifärg har en tradition av likartad form av sina styrdokument eller om de är samma för 

kommuner oavsett politiskt färgspektrum. Vi har bara snabbt och ytligt berört det ideologiska ämnet i 

substansdelarna ovan men det vi såg en antydan att kommuner med många partier över 10 % av 

valunderlaget presterat sämre i Bästa skolkommun 2011. Om detta stämmer är det onekligen detta 

intressant. Kan det vara så att detta stämmer på en större skala eller är det ett nonsenssamband? Kan 

det vara så att det snarare är så att kommuner där kommunstyrelsen skiftar ofta, som ligger bakom 

detta? Alltså en stabilitetsfråga. Vidare så understryker flera av kommunerna att utbildade lärare är 

viktigt. Dock så är inte siffran från Bästa skolkommun 2011 imponerande på just detta för någon av 

kommunerna. Faktum är att särskilt Stockholm avviker från sin plats. Är det så att riktiga utbildade 

lärare skyr storstäderna? Kanske kan det vara så, då Lund ligger bättre än de andra. Detta är ett område 

värt att titta in i. Särskilt då friskheten hos lärare verkar vara tämligen dålig i de större städerna. Den 

detalj som kunde skönjas här att ju friskare befolkningen verkar vara, desto sjukare blir lärarna är 

också något som behöver granskas djupare så inga förhastade slutsatser dras. För att avsluta denna 

explorativa uppsats så låt mig skriva ett par ord vad denna uppsats bidragit med till vidare forskning. I 

denna uppsats har vi sett ett flertal områden som kan förklara kommunernas skiftande skolkvalitet. 

Uppsatsen bidrar till att sätta fingret på bakgrundsfaktorer vilka kan innehålla förklarningar till 

skillnaden. Genom att ringa in områden där vidare studier bör genomföras så får vi i denna explorativa 

uppsats, ett navigeringsinstrument till vidare forskning om Svensk skolkvalitet. Särskilt för vidare 

statistiska studier av olika bakgrunders direkta påverkan. Detta för att se vilken grad av påverkan vissa 

olika bakgrundsfaktorer har på skolkvaliteten. Detta så att kommunpolitiker kan bruka detta som 

bakgrundsförståelse till skolpolitiska beslut.  
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Appendix 
De fjorton kategorierna som tas upp är: 

I. Resurser till undervisningen  

Denna variabel väger samman kostnaden exklusive lokaler per inskrivet barn i förskola och det 

sammanvägda måttet, som består av kostnaden för de lägre skolformerna i kommunal regi (exklusive 

lokaler och inventarier per elev i grundskolan och förskoleklass).  

 

II. Andel pedagogiskt utbildade lärare  

I denna punkt har de vägt samman fyra enskilda mått: 

1. Andelen årsarbetare i kommunal förskola med pedagogisk högskoleutbildning.  

2. Andelen årsarbetare i kommunal förskoleklass med antingen förskollärar-, lärar- eller 

fritidspedagogutbildning. 

3. Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk utbildning i kommunala skolor. 

4. Andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i kommunala fritidshem.  

 

III. Lärartäthet 

I denna punkt har de vägt samman fyra enskilda mått: 

1. Antal barn per årsanställd i kommunal förskola, 

2. Andelen årsarbetare per 100 elever i kommunal förskoleklass,  

3. Andelen lärare (heltidstjänster) per 100 elever i kommunal grundskola 

4. Antal barn per årsarbetare i kommunala fritidshem. 

 

IV. Friska lärare  

Denna punkts underlag har de hämtat från partsgemensam statistik över sjukskrivningar. I denna punkt 

vägs två mått samman: 

1. Andelen medlemmar i Lärarförbundet som var tjänstledig på grund av sjukdom, helt eller delvis 

30 dagar eller mer vid mätpunkten (november månad) 

2. Förändringen i procent mellan andelen sjukskrivna mellan undersökningsåret och året innan. 

 

V. Lärarlöner  

Genom att granska utdrag ur den lönestatistik som lärarförbundet för med hjälp av sina medlemmar i 

lärarkåren så sammanställer de en siffra över lönenivån i de olika kommunerna i allt från förskola till 

grundskola. De har sammanställt en medellön för fem olika lärarkategorier. Även hur kommunerna 

satsat på löneökning de senaste fem åren räknas in.   
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VI. Kommunen som avtalspart  

Detta mått är baserat på svar från enkäter vilka delats ut till Lärarförbundets lokalavdelningar rörande 

kommunens förmåga att efterleva ingångna avtal och vilka förutsättningar de fackanslutna lärarna ges 

i kommunerna. 275 Lokalavdelningar deltog i undersökningen och frågorna handlade om: 

”lokalavdelningens syn på kommunens respekt för den proffessionella friheten för lärare och 

skolledare och de förutsättningar som lärare ges av kommunen”  

För kommuner vars lokalavdelningar inte svarat gavs de rangordningsvärdet 290. Alltså det lägsta 

värdet.  

 

VII. Andel barn i förskola  

Denna punkt rangordnar efter hur stor andel av befolkningen i åldern 1-5 år som var inskrivna i 

kommunal förskola eller förskola som drivs i enskild regi (friskolor). Kommunerna rangordnas från 1-

290 utifrån andelen barn som har en säkrad plats i förskola.  

 

VIII. Genomsnittligt meritvärde åk. 9  

Även denna punkt rangordnar efter det genomsnittligta meritvärdet för alla i åk. 9 i kommunal 

grundskola under vårterminen.   

”Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg … 

maxpoäng är 320” 

 

IX. Genomsnittligt meritvärde justerat efter förutsättningar  

Faktiskt genomsnittligt meritvärde för eleverna i åk 9 i kommunala skolor jämförs med det förväntade 

genomsnittliga meritvärdet. Till detta har man använt Skolverkets modellberäkningar i verktyget 

SALSA. De bakgrundsfaktorer som Skolverket tagit hänsyn till i detta är: 

1. Andelen av avgångseleverna som är födda utomlands  

2. Andelen av avgångseleverna vars båda föräldrar är födda utomlands, men eleven är född i 

Sverige  

3. Andelen pojkar av avgångseleverna  

4. Föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå  

Kommunerna blir sedan rangordnade utifrån skillnaden mellan faktiskt genomsnittligt meritvärde och 

det förväntade genomsnittliga meritvärdet.  
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X. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9.  

Kommunerna rangordnas utifrån andel elever åk9, som efter vårterminen varit godkända i alla ämnen.  

 

XI. Andel elever som är godkända i alla ämnen i åk 9 justerat efter förutsättningar.  

Denna punkt jämför andel elever i åk 9 som var godkända i alla ämnen jämförs med den förväntade 

andelen elever som haft godkänt i alla ämnen. Kommunerna rangordnas från utifrån skillnaden mellan 

iakttagen andel elever med godkänt i alla ämnen och estimerad andel elever med godkänt i alla ämnen.  

 

XII. Andel elever som fullföljde gymnasieutbildningen inom 4 år  

Här såg man till hur stor andel av elever, som de senaste åren som fullgjorde sin gymnasieutbildning 

inom fyra år. 

 

XIII. Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier  

Rankningen här sker efter andelen av kommunens invånare, födda 1990, som har grundläggande 

behörighet till högskolestudier. Uppgifterna avser personer som är folkbokförda i kommunen oavsett 

var de studerar.  

 

XIV. Övergång till högskolan inom tre år efter avslutad utbildning i gymnasieskolan.  

Baserat på officiell statistik från Skolverket. Kommunerna rankas efter andelen av de folkbokförda 

invånare som startat högskolestudier senast tre år efter sin avslutade gymnasieutbildning de närmaste 

åren.  

”Uppgifterna bygger således på elevens folkbokföringskommun under gymnasietiden och inte på 

folkbokföringsorten då högskolestudierna inleddes. ” 

 


