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Sammanfattning 

Problemområdet för den här uppsatsen var styrning och jämförelser. Syftet var att analysera och 
jämföra vilken skola som synliggjordes i den kommunala styrningen i fyra kommuner; 
Danderyd, Piteå, Täby och Vellinge. Den teoretiska basen utgjordes av Focuaults 
governmentalitybegrepp, och den – framför allt internationella – forskningen om dataproduktion 
och jämförelser på en mellanstatlig nivå. Gemensamt för den presenterade forskningen i 
uppsatsen är att produktionen av data och jämförelser ligger till grund för en informell styrning 
som inte är vetenskapligt förankrad. Analysen av kommunerna gjordes utifrån de tre begreppen 
governing by numbers (dataproduktion), governance by comparison (jämförelser) och best 
practice (det goda exemplet). Resultaten visade att de granskade kommunerna till mycket stor 
del styrde med hjälp av dataproduktion, det vill säga att det sker en kvantifiering av 
verksamheten. I många fall utsattes även den dataproduktionen för jämförelser med andra 
kommuner och/eller med riket. Produktionen av data var så pass omfattande i dessa kommuner 
att det föreföll som att endast det som kan mätas togs upp i verksamhetsplaneringen. Mätbar 
verksamhet lyftes upp framför verksamhet med mjukare värden, vilket bland annat innebar att 
professionen i stort sett var osynliggjord. Resultaten visade också att uppföljning och 
utvärdering inte har något genomslag i verksamhetsstyrningsdokumenten.  
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      Prolog 
 

Tävlingsmetaforens rörliga gräns 

”Vi tävlar i simning, aktieplacering, kunskap och 
skönhet – men inte i religiositet, vänskap, solidaritet 
och ödmjukhet. Prestationer mäts och ordnas 
hierarkiskt – någon kommer först, någon kommer 
sist. Berättelser, anekdoter och myter produceras för 
att framställa och kasta ljus över Segraren – många 
vill veta hur ”det gick till”, vilka de vinnande 
koncepten var etc. Berättelsen handlar om hjältens 
väg till framgången, övervunna vedermödor och 
vinnande karaktärsdrag. Med ”facit-i-hand” 
konstrueras en framgångsberättelse där alla delar och 
inslag läggs på plats för att skapa ett för åhöraren 
trovärdigt och förklarande mönster. Det som inte 
passar in i, komplicerar eller stör helheten riskerar att 
inte uppmärksammas eller lämnas helt enkelt därhän, 
t.ex. genom en särkoppling mellan prat och handling. 

Det diskursiva fältets normerande gränser mellan bra 
och dåligt, mellan giltigt och ogiltigt etc. blir 
samtidigt dragna. Däremot tävlar vi inte i ansvar, 
solidaritet, kritiskt självständigt tänkande eller 
demokrati – det som skolan ytterst ska handla om 
enligt våra styrdokument. Uppmärksamheten vänds 
bort från dessa mjuka aspekter, det man inte anser sig 
kunna eller avstår från att operationalisera och mäta. 
[…] När marknadstänkandet i tävlingens form vidgar 
sina anspråk anser kritikerna att utbildning 
förtingligas, medan anhängarna gläds över ett stadigt 
underlag för ett inledande politiskt samtal om skolans 
lokala villkor och frågan om utbildningsväsendets 
likvärdighet. Poängen är här att berättelserna inom en 
viss diskurs samtidigt drar gränserna för vad som 
anses vara mätbart eller inte.” 

 
Lars Svedberg, ”Sveriges bästa skolkommun”, i 
Skolledning – språk och förhandlingstid, s 177f. 
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Inledning 

Det är något visst när man efter flera år inom en sektor, efter många och långa diskussioner på 
lärarrummet, på kommunledningskontoret eller på myndigheten, börjar ana roten till en 
problematik och börja inse vidden av den densamma. Jag har i sju, åtta år hävdat att det inte 
varit det delade ansvaret som varit problemet med styrningen över skolan så mycket som hur 
den lokala styrningen sköttes. Efter att ha jobbat ett antal år på ett kommunledningskontor med 
diskussioner om verksamhetsstyrningen som var lika intensiva som återkommande – 
”spänstiga” var ordet vi brukade använda för att beskriva de diskussionerna. Styrning engagerar 
– i alla fall vissa. Och jag är en av dem. Eftersom kommunledningen så småningom bestämde 
sig för att ta styrningen av skolan i en riktning som jag inte var bekväm med, ledde det i 
slutänden till att jag avslutade min anställning. Det är med andra ord ingen underdrift att påstå 
att styrningsfrågorna ligger mig varmt om hjärtat. 

Mot den bakgrunden har jag med stort intresse följt den intensiva debatten om styrningen över 
skolan under de senaste åren. Den har visat att frågan är högaktuell, både nationellt och 
internationellt. Sedan våren 2014 har frågan lyfts av många aktörer. SNS utbildnings-
kommission diskuterade frågan 2014 i rapporten ”Likvärdig kunskapsbedömning i och av den 
svenska skolan”. Författarna konstaterade bland annat att fokus i de internationella studierna nu 
låg på utvärdering och jämförelse av resultat mellan deltagande länder, och de lyfte även den 
stora påverkan som Pisa-undersökningarna haft på synen på skolan.1 Vid samma tid gick 
professorn i företagsekonomi Mats Alvesson till angrepp mot hur svensk skola styrs. Han 
menade att det vore bättre ”att minska input-styrning och betona output. Det bästa – ofta enda – 
sättet att få en skärpning är att fokusera på resultat och att låta svaga sådana få konsekvenser. Så 
sker sällan, med undantag av vissa kvantitativa och ofta missvisande resultat, exempelvis hög 
andel formellt gymnasiebehöriga. Ett utbildningssystem där så många som möjligt skjutsas 
vidare från lägre nivåer – och sänker högre utbildningar – är normen. Detta skapar 
statistikjämlikhet men ingen reell jämlikhet”.2 Jonas Vlachos replikerade på Alvessons 
debattartikel. Där skrev han bland annat att ”risken är påtaglig att ett uppföljningssystem som 
fokuserar på några av målen skapar en spänning mellan uppföljningsbara och icke-
uppföljningsbara mål.3  

I diskussionen har även Finland som föredöme börjat ifrågasättas. Gabriel Heller Sahlgren 
menade på DN Debatt under våren 2015 att orsakerna till Finlands framgångar aldrig grundats i 
en reell analys. I stället har man hänvisat till ´best practice´, vilket inte utgör en tillräcklig grund 
för slutsatser om orsakssamband; ”utan en noggrannare undersökning kan man inte avgöra 
huruvida specifika särdrag i skolsystemet har orsakat, varit irrelevanta för, eller till och med 
förhindrat resultatförbättringarna”.4 

                                                      
1 Gustafsson, et al. Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan – problem och möjligheter, 57. 
2 Alvesson. Låt resultaten vägleda skolan – detaljstyr mindre, Dagens nyheter, 2014-05-08 
3 Vlachos. Bara få av skolans mål är möjliga att mäta, Dagens nyheter, 2014-05-08 
4 Sahlgren. Finland är inget föredöme – skolframgångarna feltolkas, Dagens nyheter, 2015-04-21 



 5 

På den internationella arenan gick 120 akademiker i maj 2014 ut i ett öppet brev till Dr 
Schleicher (ansvarig tjänsteman på OECD för Pisa) där de uttryckte kritik och farhågor mot 
bakgrund av hur mycket utformningen och vikten/den mediala debatten av Pisa påverkar den 
nationella politiken. Bland annat skrev forskarna att ”by emphasising a narrow range of 
measurable aspects of education, Pisa takes attention away from the less measurable or 
immeasurable educational objectives like physical, moral, civic and artistic development, 
thereby dangerously narrowing our collective imagination regarding what education is and 
ought to be about”.5 Det är helt enkelt fokus på fel saker. Efter valet i september 2014 har den 
nationella debatten om skolfrågorna lagt sig en aning och debattens vågor har avklingat något, 
kanske med undantag för diskussionen om betyg i fjärde klass som kom under senhösten 2014. 
Sammantaget visar detta axplock av debattartiklar att jämförelser förblivit viktiga, precis som 
inledningscitatet av Lars Svedberg pekade på.  

Svedbergs funderingar ramar in sammanhanget väl för den här uppsatsen – det är inte 
oproblematiskt att fokus sätts på mätande och jämförelser medan mjukare värden, som inte är 
mätbara eller jämförbara, får stå tillbaka. Att så är fallet underströks ytterligare i ett utspel av 
den svenska utbildningsministern under våren 2015. Ministern konstaterade att han ansåg 
informationen om skolor svåröverskådlig. För att underlätta jämförelser av exempelvis 
lärartäthet, tillgång till elevhälsa och elevers och föräldrars betyg på skolor gav han Skolverket i 
uppdrag att skapa en hemsida med syftet att underlätta just jämförelser. Kostnaden beräknas till 
22 miljoner kronor, plus 2,5 miljoner i driftskostnader per år.6 De exempel som ministern gav är 
lätta att mäta och därmed kommer de att jämföras.  

Utöver en sådan jämförelse återkommer varje år Sveriges kommuner och landstings (Skl) 
Öppna jämförelser där de utser en bästa skolkommun utifrån ett antal givna kriterier. Årligen 
utser även Lärarförbundet Årets skolkommun, också de med ett antal kriterier. Inledningscitatet 
var från Lars Svedbergs artikel om just Årets skolkommun, där det här ämnet diskuteras i 
intervjuer med kommunföreträdare. För mål i sig är intressanta. Idrottspsykologen Willi Railo 
sa en gång att ”ett mål är inte bara något som står på ett papper. Mål är i första hand 
hjärnprocesser. Det är i den sistnämnda egenskapen de fungerar som styrningsmekanismer”. 7 
Det pekar på att ämnet i all sin upplevda torrhet och abstraktion är viktigt och angeläget för alla 
inblandade parter. Det borde vara intressant för alla, inte bara för vissa. Vi – i vid mening – 
måste rimligtvis vara överens om vad vi pratar om när någon skola eller kommun anses 
framgångsrik, bra eller dålig. Annars kommer vi även fortsättningsvis att prata om olika saker. 

 

                                                      
5 OECD and Pisa tests are damaging education worldwide, The Guardian, 2014-05-06 
6 Fridolin: Jämföra skolor ska bli lättare, Dagens nyheter, 30 mars 2015 
7 Lundgren, Mats. Den kommunala förvaltningen som rationalistiskt ideal – en fallstudie om styrning och 
handlingsutrymme inom skola, barnomsorg och miljö- och hälsoskydd, 77. 
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1 Syfte, urval och metod  

1.1 Problemområde och syfte 

Det finns mycket forskning om mål- och resultatstyrning i offentlig sektor. 
Styrningsforskningen avseende skolan har tenderat att fokusera på skolans dubbla styrning och 
om den statliga styrningen. Jag har i stället valt att fokusera på kommunerna. Problemområdet 
för den här uppsatsen är den kommunala styrningen, en problematik jag tycker att Lars 
Svedberg fångat väl i inledningscitatet.  

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett antal kommuners verksamhetsplaner och årsredovisningar 
analysera och jämföra vilka delar av skolans arbete som kommunerna synliggör i sin 
verksamhetsstyrning. Flera av de forskare vars rön jag använt mig av har diskuterat vilken skola 
som ”synliggörs” i styrningen, varför jag också valt att använda det uttrycket. Ett annat sätt att 
beskriva det är att jag är intresserad av vilka delar av skolan som kommunerna valt att lyfta fram 
och presentera i sin verksamhetsstyrning, och på vilket sätt det sker. I min definition av vad som 
”synliggörs” ingår de mål, mått och indikatorer som kommunerna anger i sin 
verksamhetsstyrning, vilka uppdrag eller prioriterade områden som framkommer och även om 
utvärderingar och uppföljningar på något sätt verkar utgöra underlag för styrningen. Detta 
motsvaras också av mina tre forskningsfrågor: 

1. Vilka mål, mått och indikatorer återfinns i verksamhetsplanerna och i 
årsredovisningarna?  

2. Finns det uppdrag, utvecklingsprojekt eller annat som inte innefattas inom fråga ett? 
Vilka är i så fall dessa och vad syftar de till? 

3. Framkommer det i verksamhetsplanerna och årsredovisningarna att kommunerna gör 
någon uppföljning och/eller utvärdering? Vilka är i så fall dessa och vad syftar de till? 

I avsnitt 2.5 återkommer jag till syftet och forskningsfrågorna, då på ett tydligare sätt kopplat till 
forskningsläget.  

Mina analytiska redskap i arbetet är governing by numbers, governance by comparison och best 
practice. Begreppen har nästan uteslutande använts i forskning på mellanstatlig nivå med fokus 
på framväxten av en europeisk utbildningspolitik. Jag anser att det finns minst lika intressanta 
diskussioner att föra när det gäller jämförelser av och mellan svenska kommuner. Eftersom 
forskare inom dessa områden ofta ser till att jämförelserna kontrollerar och disciplinerar, har 
mycken inspiration hämtats från Michel Foucault. Så har även jag gjort. Då uppsatsen även går 
in på vikten av uppföljningar och utvärderingar, har redovisningen av teori och tidigare 
forskning blivit omfattande. Alternativet, det vill säga att inte diskutera den delen, hade i mina 
ögon lett till en analys som inte hade kunnat omfamna den helheten. Jag är medveten om att den 
teoretiska delen och forskningsbakgrunden därmed blivit lång, men jag hoppas att jag lyckats 
åstadkomma den eftersträvade helheten.  
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När man står inför ett så brett ämne som berör såväl målformulering i offentlig sektor som 
uppföljning och utvärdering och dessutom har intentionen att diskutera jämförelser och 
synliggörande, finns det en rad metodologiska överväganden att göra. Vid urval görs även 
avgränsningar – det man inte väljer, väljer man bort. Detta leder i sig till jag påverkar vad som 
synliggörs i uppsatsen. I det närmaste följer en redogörelse och problematisering av mina urval 
och avgränsningar. I nästa kapitel kommer jag att presentera forskningsläget och den teoretiska 
bakgrunden till uppsatsen. Det tredje kapitlet utgörs av resultatredovisningen där data från de 
granskade dokumenten redovisas kommen för kommun. Efter respektive kommun gör jag en 
kort kommentar. Den avslutande diskussionen och analysen görs sedan i det fjärde kapitlet.  

1.2 Urval och metod 

1.2.1 Urval av kommuner  

Av 290 möjliga kommuners plus samtliga fristående huvudmäns verksamhetsplaner och 
årsredovisningar var jag tvungen att välja ut ett antal utifrån de begränsningar som gäller i såväl 
tid som utrymme i en magisteruppsats.  Att göra en fallstudie där jag granskade ett visst antal 
huvudmäns verksamhetsplaner och årsredovisningar avseende skolan lät i det sammanhanget 
som ett rimligt val. Fallstudier innebär dock en begränsning i resultatens allmängiltighet, vilket 
naturligtvis även gäller den här undersökningen. Jag gör inga anspråk på att det går att dra några 
generella slutsatser av resultaten i den här uppsatsen, då urvalet av kommuner är för litet och 
inte gjort enligt gängse vetenskapliga metoder. Analysen i den här undersökningen avser de 
kommuner som jag har granskat.  

Nästa övervägande var om jag skulle fokusera på kommuner eller även inkludera fristående 
huvudmän. Jag valde, efter visst övervägande, att exkludera fristående huvudmän. 
Anledningarna var flera. För det första är kommunala handlingar offentliga vilket garanterade 
att jag inte riskerade att hamna i en sekretessproblematik. För det andra är urvalet för litet för att 
diskutera (eventuella) skillnader mellan kommunala och fristående huvudmän, skillnader jag 
inte ser som helt relevanta längre då fristående skolor varit ett faktum under drygt 20 år. För det 
tredje är min bedömning att arbetet skulle bli mer stringent om jag jämförde och diskuterade 
likvärdiga huvudmän.  

Nästa steg var att fundera över urvalsgrunden. Med tanke på den mediala uppmärksamheten 
som såväl Skl:s Öppna jämförelser och Lärarförbundets Årets skolkommun får, ansåg jag att de 
rankinglistorna tjänade mitt syfte väl. Jag menar att de kommuner som hamnar i topp på dessa 
listor blir intressanta för andra kommuner att titta på i sitt utvecklingsarbete, givet att de vill 
hamna högt i på dessa rankinglistor. I sammanhanget står kommuner som har en hög ranking 
hos Skl och/eller hos Lärarförbundet för de goda exemplen. En annan möjlig utgångspunkt var 
att välja kommunerna med högst meritvärde, men eftersom Skolverkets statistik inte gav samma 
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topplista som Skl:s blev det en osäkerhetsfaktor. Meritvärde ingick för övrigt som ett av 
kriterierna i båda de rankinglistorna jag valt att utgå ifrån.   

I funderingarna ovan ingick också valet om jag skulle följa en kommun under en mandatperiod, 
två kommuner under ett par år, eller jämföra fyra kommuner ett verksamhetsår. Jag valde det 
sistnämnda då jag ser jämförelsediskussionen med övriga granskade kommuner som central. 
Hade uppsatsen mer fokuserat på utveckling för verksamheten hade jag valt att följa en kommun 
under en mandatperiod. Dessutom ändrades skollagstiftningarna under den gångna 
mandatperioden, vilket alltså lett till ändrade förutsättningar och jag såg då potentiella problem. 
Att valet föll på år 2014 berodde dels på att det var det mest aktuella året, genom att 
årsredovisningarna för året brukar beslutas om under senvintern året därpå (det vill säga 2015), 
dels att kommunerna antagligen blivit något tryggare i bestämmelserna i de nya 
skollagstiftningarna och förutsättningarna var mer lika.  

Efter ovan gjorda överväganden och urval, blev fyra kommuner kontaktade. Uppsatsen kommer 
att handla om dem. De två kommuner som valdes utifrån Skl:s Öppna jämförelser var Danderyd 
och Täby. De två kommuner som valdes utifrån Lärarförbundets Årets skolkommun var Piteå 
och Vellinge.  

1.2.2 Metod och överväganden 

Kommuner jobbar med sin styrning på olika sätt och nämnderna har olika ansvarsområden 
beroende på kommun. I vissa kommuner styr en nämnd över utbildning och kultur, i andra 
kommuner styr nämnden förskola och grundskola, och sen finns det de nämnder som styr över 
all utbildningsverksamhet i kommunen. Dokumentationen och dess struktur skiljer sig också åt. 
Flera av de kommuner som jag granskat här har olika typer av långsiktiga planer (som sträcker 
sig över två eller fler år) där kommunen redovisar långsiktiga mål och ger ekonomiska 
förutsättningar för en viss period. Utifrån den ska nämnderna varje år skriva en 
verksamhetsberättelse som följs upp i årsredovisningen. För att underlätta jämförelsen av mål, 
mått, indikatorer och uppdrag gjorde jag därför ytterligare en avgränsning: undersökningen 
innefattar verksamhetsplan och årsredovisning för den nämnd som är styrelse för grundskolan. 

Mitt argument att helt fokusera på verksamhetsplanen och årsredovisningen är följande. 
Kommunfullmäktige är enligt skollagens (2010:800) 2 kap. 2 § huvudman för skolan och 
därmed ytterst ansvarig för den verksamhet som sker där. Kommunfullmäktige beslutar också 
om såväl verksamhetsplan som årsredovisning. Det ska sedan i varje kommun finnas en eller 
flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter. Det är således kommunfullmäktige som 
är huvudmannen för skolan, medan nämnden/nämnderna är styrelse/styrelser för utbildningen. 
Verksamhetsplanen och årsredovisningen utgör verksamhetsplaneringen för en viss verksamhet 
under ett år, i detta fall skolan. I verksamhetsplanen visar kommunen vad man vill göra och i 
årsredovisningen vad som gjordes. Dessa dokument står ut i politisk tyngd och därför blir de 
enligt min bedömning de mest intressanta att fokusera på.  

När det gäller dokument som källa har jag valt att fokusera på den text som framgår i de 
dokument jag granskat. Mitt närmande till dokumenten borde därmed närmast kunna beskrivas 
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som en innehållsanalys.8 Materialet struktureras i resultatredovisningen genom 
frågeställningarna och analysen görs utifrån mina tre begrepp. Jag har medvetet valt att inte göra 
ytterligare indelningar eftersom jag inte hittat någon motsvarande undersökning att utgå ifrån 
(och jämföra med), men även eftersom verksamhetsplaneringsdokument inte har någon standard 
som hade kunnat fungera som utgångspunkt för ett mer noggrant analysschema. 
Förhoppningsvis kan denna undersökning ge underlag för ett sådant i framtida studier.  

En invändning är att dessa dokument inte visar hela kommunens skola. Verksamhetsplaneringen 
behöver heller inte innefatta det lagstadgade systematiska kvalitetsarbetet, även om det borde 
ligga nära till hands. Det systematiska kvalitetsarbetet är i sammanhanget onekligen intressant 
och ett par av kommunerna har bifogat dessa handlingar. Alla kommuner avrapporterar dock 
inte detta arbete till nämnden i rapportform utan infogar resultat och tendenser från det 
systematiska kvalitetsarbetet med verksamhetsplaneringen. Det systematiska kvalitetsarbetet 
fokuserar dessutom mer mot skolnivån. Hade jag valt att ta med det systematiska 
kvalitetsarbetet hade jag fått minska på antalet kommuner – vilket hade riskerat försämra 
jämförelsen mellan kommunerna i analysen. Dessutom hade jag då fått ta med en diskussion om 
kvalitetsbegreppet, vilket ytterligare hade inneburit utmaningar att hålla sig inom en 
magisteruppsats omfång. Mot bakgrund av ovan resonemang har jag således valt att inte 
innefatta kommunernas systematiska kvalitetsarbete inom ramen för den här undersökningen. 

Ett annat övervägande var om jag skulle genomföra intervjuer med nämndordföranden eller 
utbildningschefen i de kommuner som jag granskat. Intervjuer kan tillföra mervärde genom att 
man kommer åt det som inte syns i dokument, och jag tror att det skulle varit möjligt att komma 
åt vilka överväganden som förvaltning och nämnd gjorde i framtagandet av den produkt som jag 
nu ändå granskat. För att få ett bra mervärde av intervjuerna är min bedömning att jag hade 
behövt anonymisera kommunerna och dess representanter. Då hade också ordföranden och/eller 
förvaltningschefen kunnat vara frispråkigare. Eftersom kommunerna valts ut efter två 
rankinglistor, fanns då inte möjligheten att anonymisera. Problemet med intervjuerna hade då 
blivit att personerna ansvariga för förvaltningen respektive nämnden kunde varit måna om att 
faktiskt inte visa upp de bakomliggande diskussionerna i framtagandet av 
verksamhetsplaneringen – då hade konflikterna och kompromisserna framkommit i det skriva. 
Uppsatsens fokus på synliggörande gör att intervjuerna rimligtvis inte hade gett ett annorlunda 
resultat. Däremot hade intervjuerna kunnat ge förståelse och motiveringar till varför en kommun 
styr med vissa mål och mått. 

Verksamhetsstyrningen utgörs av flera delar. Grundskolan visas i grunden på två sätt i 
verksamhetsplaneringsdokumenten. Det är dels målen, dels de uppdrag eller 
utvecklingsområden som kommunen fokuserar på. Det är vanligt att någon form av styrkort 
eller mål- och indikatorstabell är mest framträdande i dokumenten, mot vilken nämnderna varje 
år bedömer sina verksamheters resultat. Det är också därför målen med tillhörande mått och 
indikatorer ägnas mest uppmärksamhet. Men, med ambitionen att ge ett ökat underlag och 
nyansering i redovisningen av styrningen, valde jag även att inkludera de uppdrag och 
utvecklingsområden som redogörs för i dokumenten.   

Uppföljningen och utvärderingen kan framstå som udda i sammanhanget. Anledningen är att 
den litteratur jag valt att utgå ifrån mer eller mindre unisont påtalar vilken avgörande del 
uppföljning och utvärdering har när det gäller mål- och resultatstyrning. Nu är årsredovisningen 
                                                      
8 Justesen och Mik-Meyer. Kvalitativa metoder. Från vetenskapsteori till praktik, 103ff. 
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i sig en uppföljning. Därför har jag i den här delen letat efter att kommunerna uttryckligen 
skriver om uppföljningar och utvärderingar förutom den rena redovisningen av resultaten. 
Däremot ligger det inte inom uppsatsens ram att värdera om den uppföljningen eller 
utvärderingen är rimlig eller bra.  

Det ska i sammanhanget också sägas att det finns gränsdragningsproblem när det gäller 
kommunens styrning av skolan. Huvudmannens ansvar har i mitt tycke bäst sammanfattats i 
propositionen 1990/91:18 Ansvaret för skolan. Där står det att ”inom de ramar som 
statsmakterna drar upp står det huvudmännen fritt att välja sina vägar för att nå de mål som lagts 
fast av skolan”.9 Den gränsdragningen mot statsmakten gäller i princip fortfarande. 
Gränsdragningen mellan rektor och huvudman har skärpts i den nya skollagen; rektor anges som 
ansvarig på mer än 100 ställen. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
definieras rektors ansvar vad gäller uppföljning och utvärdering i avsnitt 2.8. Där talar 
läroplanen om att rektorn har det övergripande ansvaret och att verksamheten ”inriktas mot de 
nationella målen”. Vidare ska resultaten följas upp och utvärderas, resultat som rektorn är 
ansvarig för. 10 Den här uppsatsen fokuserar inte på rektorns ansvar utan på huvudmannens 
styrning, men för avgränsningens skull är det viktigt att veta ungefär var gränsen mellan 
huvudmannens och rektorns ansvar går.  

Det faktiska insamlandet av materialet har varit tämligen enkelt. Såväl verksamhetsplan som 
årsredovisning är offentliga handlingar som behandlas både i nämnd och i fullmäktige. Jag har 
därför begärt ut materialet från respektive kommun, vilket inte inneburit några större problem. 
Sedan har jag plockat ut samtliga mål, mått, indikatorer, uppdrag eller motsvarande samt 
information om uppföljningar och utvärderingar och listat dessa i resultatdelen.  

När det gäller mål, mått och indikatorer har det också varit ett förhållandevis enkelt arbete, då 
detta ofta står uppradat i olika typer av tabeller. När det gäller uppdrag och utvecklingsuppdrag 
har jag i största möjliga mån utgått från rubriksättningen i kommunernas egna dokument. I ett 
fall (Vellinge) har det inte framgått rubriker i detta avsnitt varför jag själv satt rubriksatt dessa. 
Vid eventuell osäkerhet har jag hellre valt att inkludera än exkludera resultat. Dokumenten 
följer inte någon gemensam mall, vilket gör att det förekommer olika benämningar på (nästan) 
samma saker i resultatredovisningen. En osäkerhet vid analysen av dokumenten är att jag inte 
vet exakt hur dokumenten används och hur de samverkar inom respektive kommun. Rimligtvis 
bör det dock inte ha någon reell påverkan eftersom jag är intresserad av vad som synliggörs.  

De fyra kommunernas dokumentation har inneburit speciella problem och avväganden. I fallet 
med Danderyds kommun rådde inledningsvis en del oklarheter. Inledningsvis lät tjänstemännen 
osäkra på vad jag ville ha när jag sa ”verksamhetsplan”. Efter en del diskussioner framkom det 
att det dokumentet gick under benämningen ”budget”. Rubriken på dokumentet är dock Budget 
2013 och verksamhetsplan 2014-15. Förutom det dokumentet fick jag även Årsredovisning 
2014 – Barn- och utbildningsnämnden med en tillhörande bilaga - Bilaga till årsredovisning 
2014 – Barn- och utbildningsnämnden. Danderyds kommun hade även en bilaga i 
årsredovisningen. Denna har jag valt att kort beskriva eftersom den ger data, men formellt inte 
ingår i de dokumenten som jag fokuserar på. Vid granskningen av kommunens verksamhetsplan 
fanns där strykningar och tillägg som gjorts i senare skede än när dokumentet klubbades första 
gången. Jag kontaktade kommunen och säkerställde att detta var den senaste versionen, vilket 

                                                      
9 Proposition 1990/91:18. Om ansvaret för skolan, 31. 
10 SKOLFS 2010:37: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 18f. 
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det var. När jag sedan övergick till årsredovisningen var dels uppställningen annorlunda, dels 
var det inte samma mått och mål som det borde vara enligt verksamhetsplanen. Jag valde då 
istället att utgå från målhierarkin i årsredovisningen eftersom den helt enkelt var tydligare. Den 
innefattade också de beslutade ändringarna av den ursprungliga verksamhetsplanen, ändringar 
som gjorde det dokumentet svårbegripligt.   

Efter kontakterna med Piteå kommun fick jag sex dokument, varav tre var relevanta för 
uppsatsen; Verksamhetsplan 2014-2016, Nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden 2014 samt 
Nämndens text till årsredovisning för 2014. Metodmässigt låg utmaningen här på bilagan med 
nyckeltal som innehåll 63 indikatorer varav 44 helt eller delvis rörde grundskolan. 
Omfattningen av indikatorer ledde till att den presentationen blev något mer schematisk. I 
verksamhetsplanen låg bifogat en sju sidor lång indikatorslista, men då de indikatorerna mer låg 
under de kommunövergripande målen, som jag inte tagit med, valde jag att ta den lista på 
indikatorer som nämnden själva hänvisar till i sitt material.  

I Täby kommuns fall granskades tre dokument. Det var Verksamhetsplan 2014 med tillhörande 
Bilaga verksamhetsplan 2014 Kvalitetsuppföljning och indikatorer samt Årsredovisning 2014 
Barn- och grundskolenämnden. I fallet med verksamhetsplanen gjordes även en bilaga med 
indikatorer som gällde både de fristående och kommunala skolorna. Eftersom kommunen angett 
det som bilaga har denna kort beskrivits. 

Vellinge kommun skickade fem dokument. Fyra av dessa var relevanta för uppsatsen; 
Utbildningsnämnden budget 2014, Styrkort med insatser/aktiviteter år 2014 för 
utbildningsnämnden, Utbildningsnämnden – politisk plan 2014-1015 samt Utbildningsnämnden 
årsredovisning 2014. Utbildningsplanen och budget utgör planen inför året 2014 och 
årsredovisningen och styrkortet visar hur det gick. Jag fick göra egna tolkningar av de 
prioriterade områden som kommunen lyfte i verksamhetsplaneringen, då dessa saknade 
rubriker. I övrigt utgjorde kommunens dokumentation inga problem. 

Som framkom ovan är en relevant fråga i sammanhanget om de dokument som granskas här 
verkligen kan anses utgöra grund för en analys om vad kommuner mäter på. Jag hävdar inte att 
jag genom att granska de utvalda dokumenten kan säga något säkert om helheten i exempelvis 
Danderyds kommuns styrning av skolan. Vad jag menar är att två av de mest centrala politiska 
dokumenten för kommunens verksamhetsstyrning - verksamhetsplanen med tillhörande 
årsredovisning – äger en tyngd som övriga dokument inte kan har. Därför är det också extra 
intressant vad kommunen väljer att lyfta fram i dessa dokument. Ur en validitetsaspekt hävdar 
jag därför att jag mäter det jag avser mäta. Ur en reliabilitetsaspekt är jag tämligen trygg i att en 
annan undersökning hade fått fram samma, eller åtminstone väldigt liknande, resultat. Den 
forskningsfråga som skulle kunna ge mest avvikande resultat är den andra (om uppdrag och 
utvecklingsuppdrag), eftersom den inneburit en något mer fri tolkning av vad som ska ingå än 
övriga forskningsfrågor. Ur ett trovärdighetsperspektiv torde undersökningen inte heller möta 
några större problem. Mitt huvudsakliga teoretiska perspektiv fokuserar på mätningar och 
jämförelser av utbildning, vilket är ämnet för uppsatsen. Jag hoppas att jag i övrigt tydligt visat 
hur undersökningen genomförts, vilka ställningstaganden och avgränsningar som gjorts och 
vilka konsekvenser detta fört med sig för uppsatsen.  

Forskningsetiskt har uppsatsen ställt mig inför ett problem. Under åren 2011 – 2014 arbetade 
jag i Täby kommun. Jag var en av de tjänstemän som var med om att ta fram stora delar av 
underlaget till den verksamhetsplan som omfattas av uppsatsen. Jag kommer ihåg många av 
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diskussionerna och vilka överväganden som gjordes. När årsredovisningen skrevs hade jag 
lämnat min tjänst. För att inte Täby kommuns verksamhetsstyrning skulle riskera att 
särbehandlas har jag dels varit noga med att ta in dokumentationen på samma sätt som varit 
fallet med övriga tre kommuner, dels extraherat data på samma sätt från Täbys dokumentation 
som från övriga kommuner. Samtidigt har mina erfarenheter av att ha varit med i den här 
processen under flera år legat till grund för idén med uppsatsen, varför erfarenheterna varit en 
förutsättning för mitt ämnesval. Eftersom jag i övrigt endast granskat offentliga dokument har 
inga andra forskningsetiska överväganden behövt göras.  

1.2.3 Urval och bakgrund till vald teori och tidigare forskning 

Kommunen är huvudman för de kommunala skolorna och har i enlighet med skollagens 
(2010:800) 2 kap. 2 § de legala skyldigheterna och möjligheterna att styra sin verksamhet med 
formella medel. Två saker har gjort att jag ändå valt att föra diskussionen utifrån 
governancebegreppet. För det första utpekas rektor i många fall som ansvarig, ett ansvar som 
nämnden inte får ta över genom exempelvis beslut. Därmed måste kommunen hitta andra sätt 
för att implementera beslut i skolan, bland annat genom informell styrning. För det andra har 
det, som bland annat framgick av inledningen, under flera år pågått en diskussion om hur man 
mäter skola. Det är i de mätningarna som informella styrningen kommer in och kan ge nya 
perspektiv på vad kommunerna väljer att lyfta fram i de dokument som visar kommunens 
officiella viljeinriktning avseende sina skolor. 

Frågan om skolans styrning har funnits med länge. Att hitta tidigare forskning på området har 
inte inneburit några större svårigheter. Snarare har problemet varit att avgränsa sig och inte ta 
med för mycket. Jag har medvetet valt att ta med många forskares rön och då försöka hålla de 
olika delarna något mer kortfattade. Anledningen är dels att jag är inne på olika 
forskningsområden där det finns mycket gjort, dels att jag vill visa på att många forskares olika 
funderingar och rön i dessa frågor. Mycket av den svenska styrningsforskningen behandlar den 
dubbla styrningen som finns i systemet, det vill säga att den enskilda skolan styrs av såväl staten 
som huvudmannen. Det finns också en hel del forskning om kvalitetsarbete i allmänhet och det 
systematiska kvalitetsarbetet i synnerhet.  

Däremot har jag inte hittat någon undersökning motsvarande min, varken när det gäller 
verksamhetsplaner och årsredovisningar inom utbildningsområdet eller användandet av de 
teoretiska begreppen på ett mellankommunalt plan. Som kommer att framgå av forskningsläget 
har verksamhetsplaner och årsredovisningar återkommit inom ramen för annan forskning men 
då har undersökningen även omfattat det systematiska kvalitetsarbetet och/eller hela kommuners 
verksamhetsplanering. De teoretiska begreppen har haft sitt användningsområde på en 
mellanstatlig nivå, men inte använts på ett renodlat sätt för att analysera den kommunala 
styrningen.  

När det gäller teoribildningen som uppsatsen grundar sig på har jag valt att föra analysen utifrån 
´governance by comparison´, ´governing by numbers´ och ´best practice´. De två förstnämnda är 
intimt sammankopplade med varandra, genom att de kvantitativa måtten (numbers) blir föremål 
och är själva grunden för jämförelse (comparison). Genom ´governing by numbers´ sker sedan 
en informell styrning genom jämförelser (´governance by comparison´) – och just jämförelser är 
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fokus för mycket av den presenterade forskningen. En annan del av jämförelserna är ´best 
practice´ eller det goda exemplet.  

Flera av forskarna påpekar att forskningsområdet om den informella styrningen inte är 
väldefinierat (se även 1.2.4), varför det benämns olika; forskningsområde, perspektiv eller 
teoretiskt koncept. Forskningsområdet, som jag väljer att kalla det, diskuterar i princip 
uteslutande jämförelser utifrån ett europeiskt perspektiv, det vill säga på mellanstatlig nivå. 
Däremot har de inte använts som begrepp för att analysera på mellankommunal nivå. Vad jag 
kunnat se är detta första gången dessa analysbegrepp används för att jämföra kommuners 
styrning, ett användningssätt jag menar är fullt möjligt eftersom forskningsområdet fokuserar på 
jämförelsen, best practice och den informella styrningen med siffror. I Kerstin Martens och 
Dennis Niemanns artikel framgår det att tidigare forskning visat att normer och standard 
accepteras bättre när deltagarna är homogena.11 Och även om de svenska kommunerna är 290 
till antalet måste de i sammanhanget anses homogena, inte minst för att de ligger under samma 
skollagstiftning. Forskningsområdet fokuserar på den internationella jämförelsen, men 
jämförelser görs även nationellt. Mitt urval grundas på två rankinglistor som i grunden gör just 
detta: ser till siffror, jämför och diskuterar vad som görs – och kanske inte alltid vad som borde 
göras.  

Eftersom de två första av forskningsfrågorna grundas i forskningsområdet om informell 
styrning, kommer den huvudsakliga delen av forskningsläget att fokusera på detta perspektiv. 
Vilken skola som synliggörs och hur detta görs, har bland annat problematiserats av Sotiria 
Grek, Jenny Ozga, Stephen Ball och António Nóvoa och Tali Yariv-Mashal. Deras forskning 
kommer att presenteras närmare under forskningsläget. Mycket av den forskningen de bedrivit 
har handlat om europeiserandet av skolan med jämförelser och det goda exemplet som grunden 
för detta. En stor del av litteraturen inom forskningsområdet har under åren lutat sig mot, eller 
förhållit sig till, Michel Foucault och hans teorier om disciplin och synliggörande. För att få ett 
svenskt perspektiv valde jag att använda ett par artiklar av Lisa Asp-Onsjö, där även hon utgått 
från Foucault. Mot den bakgrunden var det ett naturligt val även för mig att utgå från Foucault. 
Kvalitetsmätningar har även diskuterats av Lena Lindgren i Nya utvärderingsmonstret samt 
varit föremål för artiklar i ett antal antologier.  

Den forskning som min tredje forskningsfråga utgår ifrån, den om kommunerna följer upp och 
utvärderar inom ramen för verksamhetsstyrningen, är uteslutande svensk. Detta beror på att jag 
vill ha en forskningsgrund i förhållanden och villkor för svenska kommuner och de problem och 
risker som målstyrning för med sig i ”mjukare” verksamheter (dit skola hör). Forskningen om 
styrning av offentliga verksamheter har varit omfattande. När det gäller skolan har dock mycket 
om forskningen handlat om effekterna av den dubbla styrningen, som funnits med sedan 1994. 
Jag har, utifrån min forskningsfråga, valt att avgränsa användningen av denna forskning till 
användandet av uppföljning och utvärdering inom målstyrningen i offentliga verksamheter. 
Böckerna av Björn Rombach (Den marknadslika kommunen och Det går inte att styra med 
mål!) och Jan-Anders Hedenquist och Jan Håkanssons Formulera och utvärdera mål har nu 
några år på nacken och när de skrevs var kommunerna precis i inledningen av det mål- och 
resultatstyrda arbetet med skolan. Där Rombach haft en kritisk ton, ibland snuddande på 
raljerande, har han ändå lyft problematiken med målstyrningens effekter på ett tydligt sätt. 
Hedenquist och Håkanssons bok presenterades som en handbok i målstyrning. Bo Nestors bok 

                                                      
11 Martens och Niemann. Governance by comparison: How ratings & rankings impact national policy-making in education, 8. 
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Styrning med samverkan eller styrning av samverkan är desto nyare och fokuserade på 
styrningsdiskursen inom skolan.  

Litteraturen som det hänvisas till sträcker sig över flera årtionden. Svensk skola genomgick 
genomgripande reformer både 1994 och 2011, där de senare reformerna fortfarande håller på att 
implementeras. Bland annat har de senare förändringarna inneburit att kraven den obligatoriska 
kvalitetsrapporten är borttagen liksom kraven på en övergripande skolplan. Enligt 2011 års 
skollag är detta ersatt av det systematiska kvalitetsarbetet.12 Det finns inte mycket forskning 
gjord ännu avseende skolans styrning efter 2011, varför det är viktigt att ha med sig att vissa 
delar vara mer eller mindre giltiga.  

1.2.4 Definitioner och presentation av centrala begrepp  

Begreppet informell styrning används som ett samlingsnamn för de tre begrepp som jag kommer 
att analysera utifrån; governing by numbers, governance by comparison och best practice. 
Definitionsmässigt är förhållandet mellan governance by comparison och governing by numbers 
inte helt tydligt, och det finns ingen färdigbyggd modell. Problematiken lyfts av Nóvoa och 
Yariv-Mashal  

Curiously enough, governance is often defined through a series of related terms and 
expressions, such as soft-regulation, open method of coordination contract culture, 
flexible framework, partnerships, target setting, auditing, open-minded processes, or 
benchmarking. In trying to grasp the concept of governance, political scientists end 
up showing how it works as a kind of ”screen” that, in fact, keeps our sight away 
from new processes of power formation. The crucial point is that of legitimacy.13  

Den springande punkten för den informella styrningen är således att få legitimitet för ett visst 
handlande. Governancebegreppet användes exempelvis av Ozga et al för att beskriva 
konsekvenserna av den datadrivna europeiseringen. Begreppet kan därför upplevas som rörigt, 
kanske ofärdigt och under uppbyggnad. De landade ändå i definitionen att governance är 
möjligheten att få saker gjorda utan den legala kapaciteten att direkt beordra att få saker gjorda. 
Och det är här, menade författarna som ”governance shades into governmentality”.14 Ozga et al 
menade vidare att: 

The new governance, like learning, promotes ways of controlling and shaping 
behaviour […] The key to this system lies in inculcating new norms and values by 
which eternal regulatory mechanisms transforms the conduct of organisations and 
individuals in their capacity as ´self-actualising´ agents, so as to achieve political 
objectives through ´action at a distance´.15 

Forskningsprojektet ‘Governing by numbers’ fokuserade på utvärdering och kvalitetssäkring 
utifrån produktionen och användningen av data, vilket är grundtankarna även för detta arbete.16 
Jämförelse är en informell styrning som signalerar en vetenskaplighet i det politiska 
beslutsfattandet. Dessa former av jämförelser har ”the potential to influence established 

                                                      
12 SFS 2010:800: Skollagen, 4 kap. 3 – 8 §§. 
13 Nóvoa och Yariv-Mashal. Comparative Research in Education: a mode of governance or a historical journey, 429. 
14 Ozga et al. Fabricating quality in education, 87ff. 
15 Ibid, 89 
16 Grek. Governing by numbers: the PISA ‘effect’ in Europe, 35. 
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institutionalized practices at the national level by creating standards and establishing ”best 
practices” which then produce pressure to improve. They are representative for the shift from 
government to governance in the field of education.”17 Av citatet framgår att jämförelsen har 
varit ett sätt att styra och etablera standarder.18 Det har således funnits flera definitioner i 
omlopp. Detta har också att göra med att begreppen är något olika; governance by comparison 
och governing by numbers må hamna inom samma forskningsområde men behöver för det inte 
definieras lika. Jag kommer att använda de tre analytiska begreppen enligt följande: 

Governing by numbers fokuserar på användande och produktion av data. Konkret i min uppsats 
blir det mätandet där mål mäts genom mått och indikatorer. Framgent använder jag den svenska 
beteckningen dataproduktion alternativt produktion av data.  

Governance by comparison innebär möjligheten att få saker gjorda utan den legala kapaciteten 
att beordra motsvarande åtgärd, vilket sker genom jämförelser. Ett exempel på detta kan vara att 
en kommun jämför sig med länet eller riket. Framgent använder jag termen jämförelser. 

Best practice innebär en informell styrning genom det visa på det goda exemplet. Detta 
definierar jag som mål eller uppdrag som en kommun vill fokusera på eftersom det anses 
fungera, även om de vetenskapliga beläggen inte tydligt finns. Framgent använder jag termen 
det goda exemplet. 

Dessa tre begrepp är de jag i huvudsak kommer att använda i diskussionerna avseende de två 
första forskningsfrågorna. Den tredje forskningsfrågan fokuserar på uppföljning och 
utvärdering.  

Uppföljning definierar Skolverket som ”att fortlöpande samla in saklig information om 
verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat” och är en ständigt pågående process. 
Uppföljningen utgör enligt Skolverket ofta ett första steg i en utvärdering. 

Utvärderingen i sin tur ”utgår från den kontinuerliga uppföljningen och analysen, men 
innehåller till skillnad från uppföljningen värderande moment”. Att utvärdera verksamhetens 
styrkor och svagheter i förhållande till nationella mål är en nödvändighet för ett fortsatt 
utvecklingsarbete. Utvärdering sker vid särskilda tillfällen.19 

Med tanke på forskningsområdet innefattas även begrepp som kvalité och resultat. Eftersom 
dessa begrepp har definierats av Skolverket, vilket är definitionen kommunerna rimligtvis ska 
förhålla sig till, faller det sig naturligt att jag använder dem.   

Kvalitet definierar Skolverket som en beteckning för ”hur väl verksamheten uppfyller nationella 
mål, svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, 
förenliga med de nationella samt kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga 
förbättringar utifrån rådande förutsättningar”.20  

Resultat är enligt Skolverket ”något som ”kommer ut” av en insats eller verksamhet”, vilket i 
utbildningssammanhang fokuserar på elevernas eller personalens prestationer och eventuella 

                                                      
17 Martens och Niemann, Governance by comparison: How ratings & rankings impact national policy-making in education, 6f. 
18 Nóvoa och Yariv-Mashal. Comparative Research in Education: a mode of governance or a historical journey, 430. 
19 Ibid, 47 
20 SKOLFS 2012:98: Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 45. 
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konsekvenser av detta. Ett resultat kan enligt Skolverket således vara ”prestationer eller effekter, 
eller prestationer och effekter”.21 

Skolverkets begreppsdefinitioner är inte oproblematiska. De kan mycket väl anses peka på 
vikten av en styrning som utgörs av omfattande mätningar och resultat. Uttryck som ”elevernas 
eller personalens prestationer” eller ”ständiga förbättringar” lämnar stort utrymme för tolkningar 
hos huvudmännen och uttrycken måste även anses problematiska utifrån den forskning som 
presenteras i nästa kapitel. Det skulle kunna vara en intressant konflikt att samma myndighet 
som ställer sig kritisk till huvudmännens fokus på mätbarhet även använder sig av ovan 
definitioner och därmed kan sägas trycka på för att huvudmännen ska mäta sin verksamhet. Jag 
anser emellertid inte att en sådan konflikt finns, vilket också tar mig till den springande punkten 
av diskussionen kring mätningar och jämförelser. Det är en självklarhet att huvudmännen, som 
lägger ut stora summer av skattemedel på skolan, ska kunna mäta prestationer och lägga fram 
resultat som underlag för diskussioner och framtida beslut. Det är inte det problemet som den 
här uppsatsen, eller forskningen om den informella styrningen, diskuterar. Problemet är att 
huvudmännen sedan 1990-talet alltmer fokuserar på och endast presenterar de mål som är 
mätbara; ”Uppmärksamheten vänds bort från dessa mjuka aspekter, det man inte anser sig 
kunna eller avstår från att operationalisera och mäta”, som Svedberg skrev i inledningscitatet. 
Och denna ökade fokus på mätbarhet har konsekvenser.  

 

                                                      
21 SKOLFS 2012:98: Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet, Skolverkets allmänna råd med kommentarer, 45. 
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2 Forskningsläge 

Den tidigare forskningen och teorierna presenteras här inom samma kapitel. Eftersom denna del 
är omfattande, har jag valt att avsluta kapitlet med en sammanfattning, där syfte och 
forskningsfrågor knyts till litteraturen.  

2.1 En inledning och grund i Foucault 

Styrning av verksamheter fungerar i allmänhet […] på två olika sätt parallellt. 
Foucault utvecklade begreppet governmentality som han delar in i två skilda 
styrningsteknologier, den suveräna som utgör lagar, förordningar och straff samt den 
disciplinära som bland annat verkar genom individens normalitetssträvanden. […] 
Dessa två teknologier är ömsesidigt beroende av varandra och verkar samtidigt.22 

Citatet ovan är taget från en artikel av Lisa Asp-Onsjö och visar på att Foucaults teorier är 
applicerbara på skolan. Michel Foucault intresserade sig inte för de som styrde utan för de som 
var utsatta för styrning.23 Hans resonemang om den suveräna styrningsteknologin ligger utanför 
ramen för den här uppsatsen, medan den disciplinära däremot är av större intresse. Den senare 
delade Foucault in i tre delar; den hierarkiska översynen, det normaliserande systemet och 
examensprocessen.24  

Den hierarkiska översynen sker genom att forma en struktur så att alla blir synliga, eller med 
Foucaults egna ord; ”Det gäller att organisera mångfalden, att skaffa sig ett instrument att 
överblicka och behärska den med; det gäller att underkasta den en ”ordning”.”25 Makten 
fungerar som ett maskineri som möjliggör för makten att vara helt indiskret samtidigt som den 
övervakar.26 Övervakningen är ett sätt för det som är ”the essential issue in the establishment of 
the art of government: introduction of economy into political practice.”27 

Normaliseringen sker genom att ”hela uppförandet hamnar inom området för goda och dåliga 
betyg” vilket i sig, menade Foucault, ger kvantiteter som kan omsättas i ekonomi. Dessa 
kvantitativa termer inordnas sedan i en hierarki med ett inbördes förhållande och med 
belöningar och straff. ”Det ständigt verksamma straffsystemet som går genom alla de olika 

                                                      
22 Asp-Onsjö. Dokumentation, styrning och kontroll i den svenska skolan. 40f. 
23 Foucault. Övervakning och straff, xiii. 
24 Ibid, 171 
25 Ibid, 150 
26 Ibid, 178 
27 Burchell et al. The Foucault effect. Studies in governmentality. With two lectures by and an interview with Michel 
Foucault, 92. 
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punkterna och som kontrollerar varje ögonblick inom de disciplinära institutionerna, jämför, 
differentierar, hierarkiserar, förenhetligar och utesluter. Kort sagt, det normaliserar.”28 

Den hierarkiska och den normaliserande delen kombineras sedan i ”en normaliserande 
granskning och en övervakning som gör det möjligt att kvalificera, klassificera och straffa”, det 
vill säga en ”examen”.29 Foucault menade att traditionellt sätt är det makten som synts och som 
visat upp sig, men i examensprocessen håller sig makten undan. Genom att synliggöra de som är 
styrda, befästs också makten som dessa underkastas.30 Foucault konstaterade att  

Examineringen fastslår på en gång rituellt och ”vetenskapligt” de individuella 
skillnaderna, den nålar fast var och en vid hans egen särart […]; därmed vittnar den 
om ett nytt sätt att utöva makt, där var och en får sin egen individualitet som stadga 
och där han genom stadgarna är förbunden med de drag, de mått, de avvikelser, de 
”betyg” som karaktäriserar honom och i alla händelser gör honom till ett ”fall”.31 

Foucault studerade också ”practices” som han menade inte är styrda av institutioner eller 
ideologier utan ”possess up to a point their own specific regularities, logic, strategy, self-
evidence and ´reason´”.32 För Foucault var det en fråga om att analysera en ´regime of 
practices´, vilket han definierade som “places where what is said and what is done, rules 
imposed and reasons given, the planned and the taken for granted meet and interconnect”.33 
Foucault menade vidare att dessa program – ´regime of practices´ – blir institutionaliserade och 
formar beteende genom att de utgör en tolkningsram utifrån vilken man ser saker och saker 
utvärderas. Han menade också att dessa ´regime of practices´ inte utvärderas mot något absolut 
som kan sägas vara ett rationellt val utan han såg en uppförandekod och en sanningsproduktion 
som syftade till att rättfärdiga och försvara det sätt på vilket man gjorde.34 

To put the matter clearly: my problem is to see how men govern (themselves and 
others) by the production of truth (I repeat once again that by production of truth I 
mean not the production of true utterances, but the establishment of domains in 
which the practice of true and false can be made at once and ordered and 
pertinent).35 

Inom ramen för min uppsats kan detta exempelvis betyda att kommunerna själva producerar den 
bild som man vill visa upp. Detta gör kommunerna genom att låta vissa områden omfattas av 
verksamhetsstyrningen (mål, uppdrag eller motsvarande) medan vissa faller undan.  
 
 

                                                      
28 Foucault, Övervakning och straff, 181ff. 
29 Ibid, 185f 
30 Ibid, 188 
31 Ibid, 193 
32 Burchell et al, The Foucault effect. Studies in governmentality. With two lectures by and an interview with Michel 
Foucault, 75. 
33 Ibid. 
34 Ibid, 79ff 
35 Ibid, 79 
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2.2  Forskning om dataproduktion och    
jämförelser 

Flera forskare har påpekat att arbetet med att bygga Europa har inriktats alltmer på 
individualisering i syfte att nå uppsatta mål, indikatorer och benchmarking, en utveckling som 
skett under ett par decennier. Detta har möjliggjorts genom nätverk där data passerat och 
nationella och transnationella indikatorer har kunnat jämföras, vilket i sin tur byggt på en 
koppling hur väl individuella studenter lyckats. Nyckeln har varit transparents, vilket således 
krävt offentliga indikatorer och data som kunnat jämföras.36 Sotiria Grek har i flera artiklar och 
böcker under senaste decenniet diskuterat utvecklingen i dessa frågor. För henne var 
Lissabonfördraget år 2000 den stora vattendelaren. Tidigare var utbildning i huvudsak en 
nationell angelägenhet, men Grek menade att fördraget var en vändpunkt för arbetet med att 
sätta standarder för utbildningssystemen i Europa. Sedan dess har mycket fokus varit på att mäta 
Europa. Centralt i denna policy har varit soft governance i form av indikatorer och 
benchmarking, vilket gjort statistiken central i skapandet av ett enhetligt Europa.37 I boken 
Fabricating Quality in Education satte Jenny Ozga et al fokus på den mängd data som 
producerats om utbildning runt om i Europa. Styrningen av skolan har förändrats sedan 1990-
talet genom en stadig ökning av benchmarking, mål och indikatorer. De hävdade att den nya 
styrningen har avpersonifierat utvärderingarna och drivits allt mer av till synes objektiva data 
och den allt ökade rationaliteten i utvärderingarna har byggt på konsensus om utbildningsmålen. 
De hävdade också att vi sett en gradvis förändring bort från utvärdering och uppföljning 
kontrollerad av professionen. I stället har vi rört oss mot att kunna bevaka, mäta och värdera 
prestationer såväl inom som mellan system.38 Från en svensk horisont fokuserade Ulf P. 
Lundgren i sin artikel Evaluation and Educational Policymaking på hur förhållandet mellan 
utvärdering och beslutsfattande i utbildningsfrågor har förändrats. Han sammanfattade det hela 
med att fokus byttes under 1990-talet från jämlikhet till kvalitet. ”Equality”, skriver han, “lost 
the prefix ”e” ”.39  

Mål- och resultatstyrning kom i allmänhet att användas för den förändrade ansvarsfördelningen 
mellan stat och kommun 1991 då kommunerna fick fullt ansvar för skolan. Detta skedde i en tid 
som samtidigt dels innebar kraftiga ekonomiska nedskärningar till kommunerna, dels 
uppkomsten av den nyliberalt förankrade New Public Management som modell för styrning. 
Det var också nu som ”det goda exemplet” blev ett nyckelbegrepp som användes i allt fler 
sammanhang där tanken var att ha något att jämföra sig mot, ett standardmått eller så kallad 
benchmarking.40 Under denna förändringens tid kom policyinstrument som indikatorer och den 
löpande statistiken att bli ett viktigt kännetecken i skiftet från ”government” to ”governance”.41 
För skolan har transformationen under 1990-talet gjort att styrningen kan passas in i Foucaults 
teorier om disciplin; skolan blir synliggjord, konstant jämförd och rangordnad. Forskningen av 
Grek, Ozga och Lundgren gav här några bilder av 1990-talets utveckling. 

                                                      
36 Grek. Comparative education, 7. 
37 Grek. From symbols to numbers, 212ff. 
38 Ozga, et al, Fabricating Quality in Education, 101ff. 
39 Lundgren, Ulf P., Evaluation and Educational Policymaking. 
40 Andersson och Karlsson Vestman. Pedagogisk utvärdering som styrning – en historia från präster till PISA, 69ff. 
41 Grek. Governing by numbers, 25. 
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Lämnar vi då den kortfattade historiska tillbakablicken och övergår mer i nutid, står det klart hur 
mycket Pisa påverkat. I vissa länder är målet för nationella utbildningsreformer att man ska vara 
en av de bästa på Pisa och utvärdering har därmed blivit ett kontrollinstrument. Förändringarna 
och globaliseringen har kommit att fokusera på internationella jämförelser i vilken 
uppföljningar anger utbildningens mål. Framtiden verkar innebära scenario där liknande 
utbildningsreformer antas i olika länder, reformer som genereras av jämförande utfallsstudier. 
Även att de internationella jämförelserna fått mycket utrymme i media och därmed också 
påverkat den politiska agendan, visar på att det nu finns andra politiska krav på den politiska 
styrningen.42 

Pisa påverkar i dag styrningen internationellt och nationellt. Tysklands så kallade Pisa-chock år 
2000 ledde till att skolan ansågs behöva helt nya kvalitets- och kontrollmekanismer.43 I Sverige 
har det som mäts blivit viktigt därför att jämförelserna har lett till en tävlingssituation, vilket i 
sin tur fört med sig att vissa frågor snabbt kommit upp på den politiska agendan.44 Genom de 
stora förändringarna i exempelvis dessa två länder har Pisa alltmer blivit ett skyltfönster för 
OECD och dess värderingar.45 Trots att OECD inte har några tvingande möjligheter har de ändå 
blivit en – om inte den – mest inflytelserika agenten för educational governance.46 Resultaten på 
Pisa i dag har möjliggjort genomdrivandet av reformer som annars inte kunnat genomföras 
eftersom policys presenterats som om de bygger ett solitt underlag. 47 

Att styra med hjälp av statistik, siffror och jämförelser har ofta lett mycket jobb med att 
producera underlaget, ett underlag som dock följts av begränsade analyser. På så sätt har 
´governing by numbers´ lett till en känsla av att de professionella misstros – statistiken anses 
användas för övervakning och för att omstrukturera utbildningssystemen för en marknad.48  

At their best, these new governance technologies have offered a more 
coherent and organised framework for the improvement of the quality of 
education systems across Europe; at their worst they are simply transforming 
education cultures and traditions, every aspect of teaching and learning, into 
table and graphs, devoid of meaning, political context or any sense of history 
and place.49 

En av grundförutsättningarna för att det ska fungera i enlighet med den förhoppningsfulla delen 
av Greks citat ovan, är att data kan flyttas från en kontext till en annan utan problem (Grek 
använder uttrycket “travel well”). Om inte data kan flyttas på ett bra och korrekt sätt, kan de 
heller inte användas för att styra.50  

I Governance by comparison menade Martens och Niemann att jämförelser i sig varit ett sätt att 
minska såväl transaktions- som informationskostnader i marknader. För att lyfta och 
effektivisera utbildningsverksamheten, och därmed underlätta för enskilda stater, kan ett 
jämförande vara ett instrument för att visa på skilda lösningar till samma problem. Det är så 
stater som ligger efter kan se vad som är ”best practice” som de sedan kan kopiera för att 
                                                      
42 Lundgren, Ulf P., Evaluation and educational policymaking. 
43 Grek. Governing by numbers, 30. 
44 Grek et al, National policy brokering and the construction of the European Education Space in England, Sweden, Finland 
and Scotland, 18. 
45 Ibid. 
46 Grek. Governing by numbers, 25. 
47 Ibid, 5 
48 Grek, From symbols to numbers, 215. 
49 Ibid. 
50 Grek, Comparative education, 10. 
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förbättra sitt utbildningssystem. Det är därför som länder går till aktörer som OECD – för att få 
en utvärdering av sitt eget system i form av en jämförelse med andra. Uppgiften för ”ratings and 
rankings” är att fastställa normativa kriterier för att skapa ett korrekt beteende.51  

Nóvoa och Yariv-Marshal diskuterade fenomenet att jämförelser återigen blivit populärt (detta 
var 2003), något de såg som problematisk då jämförelser helt saknar teoretisk och metodologisk 
grund. I förlängningen skapar jämförelser en konflikt mellan de som definierar kvalitet i relation 
till konsumenternas önskemål och de som definierar det som producerats i mer objektiva termer. 
Politiken har redan påverkats av all den datainsamling som skett och som presenterats. I 
förlängningen av dataproduktion och datapublicering såg författarna en risk för en situation av 
”instant democracy”, med vilken följer ett ständigt behov av rättfärdigande.52 Ett annat problem 
som Nóvoa och Yariv-Mashal lyfte var om det var försvarbart att skapa en diskurs som 
inkluderade indikatorer, utfall, data och kunskap för att sedan använda detta i reglerande syfte. 
På så sätt tvingade man också alla att ständigt referera till det.53 Sammantaget ledde detta till att 

…such researches [som Pisa, min anm.] produce a set of conclusions, definitions of 
”good” or ”bad” educational systems, and required solutions. Moreover, the mass 
media are keen to diffuse the results of these studies, in such a manner that 
reinforces a need for urgent decisions, following lines of action that seem 
undisputed and uncontested, largely due to the fact that they have been 
internationally asserted.54  

Precis som Lundgren konstaterade, såg Nóvoa och Yariv-Mashal en risk att massmedia 
rapporterar resultat på ett sådant sätt att beslut hastas fram. Grunden för de besluten har byggts 
på internationella jämförelser, och besluten skulle därför bli svåra att ifrågasätta. Nóvoa och 
Yariv-Mashal avslutade med att fokus för jämförelser inte ska vara på ”fakta” eller på 
”realiteter” utan på problem. Fakta, menade de, är per definition inte jämförbara. Man kan se 
likheter och skillnader men det är svårt att gå längre än så. Bara problem kan därför vara basen 
för komplexa jämförelser.55 I det sammanhanget kan det vara intressant att se vad Margareta 
Serder konstaterade i sin avhandling Möten med Pisa. Hon pekade på att OECD motiverade 
Pisamätningen med att det fanns ett behov av jämförelser av prestationer, men att OECD inte 
motiverade detta ytterligare utan att det sågs som en given förutsättning.56 

Ozga et al kom också in på problematiken kring vad som jämfördes och konsekvenserna av 
detta. För dem ledde det till att kvalitet inte längre blir något särskilt, utan genom 
standardiserade jämförelser förvandlas det till något statistiskt. Det som tidigare varit 
kontrollerande blir nu indirekt kontrollerande – det finns ingen kontroll utan att man gör 
jämförelser.57 Ett annat demokratiskt problem med jämförelsekulturen är att individer kan 
komma att använda data för sina egna specifika och egoistiska syften, vilket kan vara 
kontraproduktivt, en slutsats de exemplifierade med det fria skolvalet. Den hårda och mjuka 
styrningen har löpt parallellt, den hårda har gett lydnad genom jämförelse och utfall, den mjuka 
genom att man identifierat sig med det som ska styras på.58  

                                                      
51 Martens och Niemann. Governance by comparison: How ratings & rankings impact national policy-making in education, 8f. 
52 Nóvoa och Yariv-Mashal. Comparative Research in Education: a mode of govenance or a historical journey, 425ff. 
53 Ibid, 429f 
54 Ibid, 425 
55 Ibid, 438 
56 Serder. Möten med Pisa, 54.  
57 Ozga et al. Fabricating quality in Education, 2. 
58 Ibid, 88 
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Detta är en problematik som även Joakim Krantz och Lisa Asp-Onsjö tagit upp. I sin avhandling 
hävdade Krantz att för mycket fokusering på mätbara mål har skapat misstro mot 
verksamheten.59 Politiskt måste man börja fundera på hur mycket det mål- och resultatstyrda 
skolan undergräver den professionella autonomin för såväl lärare som skolledare. Krantz 
hävdade att dessa grupper formulerade en sådan grad av misstro mot systemet att kontroll- och 
utvärderingsverksamheten riskerade att bli kontraproduktiv. Han menade också att den 
performativa styrning som skett har skapat och strukturerat meningsskapandet i pedagogikens 
praktik. Mål- och resultatstyrningens uppgift är att formulera en verksamhet som är 
utvärderingsbar, bedömbar och jämförbar. Det har varit ”svårt att se hur anspråken motiveras 
med något annat än hur en ökad intern konkurrens i utbildningssektorn anses främja 
kvalitetsutveckling och en nationell konkurrensförmåga.”60 Politikens styrningsanspråk på 
rättssäkerhet, likvärdighet, kontrollerbarhet, måluppfyllelse och objektiva kunskaper har 
överordnats de normativa dimensionerna av den pedagogiska praktiken.61 

Även Asp-Onsjö betonade problemen med en den utvecklingen i sin artikel om Dokumentation, 
styrning och kontroll i den svenska skolan, där hon framför allt lyfte dokumentationens roll och 
betydelse i styrningen. Hon menade att skolans komplexa kunskapsprocesser tenderade att få stå 
tillbaka till för kunskap som varit mätbar, kontrollerbar och entydigt kunnat bedömas. Den 
ökade kontrollen och övervakningen säger en del om vår syn på lärandet, om demokratin och 
om medborgarskap.62 Ett exempel på det som såväl Krantz som Asp-Onsjö tagit upp är Den 
synliggjorda förskolan av Löfdahl och Pérez Prieto, där de hävdade att  

synliggörandet av förskolan, i ett sammanhang av ökad kontroll, styrning och 
marknadsanpassning, lämnar tydliga spår i den pedagogiska verksamheten. Inför 
tvånget att bli bedömd och att konkurrera om föräldrar lyfter lärarna fram aktiviteter 
där vissa egna kompetenser synliggörs medan andra tystas ner och osynliggörs.63  

Vidare pekade deras undersökningar på att det som visats upp är den traditionella verksamheten 
som berörda parter känner igen. Annan verksamhet, som exempelvis arbetet med barn med 
olika typer av svårigheter, har tonats ner bland annat mot bakgrunden av att det inte ansetts 
sälja.  Författarna menade att de sett ”en tydlig förskjutning mot pedagogiska aktiviteter som 
uppfattas som enkla att beskriva och bedöma, på bekostnad bland annat av omsorgsperspektivet 
och arbetet med mer komplexa pedagogiska och sociala situationer”.64 Synliggörandet av 
förskolan kunde enligt författarna beskrivas av två motsatta men ändå komplementära 
berättelser. Å ena sidan – den så kallade ”kontrollberättelsen” – fanns förskolan som drevs 
baserad på en vetenskaplig rationalitet där innehållet bestämdes av professionen, det vill säga 
förskollärarna. Å andra sidan fanns motståndsberättelsen. Den handlade om hur planering och 
utvärdering användes för att visa upp de egna prioriteringarna och om professionens relationer 
med skolledning, myndigheter och föräldrar. Ansvaret för styrning och utvärdering i 
motståndsberättelsen definierades inte utifrån professionens krav och kunskap. Motstånds-
berättelsen karaktäriserades  

…mindre av vetenskaplig rationalitet och framstår mer som resultat av strider kring 
vad professionell kompetens ska vara och vilken plats den ska ha i verksamheten. 
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Det visar sig bland annat genom ett till synes slumpmässigt hoppande mellan olika 
aktiviteter och trender.65  

I How schools do policy fokuserade Stephen Ball et al på hur olika typer av policy förstås, 
översätts, omkonstrueras och görs om i skolan. Policys som varit nära besläktade med varandra 
har kunnat bilda kluster för att på så sätt stärka påverkan. De menade vidare att policys sällan 
talade om vad som skulle göras i mer eller mindre konkreta ordalag, och även att policys 
tenderade att krympa utrymmet för kreativiteten.66 Ball et al hävdade, i likhet med Löfdahl och 
Prieto, att skolor fabricerat svar inom ramen för skolans dokumentation. Denna fabricering har 
skett mer mot bakgrund av ansvarsutkrävande och revision än att det är tänkt att ge någon 
pedagogisk eller organisatorisk effekt.67 Och användningen och manipuleringen av jämförelser 
– benchmarking – har blivit ett sätt att styra skolorna ´at a distance´. Denna diskurs har format 
hur skolor ska och bör vara och har också haft förmågan att sätta och flytta gränser för allt och 
alla som funnits inom diskursen, eller som Ball et al uttryckte det: ”more, higher, better!”68 I 
relation till Foucaults tankar om vad som är bäst menade Ball et al vidare att standardiseringar 
”makes ´what to do for the best´ unclear and difficult”.69 Här fanns en leveranskedja för den 
outtömliga informationsmängden i syfte att koppla lärarnas åtgärder till de politiska målen via 
myndigheter, rankinglistor och nationella jämförelser.70  

Titeln på Björn Rombachs bok Det går inte att styra med mål lämnar inte mycket utrymme för 
tolkningar om var han stod i frågan om målstyrning i offentlig verksamhet. I hans undersökning 
i Stockholms landsting såg Rombach ett problem i att läkarna utgjorde den stora delen av de 
som styrdes och hade ansvaret för att saker och ting gjordes på rätt sätt. Men det ansvaret hade 
ju läkarna inte mot landstinget, utan det ansvaret ålåg dem enligt lag. En grundförutsättning är 
att de som ska styras också är föremål för styrning av den som vill styra. Dessutom såg 
Rombach konflikter i vad som var mätbart kontra vad som var relevant, och i att det fokuserades 
i för hög utsträckning på mätbarhet. Rombach menade att det endast var mätbara prestationer 
som följdes upp i Stockholms landsting. Detta ledde fel då man exempelvis mätte antalet 
läkarbesök fast man inte visste om färre besök var bättre än fler besök.71 

I Bo Nestors Styrning med samverkan eller styrning av samverkan, vars syfte var att identifiera 
och på olika sätt förstå talet om skolans styrning och styrningsproblematik, fanns samma 
tankegångar. Han menade att två av orsakerna till styrningsproblematiken inom skolan har varit 
den ensidiga betoningen på mätbara kvaliteter och att de kortsiktiga målen prioriterats framför 
de långsiktiga.72 I Nya utvärderingsmonstret fokuserade Lena Lindgren på kvalitetsmätning som 
en allt vanligare form av utvärderingssystem.73 Kvalitetsmätning kan se ut som okontroversiella 
tekniska och objektiva verktyg för uppföljning och utvärdering, medan de i själva verket blivit 
moderna maktinstrument.74 Hon menade att det är viktigt att inse att kvalitetsmått blivit 
politiska konstruktioner och att ”de aspekter som omfattas i ett kvalitetsmätningssystem, och de 
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indikatorer som används för att mäta aspekternas tillstånd, kraftigt påverkar bilden av en given 
verksamhet”.75 Kvalitetsmätandet har blivit ritualiserat och görs eftersom det förväntas i en 
modern och effektiv verksamhet.76 Lindgrens slutsatser låg väl i linje med i Ozgas, Greks med 
fleras, när hon hävdade att ”de indikatorer som ursprungligen var tänkta som ett sätt att jämföra 
utbildningssystem har gradvis kommit att bli synonyma med målet för alla länders 
utbildningspolitik”.77 Enligt Lindgren har kritiker till kvalitetsmätandet framfört att det är 
omöjligt att mäta det som är avsikten att mätas. Strävan att nå dithän riskerar att leda till kreativ 
bokföring vilken kan ta sig olika uttryck, exempelvis genom ”creaming” (att organisationen 
väljer ut kunder som man vet presterar bra) eller ”window dressing” (man tar bort vissa elever 
från nationella prov). Sammantaget menade Lindgren att ”kreativ bokföring innebär att 
jämförelser mellan olika enheter […] blir svåra och sannolikt orättvisa. Om samma term ges 
olika innebörd i olika kontexter så blir den bild av kvalitet och resultat som måtten ger också en 
inkorrekt bild av verkligheten.”78 

Förutom att ge en orättvis eller till och med felaktig bild av verksamheterna, riskerar mätandet 
också att leda till avprofessionalisering, då de mätbara indikatorerna många gånger krockar med 
de professionella värderingarna. Exempel är minskad professionell autonomi och inflytande 
(hos skolledare och lärare).79 Lindgren, med en tydlig hänvisning till Foucaults disciplinära 
panoptikon, hävdade att  

I en organisation som utsätts för ständig övervakning är det inte heller konstigt att de 
människor som arbetar där till sist kommer att övervaka sig själva och varandra, 
oavsett om det panoptiska vakttornet är bemannat eller ej. För som Batterham (1994, 
s. 56) förklarar: ”If you know that others are constantly watching your silhouette, 
then you are highly likely to spend your time watching your shadow”.80 

Verksamheter som mäts på dessa sätt riskerar att förstelnas och standardiseras. Organisationer 
som satsat på utveckling, tänkt nytt och tagit vissa risker har straffats, medan medelmåttiga 
organisationer har gjort det som krävts för att nå upp till de uppställda måtten. När de 
medelmåttiga organisationerna lyckades blev de belönade, trots att de var sämre än andra. Detta 
har inte bara varit hämmande utan är även helt oförenligt med ett modernt kvalitetsarbete där 
den grundläggande ambitionen är att förbättra verksamheter.81 

Mätsystem som tillämpat ”naming and shaming” har gett störst effekter, såväl positiva som 
negativa. Dessa mätsystem har varit sådana som offentlig rangordnat uppmätt kvalitet. 
Intressant nog har forskningen inom skolans område pekat i en annan riktning. 
Kvalitetsmätningsresultat tycks ha större påverkan på den organisatoriska och nationella 
styrningen av skolan än den har haft för elever och föräldrar.82 Så kallade perversa bieffekter har 
uppstått genom själva mätandet, även om måtten inte använts till något. Effekterna 
accentuerades ytterligare vid offentliggörandet av mätresultaten. Dessutom mättes bara det 
mätbara eftersom inget kvalitetsmätningssystem kan täcka allt. Att bara det mätbara mäts ger en 
korrumperande effekt hos de kvantitativa måtten. Sålunda kan indikatorerna ”bidra till att 
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omdefiniera, underminera och standardisera en verksamhets kvalitet”.83 Lindgren konkluderade 
att det verkar finnas systemiska problem med kvalitetsmätning och att dessa problem, liksom 
problemen med perversa bieffekter, speciellt gällt ”vid offentliga rankinglistor eftersom det då 
uppstår en situation av ´naming och shaming´”.84 

Helene Ärlestig fokuserade i sin artikel om systematiskt kvalitetsarbete på hur politiker, 
skolchefer och rektorer såg på resultatstyrning och det systematiska kvalitetsarbetet i vardagen. 
Hon menade att jämförbara data i sig inte självklart bidragit till skolutveckling. För att 
utveckling ska ske behöver huvudmännen arbeta formativt med resultaten. På så sätt arbetar 
man med resultaten i stället för att arbeta mot resultaten.85 Det är också nödvändigt att koppla 
ihop de kvantitativa måtten med de kvalitativa för att på så sätt få en större helhet. Detta 
förhindrar att enskilda mätpunkter används för andra syften, samtidigt som man kan visa på 
processer och orsaker bakom resultaten.86 Ett annat problem för kvalitetsarbetet har varit att det 
varit en låg tillit till huvudmannen från rektorernas sida, och frågan är hur mycket påverkan 
detta har haft för kvalitetsarbetet i sig och i vilken omfattning det påverkat nämndens beslut. 
Ärlestig hävdade att ”endast 16 procent av rektorerna anser att kvalitetsarbetet i hög grad bidrar 
till beslut, medan nära 40 procent av nämndledamöterna har den uppfattningen”.87 En sådan 
divergerande uppfattning kan skapa problem med huvudmännens utvecklingssatsningar. Det är 
viktigt att det som mäts och dokumenteras, och i nästa steg analyseras, är av hög kvalitet. 
Annars kan man inte skapa rätt förutsättningar för framtida satsningar eller ta välgrundade 
beslut.88 

Torbjörn Hortlund och Kristina Malmbergs artikel Ledning i resultatmätningens tidevarv 
handlade om vilka resultat som ansetts meningsfulla och giltiga. Fokus för deras undersökning 
var framför allt på rektor.89 

Genomgången visar att det kontinuerligt och systematiskt samlas information om 
elevers uppfattningar och upplevelser av sin skolgång och att detta också ses som ett 
resultatmått av betydelse. Till skillnad från kunskapsbedömningar utgår dessa nästan 
genomgående från, av huvudmannen initierade, brukarundersökningar och 
förekommer i princip i alla de studerade texterna.90 

Författarna menade således att endast det som kan redovisas i siffror blivit resultat; 
kunskapsresultat, brukarenkäter, budget, provresultat med mera. Dessa data har sedan 
legitimerat både verksamheten och beslut, medan resultat som ”fokuserar på skolans 
kunskapsuppdrag och demokratiuppdraget hamnar i bakgrunden. Det förefaller som om resultat 
gällande demokratimål främst tolkas som en fråga om trivsel och trygghet. Demokratiska 
förmågor […] framträder inte i texterna”.91 Detta kan i sin tur leda till att skolorna allt mer 
fokuserar på att förbereda nationella prov och därmed ett förytligande av kunskap, dels en 
sjunkande tillit mellan systemets olika nivåer. Om det endast ska handla om mätbarhet ”riskerar 
resultat att gå från att vara innehållsrika till innehållsfattiga och i värsta fall till och med 
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innehållslösa”.92 Med en sådan fokus missar man samband, mönster, processer och därmed 
också möjligheten att få en mer sammansatt bild av verksamheten.93 

I gränslandet mellan målstyrning och utvärdering kopplade Ove Karlsson (i Utvärdering - mer 
än metod) olika utvärderingsmodeller till kunskapssyn. Syftet för en årsredovisning är att 
kontrollera måluppfyllelse genom att jämföra mål och resultat. Den är gjord från politikers och 
tjänstemäns perspektiv med preciserade mål i resultattermer.94 Därför menade Karlsson att mål- 
och resultatmodellen kan kopplas till en teknisk kunskapssyn där intresset har fokuserats på 
måluppfyllnad samt på mätbara resultat. Detta är en kunskapssyn som går tillbaka till 
Aristoteles episteme (den vetenskapliga och teoretiskt baserade kunskapen).95 När det gäller 
själva jämförelsen såg Karlsson han att sådana görs utifrån tre principer; jämförelser mot en 
uttryckligt definierad referenspunkt (exempelvis mål eller teoretisk kriterium), jämförelser 
mellan utvärderingsobjekt av samma slag och jämförelser av förändring över tid (det vill säga 
ett objekts utveckling). Det finns således olika saker som kan jämföras. 96  Till detta ska även 
läggas den politiska sfärens problem med alltför precisa mål. Sådana kan leda till problem för de 
styrande politikerna. Den otydliga målformuleringen kan ha nåtts genom en mödosam 
kompromiss som spricker om formuleringen ändras. I slutänden kommer de valda perspektiven 
och gjorda kompromisserna att fungera som ett filter, som i slutänden påverkar vad som 
uppmärksammas och då även vilka handlingar som ska prioriteras.97 

2.3 Forskning om uppföljning och 
utvärdering i offentlig sektor 

I och med Karlssons bok har fokus mer vänts mot min tredje forskningsfråga, som handlar om 
och hur kommuner redovisar sina uppföljningar och utvärderingar i verksamhetsplaner och 
årsredovisningar. Den forskning som här redogörs för har fokuserat på utvärderingarnas och 
uppföljningens roll i mål- och resultatstyrning i offentlig verksamhet.  

I dessa dagar ska organiserad verksamhet vara välordnad eller åtminstone kunna 
presenteras som välordnad för att erhålla omgivningens välsignelse eller passiva 
acceptans. Kanske den offentliga sektorns organisationer är mer många om att stärka 
sin legitimitet när det blivit på modet att ifrågasätta dem. De externa förväntningarna 
på ordning och reda är möjligen också större på dessa organisationer än på andra.98 

Ett sätt att få den legitimitet som Rombach pekade på har varit att göra uppföljningar och 
utvärderingar. Detta har oftare lett till allt större utvärderingar och stora ansträngningar har 
gjorts för att dessa utvärderingar ska få till korrekta värden, vilket har sin grund i 
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resursfördelningen.99 Samtidigt som det är viktigt att mål inte ändras, riskerar fasta mål att leda 
till en stelhet i styrningen. En målhierarki bygger och förutsätter en organisation med ”en tydlig 
och stabil ansvars- och befogenhetsfördelning”.100 Nestor menade att uppföljning och 
utvärdering utgjort en avgörande del i målstyrningsmodellen, speciellt mot bakgrund av att mål 
har, och har haft, en så låg grad av precision som styrinstrument.101 Enligt Lundgren har chefer 
förväntats använda målstyrning för ”att ge verksamheten en viss inriktning och ett visst 
innehåll, som samtidigt klargör för organisationens centrala värden” och sett till idealmodellen 
för målstyrning ska då cheferna använda utvärderingar och uppföljningar för att få den 
återkoppling som behövs för att vidta nödvändiga åtgärder för att utveckla verksamheten.102  

Hedenquist och Håkansson hävdade att ”utvärderingens roll i ett sådant [mål- och resultatstyrt] 
system blir då i första hand att bedöma i vilket utsträckning målen har nåtts och – om målen 
inte har nåtts i önskad utsträckning – vilka nya åtgärder som krävs för att öka 
måluppfyllelsen”.103 Om mål inte har formuleras som mål utan som exempelvis en aktivitet, går 
det inte att styra verksamheten och därmed inte heller att utvärdera densamma. Författarna 
ansåg det alltför vanligt med att en god vilja kommit till uttryck i målformuleringar, bland annat 
genom formuleringar som ”förbättra, öka eller utveckla”. Ofta saknades dock en analys av det 
egentliga problemet eller vad som ska göras. De hade också sett att lagar och förordningar sattes 
upp som mål, vilket de vänder sig starkt emot; ”Det är ju knappast ett mål att bilisterna skall 
stanna vid rött ljus!”104 Samtidigt bör formulerade mål inte vara alltför tydliga eftersom de då 
riskerar att krympa utrymmet för rektorns ansvarsområde. Gränsdragningen mellan rektor och 
huvudman är viktig att vara medveten om.105  

I Jonas Höög och Olof Johanssons bok Struktur, kultur, ledarskap riktade Håkan Myrlund fokus 
mot i vilken mån den kommunala organisationen diskuterat resultat och vidtagit åtgärder.106 
Myrlund menade att många faktorer påverkade nämndens ramar. Förutom det som framkommit 
i de statliga styrdokumenten påverkade även arbetsmiljölagstiftningen, den ekonomiska 
situationen och organisationen. Även de fackliga företrädarna och samhället i stort var 
påverkansfaktorer för nämndens arbete. I en enkät som skickades ut inom ramen för Myrlunds 
undersökning menade flertalet av nämndordförandena att deras viktigaste uppgift var att leda 
arbetet mot en förbättrad kvalitet i de skolor de ansvarade för. Ordförandena menade också att 
de fortlöpande begärde utvärderingar och att mycket av tiden i nämnden fokuserade på 
kvalitetsfrågor.107 Myrbergs enkät visade dock att utvärderingar i princip aldrig förekom i 
nämndprotokollen, och följaktligen inte heller några åtgärder som en följd av dem. Han 
konstaterade vidare att större principiella frågor och diskussioner om styrdokument lyste med 
sin frånvaro.108 Detta trots att besluten som togs i nämnden ”är av avgörande betydelse för om 
målen i de centrala styrdokumenten kan uppfyllas”.109 
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2.4 Statliga utredningar och granskningar 

Inom myndighetssfären har frågan om styrning tagits upp vid ett antal tillfällen. Redan 2001 
framkom i departementsskriften Om läroplaner som styrinstrument (Ds 2001:48) att det förelåg 
en stor risk med kvalitetsarbete att det kom att fokusera på ”enkla och mätbara kvaliteter” 
eftersom dessa fanns väldigt tillgängliga. Risken var också att mediernas intresse för 
lättöverskådliga och lättfattliga data, där skolor jämfördes på förenklade sätt, la ett alltför stort 
fokus på kvantifierbarhet. För att inte fastna i dessa ”förenklade beskrivningar behöver man 
också arbeta med andra mer svårfångade bilder av skolverksamheten”.110 

Fjorton år senare var uppdraget för utredaren till Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) bland 
annat att undersöka arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet, och hur denna skulle 
kunna förändras för att nå förbättrade elevresultat. Ett av förslagen från utredaren var att 
nämndledamöter i kommunala nämnder med ansvar för skolan ska genomgå en statlig 
utbildning.111 I utredningen framkom också att vissa rektorer såg att gränsdragningen mellan 
huvudmans ansvar och rektors ansvar inte respekterades av politiker och tjänstemän.112 
Utredaren såg tre huvudsakliga problem med rektorernas pedagogiska ledarskap; olika 
nyckelgrupper var inte överens om innebörden i begreppet ”pedagogiskt ledarskap”, rektorernas 
tidsbrist, och samspelet mellan huvudmännen, tjänstemän och rektorerna. Utredaren påpekade 
också att huvudmännen haft ambitionerna att skapa goda förutsättningar för att utveckla skolan, 
men ofta saknat ”insikt i och ett begreppsligt språk för att formulera vad som krävs att 
framgångsrikt ledarskap i relation till de nationella målen”.113 Ett annat problem var att det 
fanns tydliga brister i förtroende i styrkedjan, mellan huvudman och rektor men även mellan 
rektor och lärare. Denna ”negativa ledarsyn” påverkade styrningen, något som utredaren 
menade behöver förändras för att rektorns pedagogiska ledarskap ska accepteras.114 

Skolverket ville genom Kommunalt huvudmannaskap i praktiken öka förståelsen för både 
huvudmannens agerande och dess påverkan på skolans måluppfyllelse. Skolverket fann att de 
statliga styrsignalerna inte fått tillräckligt genomslag, vilket man härledde till en otydlighet i den 
kommunala styrningen och att det nationella uppdraget fått stå tillbaka för huvudmännens egna 
visioner och mål.115 Skolverket såg också att huvudmännens styrning tenderade att ensidigt 
betona jämförelser och vissa nyckeltal och jämförelser, vilket i myndighetens ögon kunde vara 
en bidragande orsak till grundläggande förutsättningar för kvaliteten i skolorna.116 Skolverket 
konstaterade att 

Den olikhet som finns mellan landets kommuner kan förklaras av att varje kommun 
istället för de nationella styrdokumenten har en egen uppsättning mål som 
utgångspunkt för sin styrning av skolan. Vissa statistiskt lätt mätbara mål väljs ut 
och blir, tillsammans med kommunala mål för verksamhetens genomförande, de mål 
som gäller för skolan i kommunen. […] I praktisk handling underordnas de statliga 
kraven den kommunala prioriteringen. Att skolverksamhet kan fortgå år från år trots 

                                                      
110 Ds 2001:48. Samverkande styrning: om läroplanerna som styrinstrument, 90f. 
111 SOU 2015:22. Rektorn och styrkedjan, 15. 
112 Ibid, 175 
113 Ibid, 186ff 
114 Ibid, 198 
115 Skolverket, Kommunalt huvudmannaskap i praktiken, 6f. 
116 Ibid, 59 
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kvarstående bristande måluppfyllelse, kan bidra till att situationen inte uppfattas som 
alarmerande, utan snarare som något normalt och därmed i praktiken acceptabelt.117 

Skolinspektionen skrev i sin rapport om huvudmannens styrning av grundskolan att 
huvudmännen behöver diskutera med tjänstemän och rektorer för att tolka de olika data som 
ligger till grund för kvalitetsarbetet. Skolinspektionens granskning visade också att 
huvudmännen endast marginellt knöt sitt kvalitetsarbete till det nationella uppdraget, vilket 
enligt Skolinspektionen pekade på att huvudmännen inte satt sig in i uppdraget i tillräcklig 
utsträckning.118 Med dessa förändringar borde huvudmännen enligt Skolinspektionen kunna 
”skapa en gemensam förståelse för vad som behöver göras och hur elevernas utbildning kan 
förbättras” och även bidra till mer välgrundade beslut om prioriteringar och eventuella 
utvecklingsinsatser.119 Skolinspektionen fann vidare det flitigt refererades till rankinglistor 
(exempelvis Skl:s) i de intervjuer som genomfördes. De såg också att det var ”i hög grad det 
mätbara, kvantitativa data som efterfrågas av huvudmannen, både vad gäller kunskapsresultat 
och resultat från värdegrundsarbetet”.120 Man konstaterade också att resultatmåtten inte ledde 
till några analyser. Inspektionen upptäckte vidare att absoluta mål relativiserades, exempelvis 
mätning av andel elever med måluppfyllelse. En sådan relativisering ansåg myndigheten inte 
vara i överensstämmelse med skollagen och hävdade att det dessutom sände fel signaler till 
elever och föräldrar. Avslutningsvis pekade myndigheten också på den avsaknad av kvalitativ 
uppföljning av brukarenkäter som var nödvändig för att förstå orsakerna bakom eventuella 
problem.121  

2.5 En sammanfattning av forskningsläget 

Som framgått har det inte saknats relevant forskning för uppsatsen. Eftersom genomgången 
varit tämligen lång tänkte jag avsluta kapitlet med en sammanfattning, samtidigt som jag visar 
på hur forskningsfrågorna hänger ihop med den tidigare forskningen.  

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett antal kommuners verksamhetsplaner och årsredovisningar 
analysera och jämföra vilka delar av skolans arbete som kommunerna synliggör i sin 
verksamhetsstyrning. Analysen utgår från de tre begreppen dataproduktion, jämförelser och det 
goda exemplet. Jag har valt att ställa tre forskningsfrågor för att operationalisera syftet. De två 
första utgår från forskningen om den överstatliga nivåns fokus på benchmarking, indikatorer 
och mått vilket även kommit att påverka de lokala aktörerna. Jämförelser har enligt den 
presenterade forskningen kommit att ligga till grund för rankinglistor inom skolans värld, vilket 
enligt forskningen presenterad här leder till en okritisk och ovetenskapligt grundad syn på det 
goda exemplet. För Foucault innebar detta en normalitetsprocess inom nuvarande diskurs som 
ytterst handlar om att introducera ekonomi politiken. Flera forskare har pekat på riskerna; 

                                                      
117 Skolverket, Kommunalt huvudmannaskap i praktiken, 60. 
118 Skolinspektionen, Huvudmannens styrning av grundskolan – ett uppdrag med eleven i fokus, 7. 
119 Ibid, 35 
120 Ibid, 18 
121 Ibid, 20ff 
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perversa bieffekter, avprofessionalisering och stelhet i organisationen för att nämna några. Även 
de statliga utvärderingarna har visat på motsvarande bild. Utifrån den här sammantagna 
forskningsbilden ställs därför de två första forskningsfrågan enligt följande: 

1. Vilka mål, mått och indikatorer återfinns i verksamhetsplanerna och i 
årsredovisningarna?  

2. Finns det uppdrag, utvecklingsprojekt eller annat som inte innefattas inom fråga ett? 
Vilka är i så fall dessa och vad syftar de till? 

Den första forskningsfrågan har formulerats utifrån att omfatta den största delen av det som 
framkommer i de dokument som granskats. Dock, för att inte tappa helheten och även möta upp 
det faktum att verksamhetsplaner och årsredovisningar ser olika ut, bedömde jag att den första 
frågan behövde kompletteras. Enkelt uttryckt är avsikten med den andra frågan att få med de 
data som inte omfattades av fråga ett men som jag ändå bedömt vara relevanta för uppsatsen.  

Den presenterade forskningen och myndigheternas utredningar har tydligt visat att uppföljning 
och utvärdering är en grundläggande del för mål- och resultatstyrningen och dess legitimitet. 
Dock visar samma forskning att just uppföljningar och utvärderingar brukar lysa med sin 
frånvaro i den kommunala styrningen. Den tredje forskningsfrågan blir därför: 

3. Framkommer det i verksamhetsplanerna och årsredovisningarna att kommunerna gör 
någon uppföljning och/eller utvärdering? Vilka är i så fall dessa och vad syftar de till? 

 

I kapitel 2 har jag försökt presentera och motivera varför jag valt att fokusera på dessa tre frågor 
utifrån den forskning som finns inom de relevanta områdena. Med tanke på vad som 
framkommit i svensk och internationell forskning, är det min förhoppning att jag på detta sätt 
kan tydliggöra i vilken omfattning som dessa fyra kommuner mäter och jämför. Alla tre 
frågeställningarna är i grunden av kartläggande och beskrivande natur, vilket är ett medvetet 
val. På det här sättet menar jag att resultatkapitlet blir neutralare – om uttrycket tillåts – och 
därmed blir det lättare för läsaren att bilda sig en egen uppfattning inför analysen. För att 
tydliggöra vad jag sett, har jag valt att kommentera respektive kommuns dokument efter 
respektive genomgång utifrån mina analytiska begrepp. I den avslutande analysen förs 
resultaten samman och diskuteras visavis de analytiska begreppen, frågeställningarna och den 
tidigare forskningen.  
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3 Resultatredovisning 

Utmaningen i resultatdelen har legat i att presentera underlaget så nära dokumentens skrivningar 
som möjligt. Eftersom arbete varit snarlikt, men inte exakt lika vid respektive 
kommungranskning, har jag valt att inleda presentationen för respektive kommun med en 
redogörelse för hur jag behandlat texten utifrån de analytiska begreppen. Det kanske kan 
upplevas som en aning omständligt, men jag ansåg alternativet vara sämre. Flera delar av målen 
utgörs av underlag som är en blandning av mätning, jämförelser och även indikatorer som 
utgörs av författningskrav. Jag har försökt sett till helheten inom respektive övergripande 
målområde, med fokus på indikatorer och mått.  Kommunerna presenteras i bokstavsordning. 

3.1 Danderyds kommun 

Danderyd blev bästa kommun i Skl:s Öppna jämförelser 2014. I dokumentet Budget 2013 och 
verksamhetsplan 2014-15 angav Danderyds kommun bland annat sina planer för grundskolan. 
Som framgick av metodavsnittet redovisas målstrukturen här i enlighet med Årsredovisning 
2014 – Barn- och utbildningsnämnden, då detta dokument gav en tydligare struktur. Med 
årsredovisningen följde också Bilaga till årsredovisning 2014. 

De angivna målen (oavsett prefix) är exakt angivna för att undvika tolkningar. Jag har dock 
utelämnat citattecken eftersom jag tyckte att det påverkade läsvänligheten. Den förklarande 
texten under målen som fokuserar på hur mätningar av målen sker, är referat. I övriga delar, 
3.1.2 – 3.1.4, framgår citaten av citeringstecken. I övrigt är texten refererad. Avseende uppdrag 
och utvecklingsprojekt i 3.1.2 har jag angett i enlighet med den rubrik som återfinns i 
dokumenten. Jag har letat efter uppgifter om uppföljningar och utvärderingar i de granskade 
dokumenten och i den mån jag hittat sådana uppgifter, anges de med en kort förklarande text i 
3.1.3. Underrubriken ”övrigt” (3.1.4) används för att ta med i övrigt intressanta uppgifter som 
visar på respektive kommuns styrning. I 3.1.5 följer sedan en kommentar av det som 
framkommit utifrån forskningsfrågorna.  
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3.1.1 Mål, mått och indikatorer  

Enligt årsredovisningen för 2014 hade barn- och utbildningsnämnden åtta inriktningsmål där 
vissa även hade underliggande resultatmål.122 

 
Inriktningsmål: Föräldrar i Danderyd har möjlighet att välja förskoleklass och grundskola där 
utbudet präglas av mångfald avseende pedagogisk inriktning och driftsform.___________ 
Underlaget för mätningen var en kundenkät till såväl föräldrar som elever, statistik från skolval 
och genom SCB:s medborgarundersökning.  

 

Inriktningsmål: I Danderyd ges varje elev i grundskolan möjlighet att utifrån sina 
förutsättningar uppnås bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en     
stimulerande och trygg miljö. ______________________________________________ 
Resultatmål:  1. Alla elever känner sig trygga 

2. Andelen elever som tycker att det råder arbetsro på lektionerna 
ska öka 

3. Andelen föräldrar som upplever att de får tydlig information om 
hur eleven utvecklas ska öka 

4. Alla elever ska nå minst godkänt resultat i alla ämnen 
5. Eleverna har hög läsförmåga 
6. Eleverna har ett utvecklat matematiskt tänkande 
7. Skolorna i Danderyd arbetar aktivt med att förebygga skillnader 

i kunskapsresultat mellan pojkar och flickor 
8. Fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande 
9. Lärarna har hög pedagogiskt kompetens 

10. 75 % av förskolor, skolor och gymnasieskolor i kommunen tar 
emot VFU-studenter och är aktiva i lärarutbildningen 

De tre första målen mättes genom kundenkät. Det fjärde och femte mättes genom att eleverna 
gjorde diagnostiska test. Mål sex mättes genom resultat på de nationella proven, kundenkät, 
deltagande i matematiklyft och att en av kommunens grundskolor har spetsutbildning i 
matematik. De sjunde, åttonde och nionde målen mättes genom kundenkäter. Det tionde och 
sista målet mättes genom att se hur många av förskolorna och skolorna som tog emot VFU-
studenter.  

 

Inriktningsmål: Grundskolorna har studieresultat som vid varje jämförelse är av högsta 
nationella klass__________________________________________________________ 
Resultatmål Andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram samt 

betygsmedelvärdet i kommunens skolor är bland de främsta i 
landet. 

                                                      
122 Årsredovisning 2014 – Barn och utbildningsnämnden, 29ff. 
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Målet mättes genom fyra indikatorer som presenterades genom att se både till eleverna från 
Danderyd oavsett var de gick i skolan och de som gick i skola i Danderyd oavsett hemkommun. 
Indikatorerna gällde samtliga behörigheter till gymnasiets olika program.  

 

Inriktningsmål: I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina 
programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, 
prestationer och resurser.__________________________________________________ 
Resultatmål Kostnaden per elev i kommunal regi (i grundskola) tillhör 

kommungruppens lägsta. 

Kommunen baserade kostnadseffektiviteten på ett antal nyckeltal vilket ingick i en bilaga till 
årsredovisningen. Man hänvisade också till att eleverna i kommunen fick bäst ranking i Öppna 
jämförelser när det gällde kommunernas ekonomi och resultat. Förvaltningens sammanlagda 
bedömning var att resultatmålet överträffade förväntad nivå. 

 

Inriktningsmål: Genomförda Våga visaundersökningar 2014__________________________ 
Här redovisade kommunen två av de tre genomförda observationer som gjordes under 2014. 
Två av skolorna, båda fristående skolor, presenterades utifrån starka sidor och 
förbättringsområden. Ingen bedömning skedde mot uppsatt målvärde. 

 

Inriktningsmål: Elever i behov av särskilt stöd i grundskola, förskoleklass och fritidshem____ 
Här redovisade kommunen kostnader för elever i behov av särskilt stöd samt följde upp 
tilläggsbeloppen för 2014. Kommunen visade på vad som var budgeterat, utfallet och 
resonerade på drygt en halv sida om vilka elever som har fått tilläggsbelopp och hur dessa 
pengar använts. Ingen bedömning skedde mot uppsatt målvärde. 

 

Inriktningsmål: Modersmålshandledning och studiehandledning________________________ 

I årsredovisningen presenterades prognos och utfall för ett par läsår vad gäller 
modersmålshandledning och studiehandledning. Kommunen konstaterade att man behövde 
reglera kostnader med vissa elevers hemkommuner. Ingen bedömning skedde mot uppsatt 
målvärde. 

 

Inriktningsmål: Skoldatateket___________________________________________________ 

I likhet med föregående mål presenterades verksamheten vid Skoldatateket, vilket alltså är en 
plats där pedagoger kunde få handledning och utbildning i olika lärverktyg. Ingen bedömning 
skedde mot uppsatt målvärde. 



 34 

3.1.2  Uppdrag, utvecklingsområden eller motsvarande  

Under rubriken ”Viktiga händelser” i årsredovisningen presenterade Danderyd kommun 
utvecklingsarbete och pågående projekt. Ämnena som presenterades handlade om dialog mellan 
skolorna, Våga visaenkäten (elev- och föräldraenkät), studie om verksamheten i förskoleklass, 
projektmedel, kvalitetsutmärkelse samt insatser för utveckling av verksamheten. I ett av dessa 
fall (studie i förskoleklass) gjordes en avrapportering mot uppdraget och man presenterade även 
vad som behöver åtgärdas framöver. I övrigt redovisades uteslutande olika aktiviteter under året 
som gått.123 En av de första sakerna som nämnden skrev i årsredovisningen, var att ”Danderyd 
toppade listan som bästa skolkommun vad gäller elevernas kunskapsresultat i SKL:s Öppna 
jämförelser”.124 

Även andra indikatorer lyftes i årsredovisningen. Under rubriken ”Prestationer och nyckeltal” 
redovisade kommunen följande nyckeltal för grundskolan.  

• kostnad per elev (kommunala och fristående) 
• meritvärde i årskurs 9, genomsnitt (samtliga Danderydselever oavsett skola, hemkommun)  
• meritvärde i årskurs 9, genomsnitt (kommunala och fristående i Danderyd oavsett var eleverna 

bor, lägeskommun) 
• antal elever per lärare (årsarbetare) samtliga kommunala och fristående skolor i Danderyd 
• andel lärare med pedagogisk högskoleexamen i grundskola, samtliga kommunala och fristående 

skolor i Danderyd.125 

3.1.3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

I Danderyds årsredovisning framkom inte någonstans att en utvärdering låg till grund för 
genomförda åtgärder. Den enda utvärdering som nämndes skulle göras under 2015 och avsåg 
målet om att eleverna har en hög läsförmåga.126 Det fanns heller inga skrivningar om att 
resultaten skulle ge grund för utvärderingar framöver. Det finns några uppföljningar som 
uttryckligen diskuterades. Uppföljningen av tilläggsbeloppen diskuterades på en dryg halv sida i 
årsredovisningen.127 Under det andra inriktningsmålet pekade kommunen på att vissa 
indikationer gjort att kommunen kallat till seminarieserie om tillgänglighet. Man berättade även 
att observationer gjorts av vissa förskoleklasser som sedan följts upp. Även måluppfyllelsen har 
följts upp genom såväl verksamhetsbesök som diskussion i rektorsgruppen.128 

                                                      
123 Årsredovisning 2014 – Barn och utbildningsnämnden, 27f. 
124 Ibid, 27 
125 Ibid, 44f 
126 Ibid, 35 
127 Ibid, 42ff 
128 Ibid, 32ff 
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3.1.4 Övrigt 

Det fanns också en avslutande del i årsredovisningen benämnd ”Övrig verksamhet”. Där 
redovisade kommunen bland annat övergripande mål som påverkar skolan. Exempelvis tog man 
upp hållbar resursanvändning och att skolorna ska köpa miljömässigt goda varor och tjänster.129 
Till årsredovisningen la kommunen även en bilaga som omfattade 28 sidor. Här redovisade 
kommunen personaltäthet ner på förskole- och skolnivå för olika skolformer, nationella 
provresultat ner på delprovsnivå, betyg med mera. Kommunen redovisade också alla indikatorer 
som låg till grund för beräkningarna av inriktningsmålet som handlade om 
kostnadseffektivitet.130  

3.1.5 Danderyds kommuns styrning i förhållande till de 
analytiska begreppen 

Av åtta inriktningsmål definierade jag de två översta (möjlighet att välja skola samt att eleverna 
ges bästa förutsättningar för sin utveckling) som produktion av data på grund av det underlag 
som kommunen använder sig av. Det andra inriktningsmålet innehöll flera resultatmål som 
utgjordes av författningskrav (eller låg väldigt nära sådana) men jag valde ändå att se det som 
ett inriktningsmål som utgjordes av mätning. Det tredje och det fjärde inriktningsmålet 
(studieresultat av högsta nationella klass och att alla nämnder bedriver kostnadseffektiv 
verksamhet) utgjordes av jämförelser varför dessa två kategoriserats som jämförelser. Det femte 
(genomförda våga visaundersökningar) och det åttonde (Skoldatatek) inriktningsmålet bedömde 
jag som tillhöra det goda exemplet. De två återstående inriktningsmålen (elever i behov av 
särskilt stöd respektive modersmålsundervisning och studiehandledning) hamnade utanför mina 
tre analytiska begrepp. 
Fyra av de åtta inriktningsmålen saknade målvärden för bedömning. Underlaget som användes 
för att göra bedömningen under övriga fyra inriktningsmål var olika typer av enkäter (i 
huvudsak kommunens egna kundenkäter), meritvärden, resultat på nationella prov och 
diagnostiska tester samt ranking i Öppna jämförelser.  Till den bilden ska då läggas uppdragen 
eller motsvarande. Dessa listade Danderyd under ”viktiga händelser” i årsredovisningen. Jag har 
bedömt att fyra kunde definieras som det goda exemplet; dialog med skolorna, våga visa, 
kvalitetsutmärkelse och insatser för utveckling av verksamheten. Övriga två – studie om 
verksamhet i förskoleklass respektive projektmedel – hamnade utanför mina analytiska begrepp.  

I övrigt redovisade kommunen elevernas meritvärde i årskurs nio, både utifrån hem- och 
lägeskommun. Dessutom redovisades antalet elever per lärare, andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen och kostnad per elev. Utöver detta gjorde dessutom kommunen en omfattande 
redovisning av alla indikatorer som fokuserade på kostnadseffektivitet samt redovisade även 
alla nationella prov ner på delprovsnivå. 

                                                      
129 Årsredovisning 2014 – Barn och utbildningsnämnden, 64. 
130 Bilaga till årsredovisning 2014, Barn- och utbildningsnämnden. 
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3.2 Piteå kommun 

Piteå kom på andra plats i Årets skolkommun 2014. I redovisningen har jag valt att ta bort de 
mål som angetts som kommunövergripande och inkluderat dem som är nämndspecifika. Detta 
motiveras med att det är de målen nämnden själv lyft fram egna mål på. De dokument som 
innefattas i redovisningen är tre; Verksamhetsplan 2014-2016, Nyckeltal för barn- och 
utbildningsnämnden 2014 samt Nämndens text till årsredovisning för 2014. 

Strategiska områden, nämndmål med tillhörande indikatorer i 3.2.1 är exakt angivna för att 
undvika tolkningar. Jag har dock utelämnat citattecken eftersom jag tyckte att det påverkade 
läsvänligheten. I den mån det finns övrig text i detta avsnitt är det refererad text. I övriga delar, 
3.2.2 – 3.2.4, har jag använt citeringstecken när jag citerat. I övrigt är texten refererad. 
Avseende uppdrag och utvecklingsprojekt i 3.2.2 har jag angett i enlighet med den rubrik som 
återfinns i dokumenten. Jag har letat efter uppgifter om uppföljningar och utvärderingar i de 
granskade dokumenten och i den mån jag hittat sådana uppgifter, anges de med en kort 
förklarande text i 3.2.3. Underrubriken ”Övrigt” (3.2.4) används för att ta med i övrigt 
intressanta uppgifter som visar på respektive kommuns styrning. I fallet med Piteå presenteras 
den lista med nyckeltal som diskuterades i metodavsnittet här. I 3.2.5 följer sedan en kommentar 
av det som framkommit utifrån forskningsfrågorna.  

3.2.1 Mål, mått och indikatorer 

I verksamhetsplanen för 2014-2016 återfanns åtta nämndmål som alla utgick från olika så 
kallade strategiska områden.131  

 
Strategiskt område: Barn och unga_______________________________________________ 
Nämndmål Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en 

helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö 
Nämndmål Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt 

Fyra indikatorer/nyckeltal refererade till dessa mål. Inget målvärde angavs.  
• andel elever i procent som enligt längd och viktmätning har övervikt 
• BUN får i uppdrag att utarbeta nyckeltal för det förebyggande arbetet mot alkohol och 

droger 
• antal elever placerade vid särskilda undervisningsgrupper utanför den egna skolan 
• antal skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete 

 
Strategiskt område: Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd__________ 
Nämndmål Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive 

verksamhet 
Nämndmål  Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val 

                                                      
131 Verksamhetsplan 2014 – 2016, 47ff. 
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Målen bedömdes genom tolv indikatorer, varav sex avsåg grundskolan.  
• Andel elever som uppnår fullständiga betyg i skolor 6 
• Andel elever i skolår 9 som har behörighet till gymnasieskolans olika program 
• Andel som får fullständiga betyg i skolår 9 
• Meritvärde i skolår 9 och i gymnasieskolan 
• Skolindex, resultatindex grundskola och gymnasieskola 
• Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund-

/gymnasieskola 

Endast en av indikatorerna hade ett angivet målvärde. Meritvärdet i skolår 9 och 
gymnasieskolan skulle vara ”minst rikssnittet”. 

 
Strategiskt område: Livsmiljö___________________________________________________ 
Nämndmål Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och 

trivsel i den dagliga verksamheten 
Nämndmål Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det 

egna handlandet påverkar natur och miljö 

En indikator skulle ligga till grund för bedömningen av både nämndmålen, men hade inte getts 
något målvärde. 

• Antal enheter som nått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”.132 

 
Strategiskt område: Personal____________________________________________________ 
Nämndmål Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala 

verksamheterna 
Nämndmål All personal som arbetar i verksamheter uppfyller 

behörighetskraven.             
Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket.  

Indikatorerna var två till antalet. För båda indikatorerna angavs att målvärdet skulle vara minst 
lika med jämförbara kommuner eller riket. 

• andelen rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning 
• andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning 

 
Strategiskt område: Ekonomi____________________________________________________ 
Nämndmål Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med 

disponibla resurser.  

Av nämndmålets sju indikatorer innefattade fem grundskolan. Den översta indikatorn, 
”resultatet” skulle vara ”minst 0 kr i årsresultat”. I övrigt angavs inga målvärden eller 
motsvarade. 

• resultatet  
• andel lärare per 100 elever  
• kostnad per barn/elev  
• nettokostnad per kommuninvånare 
• nyttjandegrad av antal födda 

                                                      
132 Utmärkelse som ges av Skolverket och utgår från SKOLFS 2009:19. 
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3.2.2 Uppdrag, utvecklingsområden eller motsvarande 

I verksamhetsplanen angav kommunen fem uppdrag. De fokuserade på stödinsatser för barn och 
unga i samverkan med bland annat socialnämnden, hur utbildningen i dans skulle organiseras 
lång-siktigt, en översyn av kommunens skolstruktur för att möta framtida utmaningar, en 
utredning för att se hur nämndens budget kan variera över tid samt en utredning om 
internprissättning. Dessa uppdrag var tidigare beslutade och var enligt årsredovisningen 
avslutad i ett fall, medan fyra uppdrag fortfarande pågick. Nya uppdrag i verksamhetsplanen var 
ett uppdrag som handlar om gymnasieskolan, samt ett som handlade om samordnande planering 
och utveckling av utemiljöer vid förskolor och skolor.133 En avstämning av samtliga uppdrag 
skedde i dokumentet Nämndens text till årsredovisningen.  

3.2.3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

Av analystexten i Nämndens text till årsredovisningen framgick inte att Piteå kommun hade 
gjort några utvärderingar eller att någon annan uppföljning skett, förutom genom de indikatorer 
som använts till målen. Analysen innefattade aktiviteter som skett under året och i många fall 
gavs förklaringar och resonemang kring dessa. Kommunen beskrev även läget för kommunens 
elever i förhållande till elever i andra kommuner/län vilket då också gav jämförelser. På flera 
ställen förekom även formuleringar som ”orsaker kan vara att” (min kursivering). Det angavs 
inte någonstans i dokumenten att det skett någon utvärdering.134   

3.2.4 Övrigt 

Piteå kommuns barn- och utbildningsnämnd inledde sin text till årsredovisningen med årets 
händelser där det framgick att de varit näst bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking. Här 
angavs också de senaste fyra årens placeringar i samma ranking. I övrigt berättade kommunen 
att 120 pedagoger deltagit i kompetensutveckling, att 65 förstelärare utsetts, att förvaltningen 
anställt en EU-samordnare samt att de doktorander som förvaltningen hade disputerat.135 
Nämndens text var sju sidor, varav tre utgjorde en analys utifrån ekonomi och personal, 
övergripande mål och ekonomisk hushållning. Här föreslog förvaltningen vid ett par tillfällen 
nämnden att ”höja måluppfyllelsen” från exempelvis en tvåa till en trea.  

I dokumentet Nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden 2014 återfanns 63 indikatorer varav 
44 helt eller delvis berörde grundskolan. Som framgick av metodavsnittet har jag valt att mer 
schematiskt presentera detta. Nyckeltalen baserades uteslutande på enkätsvar, officiell statistik, 
kommunens egen statistik och ekonomi och innefattade allt från klimatkompensation vid resor 
till effektivitetsindex för skolan. Indikatorerna fokuserade på personalen, på föräldrars nöjdhet 

                                                      
133 Verksamhetsplan 2014 – 2016, 50f. 
134 Nämndens text till årsredovisningen för 2014. 
135 Ibid, 1 
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med skolan, på trygghet och inflytande och behörigheter. I de flesta fall jämfördes kommunen 
med ”länet” eller ”liknande kommuner”, ibland båda och ibland även med ”riket”. 
Jämförelserna var genomgående i de fall det bedömdes finnas jämförbara siffror. För att 
exemplifiera detta redovisades nyckeltalet ”Andel elever i % som enligt längd och viktmätning 
har övervikt åk 4” för kommunen och jämfördes även med riket och länet. Ett annat exempel är 
att kommunen inte valde att endast redovisa nyckeltalet ”meritvärde”, utan valde att formulera 
det som ”elevernas meritvärde ska nå minst rikssnittet för respektive nivå grundskolan skolår 
9”. Detta jämfördes då med riket. Det skedde ett fåtal jämförelser avseende personalstatistik 
(sjukfrånvaro, löneläge etc.), och av de nyckeltal som baserades på enkätsvar.136 

3.2.5 Piteå kommuns styrning i förhållande till de analytiska 
begreppen 

Piteå kommun angav fem strategiska områden som berörde grundskolan. Fyra av dessa (de tre 
första samt det sista) bedömde jag utgöra produktion av data. Det fjärde strategiska området 
definierade jag som jämförelser. Dataproduktionen var således omfattande. Av indikatorerna, 
som ska utgöra underlag till bedömningen av nämndens mål, var det få där målvärden angavs av 
kommunen. Kommunens fokus på att mäta syntes exempelvis i uppdraget om 
värdegrundsarbetet mot alkohol och droger. Detta uppdrag syftade till att ta fram konkreta 
nyckeltal. I övrigt utgjordes indikatorerna av betygs-, prov- och elevstatistik, behörighetsgraden 
hos personal i verksamheterna, samt hur många av skolorna som hade fått kvalitetsutmärkelser 
och genomförde drogförebyggande arbete.  

Jag bedömde att de sju uppdrag som kommunen angav i verksamhetsplanen inte i något fall 
kunde innefattas i mina tre analytiska begrepp. Detta då samtliga handlade om strukturella 
förändringar såsom utbildningen i ett enskilt ämne, internprissättning och budgetmodeller. 

Piteå kommun arbetade mycket med indikatorer även utanför de uppsatta målen. I ett dokument 
med nyckeltal återfanns inte mindre än 44 indikatorer som på olika sätt mätte och jämförde 
grundskolans verksamheter. Samtliga nyckeltal baserades på enkätsvar, statistik och ekonomi 
och fokuserade på föräldrars nöjdhet, på elevernas trygghet och inflytande i skolan, på lärarnas 
behörighet och andelen elever i årskurs 4 som har övervikt – för att nämna några. Nyckeltalen 
jämfördes sedan med länet och/eller med riket.  

3.3 Täby kommun 

Täby kommun kom på andra plats i Skl:s Öppna jämförelser. I verksamhetsplanen för 2014 
angavs ett antal övergripande inriktningsmål som gällde för kommunens samtliga nämnder. 

                                                      
136 Nyckeltal för barn- och utbildningsnämnden 2014. 
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Respektive nämnd skulle sedan bryta ner dessa mål till effektmål och även visa genom mått hur 
dessa effektmål skulle mätas och bedömas. De granskade dokumenten var i Täbys fall 
Verksamhetsplan 2014 med tillhörande Bilaga verksamhetsplan 2014 Kvalitetsuppföljning och 
indikatorer samt Årsredovisning 2014 Barn- och grundskolenämnden.  

Inriktningsmålen och effektmålen i 3.3.1 är exakt angivna för att undvika tolkningar. Jag har 
dock utelämnat citattecken eftersom jag tyckte att det påverkade läsvänligheten. Den 
förklarande texten under målen som fokuserar på hur mätningar av målen sker, är referat. I 
övriga delar, 3.3.2 – 3.3.4, har jag använt citeringstecken när jag citerat. I övrigt är texten 
refererad. Avseende uppdrag och utvecklingsprojekt i 3.3.2 har jag angett i enlighet med den 
rubrik som återfinns i dokumenten. I Täby kommuns fall blev det en lista på flera uppdrag, som 
jag i likhet med målen ange exakt. Jag har letat efter uppgifter om uppföljningar och 
utvärderingar i de granskade dokumenten och i den mån jag hittat sådana uppgifter, anges de 
med en kort förklarande text i 3.3.3. Underrubriken ”Övrigt” (3.3.4) används för att ta med i 
övrigt intressanta uppgifter som visar på respektive kommuns styrning. I Täby kommuns fall 
fanns en bilaga med indikatorer att ta hänsyn till och innehållet i den presenteras här. I 3.3.5 
följer sedan en kommentar av det som framkommit utifrån forskningsfrågorna.  

3.3.1 Mål, mått och indikatorer  

Av dokumenten framgick att det totalt fanns nio effektmål för barn- och grundskolenämnden i 
Verksamhetsplan för 2014. Sju av dessa innefattade grundskolan. De övriga två omfattade 
pedagogisk omsorg respektive förskolan och har därför inte tagits med.137  
 
Inriktningsmål: Det är attraktivt och leva och verka i Täby____________________________ 
Effektmål  Täbys skolor har en fritidsverksamhet som möter elevernas behov 

och är lättillgänglig.  

Måttet som kommunen bedömde mot var andel elever som ansåg att fritidsverksamheten var 
utvecklande, stimulerande och tillgänglig. Det i sin tur mättes genom en sammanvägning av två 
frågor i en elev- och föräldraenkät. Målvärdet sattes till minst 80 procent.138 

 

Inriktningsmål: Täby är en hållbar kommun________________________________________ 
Effektmål Arbetet i förskolor och skolor präglas av en långsiktig hållbar 

utveckling. 

Måttet som låg till grund för bedömningen var andel förskolor och grundskolor där omtanken 
om miljön var synlig för barn, elever och personal och mättes genom en självskattningsenkät till 
förskolechefer och rektorer. Målvärdet skulle öka från föregående år. 

 

 

                                                      
137 Verksamhetsplan 2014 (VP 14), 64f. 
138 Årsredovisning 2014 för barn- och grundskolenämnden, 6ff. 
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Inriktningsmål: Täby har hög kvalitet i sina verksamheter_____________________________ 
Effektmål   Eleverna når ökad måluppfyllelse. 
Effektmål  Förskolor och skolor ger barn och elever förutsättningar för 

utveckling och lärande. 

Effektmålet om ökad måluppfyllelse byggdes på tre mått; andel elever som kunde läsa med flyt 
i årskurs 2, andel elever som kunde räkna med flyt i årskurs 2 och att det fanns utmaningar för 
elever som lätt når målen. Mätningarna på de två första måtten grundades i ett diagnostiskt test 
och det tredje måttet mättes genom en självskattningsenkät till rektorerna. Det andra effektmålet 
byggde också på tre mått, där samtliga mättes genom en elev- och föräldraenkät. Måtten var 
andel elever som upplever delaktighet i sin lärandeprocess, andel elever som genom skolarbetet 
blivit nyfikna på att lära sig mer och andel barn för vilka förskolans verksamhet var 
stimulerande. Målvärdet angavs i båda fallen som att det skulle öka från föregående år. 

 

Inriktningsmål: Det är tryggt att leva och verka i Täby_______________________________ 
Effektmål  Förskolors och grundskolors fysiska inne- och utemiljö är säker.  

Måttet var andel förskolor och grundskolor där den fysiska inne- och utemiljön var säker, vilket 
mättes genom en självskattningsenkät till förskolechefer och rektorer. Målvärdet angavs till 80 
procent. 

 

Inriktningsmål: Invånarna i Täby uppnår god hälsa__________________________________ 
Effektmål  Förskolor och grundskolor arbetar hälsofrämjande.  

Det fanns två mått till effektmålet, dels andel förskolor och grundskolor som arbetade 
hälsofrämjande, dels andel elever som i elevhälsans enkät uppgav att de mådde bra. Kommunen 
uppgav inte hur det första måttet skulle mätas, medan det andra mättes genom en enkät från 
elevhälsan vilken genomfördes av elever i vissa årskurser. Målvärdet skulle öka från föregående 
år. 

 

Inriktningsmål: Täby har hög produktivitet och effektivitet i sina verksamheter____________ 
Effektmål  Verksamheternas resursutnyttjande är effektivt. 

Konkretiseringen av det målet skedde genom att kommunen, genom sju indikatorer, skulle se 
hur stor andel förskolor och grundskolor som var minst lika effektiva som föregående år, givet 
samma resurser. De sju indikatorerna handlade om andelen barn och elever som var trygga i 
förskolan och skolan, andel behöriga till gymnasieskolan, andelen elever som upplevde att de 
hade inflytande, andel elever som hade minst betyget E på nationella prov i årskurs 9, 
genomsnittligt meritvärde i årskurs 9 samt andel elever som upplevde delaktighet i sin 
lärandeprocess. Fyra av indikatorerna plockades från en elev- och föräldraenkät, övriga tre togs 
från offentlig statistik. Målvärdet skulle öka från föregående år. 
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3.3.2 Uppdrag, utvecklingsområden eller motsvarande 

Barn- och grundskolenämndens verksamheter skulle under 2014 genomföra ett antal uppdrag.  

• Delta i arbetet med att realisera handlingsplanen för den regionala stadskärnan 
• Fortsätta utveckla samverkan mellan nämnderna i syfte att skapa värde och nytta för den 

enskilde 
• Tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden ska barn- och 

grundskolenämnden utarbeta långsiktiga, strategiska planer som beskriver hur behov hos 
kommunens invånare ska tillgodoses och finansieras. Behovet av samverkan, såväl externt som 
internt, kopplat till handlingsplanen för den regionala stadskärnan, ska särskilt beaktas. 

• Fortsätta utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet 
• Vidta åtgärder så att underskotten i den kommunala grundskolan är återhämtade senast 2014 
• Drogförebyggande arbete inom grundskolan 
• Skapa förutsättningar för att behålla och attrahera medarbetare till den kommunala förskolan och 

grundskolan.139 

Redovisningen av uppdragen skedde sedan i årsredovisningen genom en genomgång under 
respektive uppdrag genom att ange vilka aktiviteter som hade genomförts under året. Det 
framgick inte av årsredovisningen om alla uppdragen ansågs genomförda/klara och därmed 
slutrapporterades eller om texten var att anse som en avstämning i ett pågående arbete. I några 
fall framgår det att arbetet fortsätter även under 2015. I redovisningen framkom också att 
uppdrag tillkommit, bland annat en översyn av resursfördelningsmodellen till grundskolor och 
fritidshem.140  Slutligen konstaterade kommunen att det vid årets slut pågick flera 
utvecklingsprojekt och exemplifierade det med ”arbetet med inkluderande förhållningssätt”.141 

3.3.3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

Det enda som syntes av utvärderingar och andra uppföljningar än de som ingick i målen var att 
lärarnas administrativa arbetsuppgifter hade genomgått en kartläggning och undersökning.142 Av 
dokumenten i övrigt framgick inga konkreta medskick vad erfarenheterna av 2014 skulle ge 
arbetet inför 2015 eller 2016.  

3.3.4 Övrigt 

Kommunen konstaterade under området ”I fokus” att förskolorna och skolorna höll hög kvalitet. 
Denna bedömning grundades i att andelen med grundläggande behörighet till gymnasiet var hög 
och att elever och föräldrar var nöjda med såväl tryggheten som undervisningen. Kommunen 
konstaterade dock att det fanns utmaningar – som att få behörig personal, att utjämna 
betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor och den förväntade ökningen av nyanlända.143 

                                                      
139 Verksamhetsplan 2014 (VP 14), 65f. 
140 Årsredovisning 2014 för barn- och grundskolenämnden, s15ff. 
141 Ibid, 4 
142 Ibid, 5 
143 Ibid, 4 
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I kommunens årsredovisning hade verksamhetschefen getts utrymme att kommentera utfallet 
och resultatet för 2014. Han skrev: 

Även om kunskapen är etablerad mellan dessa faktorer [trygghet och trivsel, min 
anmärkning] och elevernas effektiva lärarande är det ändå vanskligt att dra alltför 
omfattande slutsatser avseende konsekvenserna av dessa otillfredsställande resultat. 
Orsaken är att Täbys kommunala skolor ännu inte etablerat ett systematiskt sätt att 
använda sina resultat för analys och åtgärd.144 

Årsredovisningen presenterades på nämnden den 12 mars 2015. Utbildningschefen konstaterade 
i tjänsteutlåtandet att nämndens måluppfyllelse var ”mindre god”.145 I årsredovisningen 
framgick vid bedömningen av målen att ”för mål där fastställda mått endast svarar mot den del 
av den önskade effekten/nyttan kan även påvisbara resultat från genomförda aktiviteter vägas in 
i bedömningen”.146 

För år 2014 hade Täby kommuns barn- och utbildningsnämnd även gjort en separat 
indikatorslista för samtliga utbildningsverksamheter som fanns i kommunen under nämndens 
ansvar, vilket motiverades med att kommunen betalar ut offentliga medel.147 I tabellerna 
presenterades indikatorer mellan år 2011 och 2014. För grundskolan visades då också ett värde 
för de kommunala skolorna och ett värde för samtliga skolor (även då innefattandes de 
fristående verksamheterna inom kommunens gränser). Samtliga 13 indikatorer som angavs för 
grundskolan var officiell statistik eller uppgifter från elev- och föräldraenkät. Sju av dessa 
utgick enligt Täby kommun från officiell statistik. 

• andel elever som är behöriga till gymnasieskolan 
• andel elever i årskurs 9 som inte uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen 
• andel elever som inte uppnått målen i svenska som andraspråk 
• andelen behöriga lärare 
• andelen elever som uppnått minst betyget E på nationella prov i årskurs 9 (svenska, 

matematik och engelska) 
• elevernas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 
• andel skolor som förbättrat sitt salsavärde 
• andel elever i årskurs 6 som visar åldersadekvat läsförståelse148 

Fyra indikatorer utgick från en elev- och föräldraenkät; andelen elever som upplevde arbetsro, 
som upplevde att de har inflytande, som kände sig trygga i skolan samt andelen elever som 
tyckte det är roligt att vara i skolan. För den trettonde och sista indikatorn - andel elever med 
omfattande frånvaro – angav kommunen inte hur detta mättes.149  

                                                      
144 Årsredovisning 2014 för barn- och grundskolenämnden, 3. 
145 Årsredovisning 2014 för barn- och grundskolenämnden, tjänsteutlåtande, 2015-02-20. 
146 Årsredovisning 2014 för barn- och grundskolenämnden, 5. 
147 Ibid, 12 
148 Ibid, 14f 
149 Ibid, 15 
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3.3.5 Täby kommuns styrning i förhållande till de analytiska 
begreppen 

Täby kommun hade sex inriktningsmål som styrde grundskolan, i sin tur uppbyggda av 
effektmål och mått. Samtliga dessa kan innefattas inom begreppet dataproduktion, då de mättes 
genom statistik eller olika typer av enkäter. De två sista inriktningsmålen (om inne- och 
utemiljö samt hälsofrämjande arbete) skulle kunna ansetts goda exempel. Men då kommunen 
mätte dessa mål gjorde jag bedömningen att de ska definieras som dataproducerande. De 
sammanlagt tolv mått som användes för att mäta målen mättes genom elev- och föräldraenkäter, 
självskattningsenkäter till rektorer, diagnostiska test och en enkät från elevhälsan. För ett mått 
presenterade kommunen ingen mätmetod. Till detta lades då det sista inriktningsmålet där 
måttet togs fram genom en sammanställning av officiell statistik samt underlag från en elev- och 
föräldraenkät.  

Täby angav sju uppdrag utifrån lika många utvecklingsområden. Min bedömning var att inget 
av dessa sju uppdrag kunde innefattas inom mina analytiska begrepp. Kommunen hade också 
tagit fram en speciell bilaga med indikatorer för att följa de kommunala såväl som de fristående 
verksamheterna inom kommunen. Samtliga tretton indikatorer som rörde grundskolan baserades 
på officiell statistik (exempelvis meritvärde, behörighet till gymnasiet, nationella prov) eller på 
elev- och föräldraenkäter (exempelvis arbetsro, trygghet, inflytande).  

3.4 Vellinge kommun 

Vellinge kommun blev utnämnda till Årets skolkommun av Lärarförbundet 2014. Kommunen 
blev dessutom femma i Skl:s Öppna jämförelser. Fyra dokument granskas i enlighet med vad 
som skrevs i metodavsnittet; Utbildningsnämnden budget 2014, Styrkort med 
insatser/aktiviteter år 2014 för utbildningsnämnden, Utbildningsnämnden – politisk plan 2014-
1015 samt Utbildningsnämnden årsredovisning 2014.  

Under 3.4.1 återfinns nämndens mål. Såväl inriktnings- som nämndmålen är exakt angivna för 
att undvika tolkningar. Jag har dock utelämnat citattecken eftersom jag tyckte att det påverkade 
läsvänligheten. Den förklarande texten under målen som fokuserar på hur mätningar av målen 
sker, är referat. I övriga delar, 3.4.2 – 3.4.4, har jag använt citeringstecken när jag citerat. I 
övrigt är texten refererad. Avseende de prioriterade satsningarna i 3.4.2 hade kommunen inte 
rubriksatt dessa, varför jag tolkat texten och skrivit en egen rubrik. Jag har letat efter uppgifter 
om uppföljningar och utvärderingar i de granskade dokumenten och i den mån jag hittat sådana 
uppgifter, anges de med en kort förklarande text i 3.4.3. Underrubriken ”Övrigt” (3.4.4) används 
för att ta med i övrigt intressanta uppgifter som visar på respektive kommuns styrning. I 3.4.5 
följer sedan en kommentar av det som framkommit utifrån forskningsfrågorna.  
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3.4.1 Mål, mått och indikatorer  

Vellinge kommuns styrning skedde genom flera dokument. För år 2014 återfanns 
inriktningsmål och nämndmål i dokumentet Utbildningsnämnden Budget 2014. Inledningen i 
det dokumentet hänvisade till kommunens skyldigheter och uppdrag enligt 
skollagsförfattningarna, barns och elevers utveckling och lärande, men också med hänvisningar 
till mänskliga rättigheter. Utifrån detta hade sedan utbildningsplanen tagits fram. Arbetet för 
2014 konkretiserades genom målen som framgick i styrkortet och de ”prioriterade satsningarna” 
som kommunen ville se. Eftersom dokumenten tydligt var kopplade till varandra, väljer jag 
inledningsvis att presentera vad som framgick i det övergripande dokumentet 
Utbildningsnämnden – politisk plan 2014-2015. Där angav nämnden under ett antal rubriker den 
önskade situationen, eller med kommunens ord: ”beskriver hur Vellinges skolor ska arbeta och 
utvecklas”.150 Exempelvis framgick det under rubriken ”Kvalité” att kommunen skulle vara tio i 
topp både i Öppna jämförelser för grundskolan och i Lärarförbundets ranking om Sveriges bästa 
skolkommun. Det framgick vidare att ”skolan ska hålla toppklass” och kommunen angav även 
vilket kvalitetsverktyg som skulle användas för att uppnå detta. I dokumentet gjordes också en 
kort lista på framtida utmaningar.151  

Under rubriken ”utbildningsnämndens kärnverksamheter” listade kommunen upp vad de vill se 
inom de olika skolformerna. Inom grundskolan ville nämnden se att 

• Alla elever når kunskapsproven på de nationella proven 
• Alla elever har godkänt i samtliga ämnen 
• Alla grundskolor ska prestera över sitt SALSA-värde 
• Andelen elever med lägsta betyget E minskar 
• Andelen elever med betyg A – C ökar 
• Skolan arbetar framgångsrikt med elever som behöver stöd eller utmaningar 
• Skolan ger eleven en positiv självbild, social förmåga och framtidstro 
• Genusperspektivet genomsyrar verksamheten 
• Arbetet med det entreprenöriella lärandet genomsyrar undervisningen 
• Stark anknytning finns till det omgivande samhället och arbetsmarknaden 
• Skola och förskola samverkar med utgång från barnets behov 
• Kvalitetsverktyget Qualis används i det systematiska kvalitetsarbetet 
• Kommunikation och information mellan elev, föräldrar och verksamheten håller hög kvalité.152 

Kopplat till Utbildningsnämndens politiska plan var då nämndens budget. Där framgick 
styrkortets inriktnings- och nämndmål.153 Beskrivningar av hur målen skulle bedömas framgick 
av Styrkort med insatser/aktiviteter för vilka redogörs för efter respektive mål.154 

 
Inriktningsmål: Verka för en god boendemiljö______________________________________ 
Nämndmål  Tillgången och utbudet av utbildning ska matcha behovet inom  
  samtliga skolformer 

Målet bedömdes efter en analys som skulle göras utifrån den årliga befolkningsprognosen. 

 

                                                      
150 Utbildningsnämnden, budget 2014, sid 4. 
151 Utbildningsnämnden – politisk plan 2014-2015, 1. 
152 Ibid, 4 
153 Utbildningsnämnden budget 2014, 4. 
154 Styrkort med insatser/aktiviteter, år 2014. Nämnd: Utbildningsnämnden, 1ff. 
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Inriktningsmål: Verka för en förbättrad medborgardialog_____________________________ 
Nämndmål Utveckla informationen och kommunikationen via kommunens 

kanaler samt arrangemang 

Målet bedömdes utifrån hur och när utbildningsnämnden medverkade och var synliga på 
kommunens större arrangemang, samt utifrån de årligen förekommande medborgardialogerna 
och avslutningsvis utifrån en ökad närvaro på sociala medier.  

 

Inriktningsmål: Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga i livets olika 
skeenden____________________________________________________________________ 
Nämndmål Andel elever i årskurs 5 och 8, oavsett huvudman, som i 

elevenkäten 2013/14 svarat att de känner sig trygga i skolan ska 
överstiga rikssnittet i SKL:s öppna jämförelser 2014. 

Målet bedömdes efter resultatet på den elevenkät som genomförs i årskurs 5 och 8. Kommunens 
resultat 2014 ställdes sedan mot det nationella utfallet för 2013. 

 

Inriktningsmål: En skola på mycket hög nationell nivå________________________________ 
Nämndmål Vellinge kommun ska rankas tio i topp i SKL:s (Sveriges 

Kommuner och Landsting) öppna jämförelser för grundskolan 

Nämndmål Vellinge kommun ska rankas tio i topp i rankinglistan Sveriges 
bästa skolkommun (Lärarförbundet) 

Vellinge kommun menade i båda fallen att ”måluppfyllelsen mäts genom att ställa Vellinges 
resultat 2014 i relation till det nationella utfallet 2013”.155  

 

Inriktningsmål: En skola som lär för livet__________________________________________ 
Nämndmål Andel elever i årskurs 5 och 8, oavsett huvudman, som i 

elevenkäten 2013/14 svarat att skolarbetet gör dem så nyfikna att 
de har lust att lära mer ska överstiga rikssnittet i SKL:s öppna 
jämförelser 2014. 

Nämndmål Varje skola ska upprätta lokala arbetsplaner för studie- och 
yrkesorientering utifrån den kommunövergripande planen. 

Det första nämndmålet målet bedömdes efter resultatet på den elevenkät som genomfördes i 
årskurs 5 och 8. Kommunens resultat 2014 ställdes i nästa steg mot det nationella utfallet för 
2013. Av dokumentationen framgick inte hur det andra nämndmålet skulle bedömas. Målet om 
att skolarbetet skulle göra eleverna nyfikna var det enda som inte uppnåddes. Det var också det 
enda målet som kommenterades i årsredovisningen, där kommunen konstaterade att 
enkätresultaten visade att kommunen låg under rikssnittet och därmed kunde målet inte anses 
vara uppnått.156 

 

                                                      
155 Styrkort med insatser/aktiviteter, år 2014. Nämnd: Utbildningsnämnden, 4f. 
156 Utbildningsnämnden, årsredovisning 2014, 5. 
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Inriktningsmål: Verka för att motiverad och kvalificerad personal arbetar inom kommunalt 
finansierad verksamhet i Vellinge kommun_________________________________________ 
Nämndmål Öka ämnesbehörigheten samt andelen personal med pedagogisk 

högskoleutbildning 

Den del av målet som avsåg ämnesbehörigheten mättes efter genom en kartläggning. Resultatet 
jämfördes sedan med situationen ett år tidigare. Den del av målet som avsåg pedagogisk 
högskoleutbildning mättes genom statistik från SCB.  

 

Inriktningsmål Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög 
kvalitet__ 

Nämndmål Vellinge kommun ska rankas tio i topp i SKL:s öppna jämförelser 
för grundskolan vad gäller kostnadseffektivitet 

Målet mättes efter vilken placering Vellinge kommun kom på avseende kostnadseffektivitet i 
Skl:s öppna jämförelser.  

3.4.2  Uppdrag, utvecklingsområden eller motsvarande  

Utöver målen fanns 17 prioriterande satsningar angivna, varav 15 berörde grundskolan. Tre av 
de prioriterade områdena fokuserade på informations- och kommunikationsteknik. Två handlade 
om byggande och renovering av skolor och två handlade om maten i skolan.  

I övrigt avsåg de prioriterade satsningarna: 
• ett statsbidragsfinansierat projekt om skoldatatek 
• regeringsbeslutet om att öka undervisningstiden i matematik 
• deltagande i matematiklyft för ett 60-tal lärare 
• deltagande i SKL:s matematikprojekt PISA2015 
• karriärtjänsterna 
• att se över lärarnas arbetsbelastning 
• en översyn av elevhälsans verksamhet utifrån nya statliga riktlinjer 
• samt implementering och utveckling av en lärplattform för att underlätta 

kommunikationen mellan skolan, eleven och vårdnadshavare.157 

De prioriterande satsningarna från verksamhetsplanen redovisades med två tillägg i 
årsredovisningen; Skolinspektionen genomförde en regelbunden tillsyn i kommunen och 
utbildningsnämnden beställde en utredning om särskolans kvalitet och måluppfyllelse. I övrigt 
gjorde nämnden en redovisning av Öppna jämförelser och Årets skolkommun på en och en halv 
sida. Till det redovisade man också kunskapsresultaten för eleverna, en redovisning som tog upp 
meritvärden, behörighet till gymnasiet och resultaten på de nationella proven i årskurserna 3, 6 
och 9.158 

                                                      
157 Utbildningsnämnden, budget 2014, 7f. 
158 Utbildningsnämnden, årsredovisning, 6ff. 
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3.4.3 Uppföljning och utvärdering av verksamheten 

Nämnden påpekade också att ”uppföljning och utvärdering sker kontinuerligt” och ”är öppen, 
offentlig och tillgänglig för alla” och att dessa även skulle vara ”relevanta, tydliga, värderande, 
jämförande” och leda till ”kraftfulla åtgärder […] för att höja nivån i ett ständigt 
kvalitetsarbete”.159 Som komplement till årsredovisningen fanns en bilaga med redovisningar av 
respektive mål, där det av bland annat angavs vilka aktiviteter som skulle göras för att målen 
skulle nås och vem som var ansvarig.  Av dokumentet framgick inte att bedömningen av det mål 
som inte ansågs vara uppnått lett till någon analys, uppföljning eller utvärdering.160 Under 
övriga nämndmål refererades det till en analys som gjorts under det gångna året, vilken 
fokuserade på förväntade behov i förskola och skola.161 I övrigt hänvisade kommunen till 
handlingsplaner eller listade genomförda eller planerade aktiviteter.  

3.4.4 Övrigt 

Vellinge kommun definierade sitt uppdrag genom att hävda att ”utbildningsnämnden ansvarar 
för all pedagogisk verksamhet” där ”produktionen kan utföras både av externa utförare och i 
egen kommunal regi”.162 Samtidigt förtydligade man styrningsuppdraget med att skriva att 
”utbildningsnämnden ansvarar för målformulering, uppföljning, kontroll och utvärdering av 
kommunens uppgifter”.163  I samband med redogörelser för kommunens kvalitetsarbete 
framgick det att kommunen har beslutat rutiner för uppföljningar, rutiner som avser kommunala 
såväl som fristående verksamheter.164 Ett exempel på detta var att bedömningen på ett av 
nämndmålen – det om behörighet och pedagogisk högskoleutbildning – grundades på ”både 
kommunal och fristående verksamhet”.165 

3.4.5 Vellinge kommuns styrning i förhållande till de analytiska 
begreppen 

Vellinge kommun angav sju inriktningsmål uppbyggda av nio nämndmål. Av de sju 
inriktningsmålen bedömde jag att två som dataproduktion (En skola som lär för livet samt Verka 
för att motiverad och kvalificerad personal), tre som jämförelser (Alla som bor eller vistas i 
kommunen ska känna sig trygga i livets olika skeenden, En skola på mycket hög nationell nivå 
samt Oförändrad skatt genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet), ett som det goda 
exemplet (Verka för en förbättrad medborgardialog) och ett föll utanför de analytiska 

                                                      
159 Utbildningsnämnden – politisk plan 2014-2015, 1. 
160 Styrkort med insatser/aktiviteter, år 2014. Nämnd: Utbildningsnämnden, 6. 
161 Ibid, 1 
162 Utbildningsnämnden, budget 2014, 6. 
163 Ibid, 6 
164 Ibid, 8 
165 Styrkort med insatser/aktiviteter, år 2014. Nämnd: Utbildningsnämnden, 9. 
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begreppens ramar (Verka för en god boendemiljö). Ett av inriktningsmålen – en skola som lär 
för livet – utgjordes av ett nämndmål som var en jämförelse och ett nämndmål som genererade 
produktion av data. Jag valde att definiera detta tudelade mål som produktion av data. 
Kontentan är att det fanns en något större övervikt mot jämförandet än vad som direkt framgick. 
För att mäta målen hänvisade kommunen exempelvis till Öppna jämförelser och Årets 
skolkommun, personalens behörighet, deltagande i arrangemang och på sociala medier samt en 
analys av befolkningsunderlaget.  

Kommunen angav 18 prioriterade satsningar inför 2014. Min bedömning är att tio av dessa 
kunde definieras som styrning på det goda exemplet; tre satsningar om Ikt, skoldatatek, 
deltagande i matematiklyftet, deltagande i ett matematikprojekt som Skl håller i, karriärtjänster, 
två satsningar som fokuserar på skolmaten samt implementering och utveckling av en 
lärplattform för kommunikation med vårdnadshavare. Övriga åtta bedömde jag hamnade utanför 
mina analytiska begrepp. Kvantifieringen var viktig i Vellinge kommun, vilket tydligt visades 
genom kommunens kvantifiering av målet om ”förbättrad medborgardialog”. Detta mättes 
genom närvaro på sociala medier, synlighet vid större arrangemang och utifrån 
medborgardialogerna. Tankegångarna gick även igen i den övergripande politiska planen, där de 
fem översta punkterna alla hänvisade till betygsresultat eller resultat på nationella prov. 
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4 Analys och diskussion  

4.1 … om dataproduktion, jämförelser, 
goda exempel och relativisering av 
absoluta mål  

Syftet med uppsatsen var att utifrån ett antal kommuners verksamhetsplaner och 
årsredovisningar analysera och jämföra vilka delar av skolans arbete som kommunerna 
synliggjorde i sin verksamhetsstyrning under 2014. Detta har skett genom att kartlägga vilka 
mål, mått och indikatorer som kommunerna angav i sin verksamhetsstyrning, vilka uppdrag 
eller prioriterade områden som presenterats och även om utvärderingar och uppföljningar 
utgjorde underlag för styrningen. Så långt det deskriptiva. Inom ramen för uppsatsen skulle jag 
även analysera vad som framkommit i kartläggningen. De analytiska begrepp jag använt 
presenterades i kapitel ett; dataproduktion, jämförelser och det goda exemplet. Den inledande 
delen av analysen här i kapitel fyra fokuserar på dessa begrepp i förhållande till resultaten, 
parallellt med att jag besvarar de två inledande frågeställningarna. Eftersom produktionen av 
data och jämförelser är tätt sammankopplade, har jag här valt att diskutera dessa analytiska 
begrepp tillsammans. Därefter vänder jag fokus mot uppföljningen och utvärderingen och en 
diskussion om den tredje frågeställningen. Detta följs av en diskussion kring den styrning på 
författningskrav som visat sig vara vanligt förekommande. Kapitlet, och uppsatsen, avslutas 
med en sammanfattande analys och några reflektioner. 

4.1.1 Dataproduktion och jämförelser  

Som framgick av forskningen var det väntat att jag skulle hitta mycket fokus på data, siffror och 
jämförelser, samtidigt som professionen inte skulle synas lika mycket. Sammanfattningsvis har 
så även varit fallet. Min bedömning är att den skola som synliggjordes i dokumenten för 2014 
mer eller mindre helt utgjordes av det mätbara. Professionen återfanns exempelvis endast i 
undantagsfall i verksamhetsstyrningen. Noterbart är också att inget av uppdragen föll inom 
definitionerna för dataproduktion eller jämförelser. 

Alla fyra kommunerna styrde på siffror som till mycket stor del mäts genom brukarenkäter och 
officiell statistik. Dataproduktionen var omfattande i de fyra kommunerna; av totalt 26 
övergripande mål (inriktningsmål eller strategiska områden) föll 23 inom ramen för de 
analytiska begreppen dataproduktion, jämförelser och det goda exemplet. 20 av de 23 har jag i 
sin tur definierat som dataproduktion och jämförelser; fjorton som produktionen av data, 
resterande sex mål utgjorde jämförelser. I Täby och Piteå var totalt elva av tolv av de 
övergripande målen/strategiska områden att anse som dataproduktion. Motsvarande för 
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Danderyd var två (av åtta) och för Vellinge två (av sju). Däremot var Vellinge den kommun där 
jämförelsen var klart viktigast; fyra nämndmål bedömdes i förhållande till Öppna jämförelser 
och ett nämndmål bedömdes i förhållande till Årets skolkommun. Därmed underlät Vellinge att 
göra en egen bedömning om måluppfyllelsen; den avgjordes på kommunens relativa i Öppna 
jämförelser och/eller Årets skolkommun. Ett annat sätt att säga det är att kommunen frånsa sig 
möjligheten att göra en egen professionell bedömning om målet uppnåtts eller inte. Makten har 
överlåtits till den relativa jämförelsen.   

De resultaten var helt i linje med vad forskningen visade. Där Ball et al menade att 
manipuleringen av jämförelser gjorts på avstånd (´at a distance´) och har format en diskurs för 
hur skolor ska och bör vara, pekade Foucault på att utvärderingen av verksamheten inte gjordes 
mot något absolut. I stället skedde en produktion av en sann diskurs som syftade till att försvara 
vad som gjordes. Detta betyder att resultaten kan tolkas som att kommunerna själva producerar 
den bild som man vill visa upp. Detta är också en fullt rimlig, för att inte säga trolig, tolkning, 
då kommunen själv beslutar om sin verksamhetsplan. En närmare granskning av siffrorna visar 
på osäkerheten i de presenterade mätningarna. Exempelvis fick endast elever i vissa årskurser 
svara på enkäter, resultat som då fick representera alla kommunens elever. I Vellinge tog 
nämndmålet om nyfikenhet och trygghet sin utgångspunkt i eleverna i årskurs 5 och 8. Övriga 
elevers nyfikenhet och trygghet påverkade således inte kommunens resultat. Det fanns också 
mätande som innebär stora svårigheter att grunda en rättvis jämförelse på. Ett sådant exempel 
var mätandet av behörigheten hos lärarpersonalen, vilket flera kommuner gjorde. Det var först 
den 1 juli 2015 som legitimeringsreglerna verkligen trädde i kraft, och då fortfarande med flera 
undantag. Kommunerna definierade inte heller vad de ansåg vara behörig personal i sina 
dokument, vilket hade behövts då alla lärargrupper inte omfattas av behörighetsreglerna. 
Sammantaget måste det anses osäkert vilken typ av behörighet som kommunerna faktiskt mätte 
under 2014. Vellinge kommun inkluderade även lärarna i de fristående skolorna, en grupp över 
vilka kommunen inte styr.  Det innebar ytterligare osäkerhet till siffrorna som presenterades. 
Den osäkerheten leder i sig också till en osäkerhet i jämförelserna mellan kommunerna.  

En granskning av endast de övergripande målen skulle visat en alltför begränsad del av 
verksamhetsstyrningen. Detta var också anledningen till att jag även valt att innefatta övriga 
delar av verksamhetsplanerna, inklusive de kompletterande bilagor med indikatorer som tre av 
de fyra kommunerna producerade. Som exempel på en av dessa vill jag här ta upp Piteå 
kommun. Trots att endast ett fåtal av målen utgjorde jämförelser (meritvärdena för eleverna i 
årskurs 9, andelen rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning samt andel lärare med 
pedagogisk högskolebehörighet) utgjorde just jämförelser en viktig del av den totala styrningen. 
Av andra dokument framgick dock att Piteå kommun gjorde konstanta jämförelser av eleverna, i 
förhållande till andra län och/eller riket i frågor som rörde allt från vikt och hälsa till betyg. 
Även i den omfattande indikatorslistan gjorde kommunen jämförelser mot länet och/eller riket 
men få eller inga målvärden stod att finna. Sålunda angav kommunen inget eget mål eller 
definition för vad de ansåg vara bra – jämförelsen i sig gav svaret. Samma tankegång återfanns 
även i övriga granskade dokument, och därmed är vi tillbaka i samma problematik som jag 
pekade på fanns i Vellinge. Om inga målvärden har angetts blir det en tämligen svår uppgift att i 
årsredovisningen följa upp och utvärdera året som gått.   

Utifrån Foucaults governmentalitybegrepp utgjordes den hierarkiska översynen, att organisera 
mångfalden, av verksamhetsplanen där huvudmannen var osynlig, samtidigt som skolorna och 
eleverna synliggjordes. Precis som Foucault påpekade, var huvudmannen mer eller mindre 
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osynlig i årsredovisningarnas skrivningar – målen och uppdragen fokuserade på prestationer i 
verksamheterna. Normaliseringsprocessen gjordes synlig på framför allt två sätt; dels genom att 
låta de nationella rankinglistorna från Skl och Lärarförbundet stå för bedömningar av 
kommunernas mål, dels genom att sätta skolornas resultat i förhållande till ekonomiska resurser. 
Den foucaultska examen utgjordes av årsredovisningen, där kommunen klassificerade 
verksamheterna som den ansvarar för. Ett alternativt sätt att se på det är att själva examen utgörs 
av Lärarförbundets och Skl:s rankinglistor, och att de som blir styrda är kommunerna (det vill 
säga huvudmännen) genom att skillnaderna slås fast både rituellt och ”vetenskapligt”. Jag anser 
emellertid inte att så är fallet eftersom det står kommunerna fritt att förhålla sig till dessa 
rankinglistor. Å andra sidan kan man argumentera att ingen kommun kommer undan dessa 
”tävlingar” – de är med vare sig de vill eller inte, och kommer därför också att ”examineras” 
vare sig de vill eller inte. Här tror jag inte att det är felaktigt att göra jämförelsen med vad 
Martens och Niemann hävdade angående att länder allt mer börjat gå till OECD för att få en 
utvärdering av sitt system i jämförelse med andra. Även om inte kommunerna ”går till” Skl och 
Lärarförbundet, verkade deras rankinglistor och utlåtanden fylla samma funktion som Martens 
och Niemann skriver om OECD.  

Resultaten visade också på att kommunerna låg i linje med det som Ozga och Asp–Onsjö visade 
på, nämligen att det nu bevakas, mäts och jämförs medan man lämnat de professionellas 
utlåtanden bakom sig. Och även Greks rön om att man tävlade genom jämförelser har visat sig 
stämma i flera fall. Hortlund och Malmberg påstående stämde också in på resultaten. De 
menade att endast det som kan redovisas i siffror blir resultat och att de demokratiska 
förmågorna – som ett exempel på mjukare värdegrundsfrågor – inte alls framträder i styrningen. 

Den stora förekomsten av jämförelser är problematisk ur flera aspekter. Jämförelser helt saknar 
teoretisk och metodologisk grund, vilket Nóvoa och Yariv-Marshal diskuterade. I 
förlängningen, menade författarna, skapar detta en kvalitetskonflikt mellan de som definierar 
kvalitet i relation till konsumenternas önskemål och de som definierar det som producerats i mer 
objektiva termer. En av grundförutsättningarna för att över huvud taget kunna göra jämförelser 
var enligt Grek transparens och att data ”travel well”. Som mina resultat visade rådde det 
oklarheter om såväl underlag som definitioner av de enheter som jämfördes, exempelvis vilka 
elever som räknats in och vilka lärare som ansågs behöriga. Ur Ball et al:s perspektiv innebar 
dessa jämförelser en diskurs i hur skolorna ska eller bör vara. Standardiseringen eller 
benchmarkingen på vad som är bäst leder i förlängningen snarare till otydlighet, något som även 
Foucault påpekade. I enlighet med Foucaults normalitetssträvanden fanns det också en risk för 
ett ständigt rättfärdigande av egna handlingar. Den här typen av ytliga data kan innebära att 
långsiktigheten kan gå förlorad och framtida verksamhetsplanering riskerar att bli kortsiktig och 
bygga på otillräckligt underlag.  

4.1.2 Det goda exemplet  

Av mitt material har inte mycket framkommit som påvisar styrning av det goda exemplet när 
det gäller inriktningsmålen/de strategiska områdena. Jag har bedömt att endast tre av de totalt 26 
inriktningsmål/strategiska områden kunde anses utgöra det goda exemplet; två i Danderyd och 
ett i Vellinge. Däremot var det betydligt vanligare att finna exempel på den här typen av 
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styrning bland uppdragen (även kallade fokusområden, prioriterade områden och 
utvecklingsområden). I Danderyds fall föll fyra av sex uppdrag inom den här kategorin och i 
Vellinge tio av 18 uppdrag. När det gäller uppdragen var det tydligt att detta område användes 
på olika sätt i kommunerna. I Täby och Piteå verkade uppdragen mer fokusera på att ge 
förutsättningar och flera av uppdragen verkade också vara av kommunövergripande karaktär. 
Sammantaget hittade jag 38 uppdrag (eller motsvarande) i verksamhetsstyrningsdokumenten 
hos de fyra kommunerna. 18 definierade jag som det goda exemplet. Min bedömning av de 
övriga 20 är att de fallit utanför mina analytiska begrepp.  

Att det råder en relativ avsaknad av det goda exemplet kan bero på att abstraktionsnivån i 
huvudmannens verksamhetsstyrning var för hög, och att jag hade hittat mer av konkreta goda 
exempel om jag sett till enskilda skolors verksamhetsstyrning. I fallet med de goda exemplen 
finns det också en gränsdragningsproblematik – den här typen av satsningar kan ibland utgå från 
kommunens organisation där syftet ytterst handlar om att ge förutsättningar och möjligheter åt 
eleverna i enlighet med skolförfattningarna. Som visades i analysen fanns några tydliga 
exempel. Det är också i dessa enstaka fall som verksamheterna, professionen, kommit fram. I 
det långsiktiga perspektivet borde det vara problematiskt att professionen inte alls kommer fram 
inom de mer långsiktiga målen. Professionen hittades endast bland uppdrag, fokusområden eller 
motsvarande, vilka ofta var av mer tillfällig natur. Därmed menar jag att resultaten 
sammanfattningsvis visade att kommunerna motverkade långsiktighet i styrningen. Därmed 
ökade också risken för kortsiktiga mål och mer av tillfälligt hoppande mellan trender. Dessa 
resultat var helt i linje med vad Löfgren och Prieto beskrev när det gällde förskolans 
verksamheter. 

De tre analytiska begrepp jag valt att använda har, trots att de tidigare använts på mellanstatlig 
nivå, på ett bra sätt fångat upp vad kommunerna styr på. I synnerhet har begreppen varit 
framgångsrika i att fånga upp styrningen på mål (inriktnings- och nämndmål), där samtliga mål 
utom tre omfattades av de begrepp jag använt mig av. Det har också framgått att det goda 
exemplet som analytiskt begrepp i stället mer kom till sin rätt avseende uppdragen (eller 
motsvarande), vilka tenderade att fokusera på olika satsningar på ämnen eller på en gemensam 
nyttighet, exempelvis ett Skoldatatek. Här fanns i betydligt större utsträckning exempel på det 
pedagogiska arbetet och att skolorna skulle jobba just med goda exempel. När det gäller 
uppdragen användes de på olika sätt av kommunerna; ett par kommuner angav uppdrag på 
verksamhetsnivå och det är även här jag hittat de goda exemplen. Övriga två kommuner angav 
uppdrag av mer kommunövergripande karaktär, och dessa föll således utanför de analytiska 
begreppen. Även de indikatorslistor som förekommit föll väl in under de analytiska begreppens 
ramar. Jag valde av utrymmesskäl att behandla dessa indikatorslistor mer översiktligt, men min 
uppfattning är att det absoluta flertalet av de indikatorer som kommunerna listat kunde 
definieras in under något av de tre analytiska begreppen som använts här.  

Sammantaget betyder detta för de två inledande forskningsfrågorna att kommunernas 
verksamhetsstyrning till mycket stor del handlade om att mäta, producera data och jämföra med 
andra. Här fanns också en mindre del som handlar om det goda exemplet. Genom att använda de 
analytiska begreppen dataproduktion, jämförelser och det goda exemplet har innehållet i 
verksamhetsplanerna i de fyra kommunerna därmed kunna presenterats på ett nytt sätt. Jag 
konstaterar också att värdegrundsfrågorna inte alls var synliga i de granskade delarna. Hade 
undersökningen, som initialt var tänkt, även innefattat vad kommunerna ”borde” styra på, hade 
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jag kunnat utveckla denna del mer. Med undersökningens begränsningar väljer jag dock att 
lämna en diskussion vad som utelämnats därhän. 

4.1.3 Uppföljning och utvärdering  

Jag vill därmed lämna den delen av analysen och gå över till att diskutera frågan om i vilken 
omfattning kommunerna nämnde eller byggde sina verksamhetsplaner och/eller 
årsredovisningar på uppföljningar och utvärderingar. Den tidigare forskningen pekade unisont 
på vikten och nödvändigheten i att verksamheten planeras utifrån resultat som framtagits genom 
analyser, utvärderingar och uppföljningar; Nestor menade i Styrning för samverkan eller 
styrning av samverkan att uppföljning och utvärdering är en avgörande del i 
målstyrningsmodellen, Lundgren pekade i Lärande, Skola, Bildning på uppföljningars och 
utvärderingars vikt att få återkoppling för att kunna göra nödvändiga ändringar, medan 
Rombach i Den marknadslika kommunen menade att uppföljningar och utvärderingar ger 
legitimitet. Det är då rimligt att fråga om det framgick på vilka grunder som produktionen av 
data, jämförelserna och goda exempel skedde i de kommuner jag granskat. En årsredovisnings 
syfte ska ju enligt Karlsson vara att kontrollera måluppfyllelse genom att jämföra mål och 
resultat.166 Men den ligger också till grund för kommande planeringsarbete, varför 
utvärderingarna blir viktiga både i planerings- och legitimitetssyfte. En årsredovisning är en 
uppföljning i sig, varför delar av uppföljningen skedde genom det som framkommer i styrkorten 
eller under de olika målen. Ur den synvinkeln var uppföljningen att anses som omfattande, även 
om det tydligt framkommit att den helt dominerades av mätningar och jämförelser. I den gjorda 
kommunala uppföljningen ingick då även de bilagor med indikatorer som tre av kommunerna 
(Danderyd, Piteå och Täby) valde att producera.  

Med ett undantag förekom det ingenstans i de granskade dokumenten att en analys, utvärdering 
eller det genom någon annan typ av uppföljning (förutom årsredovisningen i sig) låg till grund 
för att arbeta med just de indikatorer kommunerna presenterade (undantaget återfanns under det 
översta inriktningsmålet i Vellinge kommun, där kommunen gjorde en bedömning utifrån en 
analys om befolkningsutveckling). Det framkom heller inte att någon utvärdering eller analys 
legat till grund för den framtida planeringen eller för att alla målen ska uppnås någon gång i 
framtiden. I exempelvis Täbys fall borde detta varit ett naturligt inslag då flera mål inte nåddes 
och måluppfyllelsen bedömdes vara ”mindre god”. I stället valde utbildningschefen att 
”påvisbara resultat från aktiviteter” också kunde ligga till grund för en bedömning av målen. Jag 
återkommer till det uttalandet längre fram.   

I Vellinges årsredovisning framgick det att ett mål inte uppnåtts, vilket kommenterades i 
årsredovisningen. Kommentaren saknade dock helt analys och satte heller inte problematiken i 
ett större sammanhang. Eftersom Danderyds kommun inte angav målvärden på hälften av sina 
inriktningsmål, omöjliggjorde kommunen själv i princip både en uppföljning och en utvärdering 
(jag är för övrigt skeptisk till att dessa fyra mål ens är att anse som mål, men det är föremål för 
en annan diskussion.) Med tanke på att mål- och resultatstyrning varit en självklar del för 
utbildningsverksamheten i offentlig sektor under i princip ett kvarts sekel, är det 

                                                      
166 Karlsson. Utvärdering – mer än en metod: tankar och synsätt i utvärderingsforskning, 59. 
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anmärkningsvärt att den enligt forskningen mest fundamentala grundstenen, utvärderingen, 
nästan helt lyste med sin frånvaro.  

Resultaten ovan pekar på en problematisk situation som jag kan dela upp i tre delar. För det 
första pekade Myrlund på en diskrepans mellan upplevt och faktiskt kvalitetsarbete i 
utbildningsnämnderna, vilket ytterligare förstärker bilden av att uppföljningar och utvärderingar 
i realiteten inte var en viktig del av kommunens verksamhetsstyrning även om upplevelsen från 
ansvariga verkar vara den motsatta.167 För om nu kommunerna gjorde uppföljningar och 
utvärderingar som underlag för verksamhetsplaneringen anser jag det anmärkningsvärt att 
kommunerna i så fall inte lyfte fram dem i dokumenten. För det andra innebär detta att 
kommunerna hamnar i en kvalitetsproblematik. Ärlestig underströk vikten av att kvantitativa 
och kvalitativa mått ska knytas ihop.168 Utan utvärderingar och analyser blir det i det närmaste 
omöjligt. För det tredje riskerar styrningen att bli kortsiktig och inte speciellt uthållig, 
exempelvis genom politikernas vilja att styra på de områden som är aktuella alternativt områden 
de själva vill fokusera på. En undersökning som hade följt hela kvalitetsarbetet i en eller ett par 
kommuner hade antagligen kunnat visa på hur genomgående den här problematiken var i 
realiteten. Ska kommunernas arbete med mål- och resultatstyrning vara seriöst, bör målen bygga 
på någon typ av analys. Givet att samtliga fyra kommuner inte låtit bli att redovisa sina 
utvärderingar och analyser i verksamhetsplaneringsdokumenten faller trovärdigheten och 
legitimiteten för mycket av planeringsarbetet.  

4.1.4 Styrning i förhållande till lagstiftningen 

Mot bakgrund av att det hos samtliga fyra kommuner förekom styrning i förhållande till 
lagstiftningskrav anser jag det motiverat att inom ramen för analysen även ta upp detta till 
diskussion. Diskussionen om författningskraven är i högsta grad relevant för en analys av 
verksamhetsplaneringen, bland annat mot bakgrund av såväl Hedenqvist och Håkanssons 
uttalande169 att det knappast ska vara en målsättning att få bilister att stanna mot rött, som 
Rombachs skrivningar170 om att det är en grundförutsättning för en fungerande styrning att de 
som ska styras också är föremål för styrning. 

Min kartläggning har visat på två grundläggande problem i förhållande till lagstiftningen. Det 
första problemet var relationen till de fristående skolorna. Den enda av den granskade 
kommunerna som inte nämnde fristående skolor i verksamhetsuppföljningen var Piteå kommun. 
Övriga tre innefattade de fristående skolorna på olika sätt. I Danderyd berättade man i 
kommunens årsredovisning om besök i fristående verksamheter och visade hur det gick för två 
fristående skolor när de fick besök. Kommunen berättade dock inte ett ord om sina egna skolor 
på motsvarande sätt. Vidare växlade Danderyds kommun mellan att låta indikatorerna och 
målvärden enbart inkludera kommunala verksamheter, men ibland hade även fristående 
verksamheter inkluderats. Detta var delvis fallet även i Täby kommun. I båda kommunerna 
presenterade kommunerna indikatorslistor med jämförelser mellan de fristående med de 

                                                      
167 Myrlund. De kommunala nämnderna och utbildningspolitiken, 175. 
168 Ärlestig. Systematiskt kvalitetsarbete – ett gemensamt ansvar för rektor, huvudman och Skolinspektionen, 86. 
169 Hedenquist och Håkansson, Formulera och utvärdera mål, 22f. 
170 Rombach, Det går inte att styra med mål!, 21ff. 
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kommunala verksamheterna. Denna redovisning blir vilseledande för kommunens medborgare 
genom att kommunen i dokumenten försökte visa att man även styrde över de fristående 
skolorna – vilket man aldrig gjort. En anledning för kommunen att inkludera de fristående kan 
vara att man försökte påverka de fristående skolorna genom denna ”informella styrning” 
(genom synliggörandet!). En annan anledning är rimligtvis det som framkom i Täby kommuns 
dokumentation, nämligen att det är kommunen som betalat ut offentliga medel och då ska det 
synas vad som händer med de pengarna.  

Det andra problemet i förhållande till lagstiftningen var styrningen på rättigheter i skollagen. 
Skolinspektionen definierade detta som relativisering av absoluta mål, vilket betyder att 
kommunerna sätter upp mål som enligt författningarna är rättigheter/krav. Detta skedde i alla 
fyra kommunerna. Ett återkommande exempel var frågan om trygghet och studiero. Skollagens 
(2010:800) 3 kap. 3 § anger att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Detta nämnde exempelvis inte 
Danderyds kommun i sina skrivningar, utan presenterade statistik där det framgick att 89 – 95 
procent (beroende på elevernas ålder) kände sig trygga i skolan. Detta betydde att Danderyds 
kommun resonerade om rättigheter i form av mål, och även att kommunen per definition bröt 
mot lagen när man inte nådde 100 procent. I Piteås fall la kommunen samman trygghet och 
studiero (rättigheter) i ett mått tillsammans med glädje och trivsel (inte rättigheter). Om eleverna 
gav väldigt bra svar på glädje och trivsel och lägre på trygghet och studiero, var det fullt möjligt 
att medelvärdet skymde sikten för att många elever i Piteå kommun varken var speciellt trygga 
eller hade någon vidare studiero. Vellinge kommun gjorde ingen bedömning av sina elevers 
trygghet och studiero; målet för nämnden uppfylldes om resultatet i elevenkäten översteg det 
nationella genomsnittet inom Öppna jämförelser. Täby var den enda kommun där trygghet och 
studiero inte innefattades i målstrukturen. Istället redovisade kommunen en lista med 
indikatorer. I den listan fanns flera indikatorer som kunde diskuteras utifrån relativisering av 
absoluta mål, bland annat just trygghet och studiero. Grundproblemet är att när kommunerna 
diskuterade i termer av att nio av tio elever var trygga, och bedömde att nämndens mål därmed 
var uppfyllt, sa man samtidigt att kommunen accepterade att var tionde elev var otrygg. Med 
stor sannolikhet skulle inte en utbildningschef eller en nämndordförande hålla med om ett 
sådant påstående, men reellt sätt blir det resultatet av sådana skrivningar.  

Jag vill även kommentera en fråga med viss juridisk anknytning, eftersom den hade påverkan på 
vad som mättes och jämfördes. Danderyds kommun redovisade en komplexitet i styrningen som 
inte övriga kommuner tog hänsyn till när de mätte meritvärden. En kommuns ansvar avser dels 
samtliga elever, oavsett hemkommun, som går i kommunens egna (kommunala) skolor, dels 
elever som är folkbokförda i kommunen men som går i andra skolor än kommunens (oavsett 
huvudman). En kommunal nämnd är således ansvarig för fler elever än de som är folkbokförda i 
den egna kommunen. Således var det osäkert i Piteå, Täby och Vellinges fall om de meritvärde 
som redovisades avsåg eleverna i kommunens skolor, alla elever i de skolor som låg inom 
kommunens geografiska område eller om det var de elever som var folkbokförda i kommunen. 
Ska en kommun redovisa kvantitativa enheter bör det klargöras vilka elevers resultat som 
redovisas. Annars faller jämförelsen, och grundbulten om att data ska ”travel well” tillgodoses 
inte i detta hänseende heller. 
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4.2 Sammanfattning och avslutande 
reflektioner 

För att sammanfatta är det en tydlig slutsats av min undersökning att vissa saker synliggörs (och 
andra därmed tystas ned). Med tanke på vad som synliggjorts och i vilken utsträckning det skett, 
riskerar den pedagogiska verksamheten att påverkas på ett klart negativt sätt. Analysen har visat 
att styrningen i de fyra granskade kommunerna ligger i linje med de rön som den presenterade 
forskningen (och myndigheter) tidigare hittat. Medlen som detta skedde med var mätningar och 
kvantifieringar, jämförelser och vissa riktade satsningar i form av (tillfälliga) uppdrag eller 
prioriterade områden. Professionen lyste helt med sin frånvaro i de granskade dokumenten och 
de pedagogiska insatserna presenterades som olika satsningar.  

Resultaten ligger väl i linje med Foucaults tankar om ”regimes of practices” – arbetet utvärderas 
inte mot något absolut utan det oskrivna syftet verkar vara att rättfärdiga huvudmännens 
handlingar. Jag måste dock tillstå att jag inte hamnade helt och hållet i den del av 
governmentalitybegreppet som jag trodde. När jag inledde arbetet utgick jag att det var den 
disciplinära delen av begreppet som skulle behövas för att täcka in diskussionen om den 
kommunala verksamhetsstyrningen. Men med tanke på i vilken utsträckning som kommunerna 
relativiserade absoluta mål – det vill säga att författningskrav mättes och kommunerna hävdade 
att man uppfyller sitt eget mål även om man inte levde upp till lagkravet – suddades delvis 
gränserna ut mellan governmentalitybegreppets två delar. Detta i sig anser jag intressant då jag 
tolkat begreppets två delar som oförenliga. Sammantaget har jag sett en utveckling som kan leda 
till det tillstånd som professor Svein Sjöberg beskrev efter den senaste Pisamätningen: 

En slik makt er også omtalt som «governing by numbers», og oppfattes som et ledd i 
en «global education policy convergence». «En bedre skole» blir konkretisert til å 
være en skole som gir «value for money» og som er «more cost effective». I praksis 
blir altså «bedre skole» operasjonalisert til å være en skole der man oppnår flest 
mulig PISA-poeng per krone brukt.171 

Den ensidiga typen av styrning som framkommit i min undersökning menar jag kan vara 
betygsdrivande. Låt mig ge några exempel för att klargöra. I Vellinge kommuns politiska 
utbildningsplan angav politikerna 14 saker de ville se under den avsedda tvåårsperioden. De fem 
översta kunde enkelt lösas genom att höja betygen för eleverna. Den frestelsen minskade inte 
genom att kommunens målbedömning i hög grad utgick från nationella jämförelser. För att 
nämndens mål skulle uppfyllas, gällde det att eleverna fick höga betyg samtidigt som få elever 
fick underkänt. Här fanns således tydliga incitament till att höja betygen. Samma kritik kan 
riktas mot Täbys effektivitetsmål, där kommunen satte kostnaden på verksamheten i relation till 
sju mått.172 Tre av dessa mått kunde enkelt påverkas genom snällare bedömningar. I Danderyds 
kommun återfanns målet ”grundskolorna har studieresultat som vid varje jämförelse är av 
högsta nationella klass”, som jag också menar tillhörde kategorin betygsdrivande mål. 
Danderyds tredje, och till viss del även det sjätte, resultatmål under det andra inriktningsmålet 
kunde också hänföras till kategorin betygsdrivande. Även de jämförelser i resultat som 
framkommer i bilagorna med indikatorer som fanns i flera av kommunerna underblåste risken 

                                                      
171 Sjöberg. OECD/PISA – ”governing by numbers”, Skola och samhälle, 2014-03-13. 
172 Jag kommer mycket väl ihåg de här diskussionerna. De pågick under mitt sista arbetsår i Täby kommun och när jag 
slutade var frågan inte löst.  
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för betygsinflation. Problemet gick således att hitta i samtliga de granskade kommunerna. Det 
självklara försvaret för en kommunföreträdare är då att säga att ”våra lärare sätter rättvisa 
betyg”. Det är möjligt att så både var och är fallet. Dock, utifrån myndigheternas återkommande 
kritik och problematisering av bristerna gällande likvärdighet i betygssättningen, hade jag i 
verksamhetsdokumenten i sådana fall gärna sett skrivningar (uppdrag, utvecklingsområden, 
mål) där det framgick att lärarna/skolorna jobbade med likvärdig betygssättning eller på andra 
sätt kvalitetssäkrade den processen. Misstanken om en strukturell betygsinflation blir i mina 
ögon än mer problematisk då analysen bygger på några av de skolkommuner som ofta får 
statuera exempel som de bästa skolkommunerna. De här kommunerna tjänar för många som det 
goda exemplet (som jag varit inne på tidigare) och ett sätt att i de andra kommuners jakt på att 
komma ikapp dessa kommuner, eller på grannkommunen som hamnat högre upp i 
rankinglistorna, är att meritvärdena höjs.  

Konsekvenserna kan bli långtgående. Flera forskare, bland annat Lindgren173 och Krantz174, 
pekade på att mätandet riskerar leda till en avprofessionalisering då indikatorerna till och med 
kan krocka med de professionella värderingarna. Den avprofessionaliseringen kan exempelvis 
bestå i minskat inflytande hos lärare. En sådan situation hjälper inte till att bygga upp det 
förtroende som behövs i styrkedjan, ett förtroende som enligt Ärlestig rektorerna inte har i 
huvudmännens ögon. Lindgren pekade på att det inte är konstigt att en i organisation som 
konstant övervakas påverkar människorna i densamma att övervaka sig själv och varandra.175 
Om lärare och skolledare upplever att de konstant är granskade från kommunhuset och att allt 
de gör är utsatt för konstanta jämförelser och mätningar, kan frestelsen bli stor att höja några 
betyg – om inte annat för att bli av bevakningen en liten stund.  

 

Jag vill att den gjorda analysen ska ses i ljuset av följande. För det första har jag inte i min 
analys gjort anspråk på att uttala mig om den verkliga verksamheten. Analysen handlar om vad 
som synliggjorts i dokumenten. Forskningen som jag använt mig av säger inte att jämförelser 
och mätningar inte ska ske, utan det handlar i grunden om hur kommunerna behandlar de 
resultat de har i det vidare arbetet och att kommunerna till mycket stor del kvantifierar sin 
verksamhet. För det andra skulle man kunna hävda ett hönan-och-äggetresonemang; dessa 
kommuner är framgångsrika på grund av styrningen. Det finns tre argument som med stor 
emfas motsäger det påståendet; de fyra kommunernas styrning påminner mycket av den typen 
av mål- och resultatstyrning som såväl forskare som myndigheter har kritiserat sedan början på 
1990-talet, frånvaron av kvalitativa delar i verksamhetsstyrningen samt den totala frånvaron på 
utvärderingar och uppföljningar. Det finns heller ingenting skrivet av någon av de forskare eller 
myndigheter som jag tagit del av som stöder resonemanget att det är styrningen i de här 
granskade kommunerna som är orsaken till att de låg i topp.  

Val av metod (fallstudie) och urval (de två ”bästa” kommunerna från två olika rankinglistor) har 
naturligtvis haft påverkan på resultatet. Anledningen till valet, var som framgick i 
metodavsnittet, just att dessa kommuner rimligtvis utgör det goda exemplet för andra kommuner 
som har strävan att komma högt upp på dessa listor. Det går bara att spekulera i hur urvalet 

                                                      
173 Lindgren, Nya utvärderingsmonstret, 117. 
174 Krantz, Styrning och mening – anspråk på professionellt handlande i lärarutbildning och skola, 223ff. 
175 Lindgren. Nya utvärderingsmonstret, 120. 
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påverkat – jag har för få kommuner för att hävda allmängiltighet av mina resultat och det finns 
heller inga motsvarande undersökningar att jämföra med.  

Ett bra sätt för en kommun/huvudman att få en fungerande, långsiktig och välgrundad 
verksamhetsplanering är att grunda verksamhetsplaneringen i analyser och utvärderingar (något 
som inte verkar ske i dagsläget). När det är gjort plockar kommunen fram skolutvecklings-
perspektivet för att se vad man – utifrån sina egna kommunspecifika förutsättningar – bör styra 
på. Ett sådant arbete kan naturligtvis kompletteras och underbyggas med mätningar. Detta 
oavsett vad Skl och Lärarförbundet efterfrågar eller vad andra kommuner gör. Det är dock 
viktigt att i ett sådant arbete respektera den juridiska gränsdragningen mellan huvudmannens 
och den enskilde rektorns ansvar.  

Ytterligare hjälp i ett sådant arbete hade kanske en teoretisk modell varit. Jag har i takt med att 
uppsatsen växt fram funderat på en sådan, men ansåg det inte möjligt på grund av det 
begränsade underlaget. Jag hade behövt definiera varje mål och varje mått inom respektive 
verksamhetsplan för att få en någorlunda robust modell. Nu omfattades omkring hälften av 
kommunernas uppdrag inte av mina analytiska begrepp, varför den delen i så fall hade känts 
dåligt grundad. Hade jag däremot gjort en mer omfattande kartläggning hade en modell både 
varit ett bra hjälpmedel och något konkret för huvudmännen att använda.  

Det ingick inte inom ramen för uppsatsen att bedöma om kommunerna hade en hög kvalitet 
eller inte, men jag vill så här på slutet göra en kort reflektion kring kvalitetsbegreppet. 
Anledningen till utvikningen bottnar dels i vad kommunerna skriver i dokumenten, dels i vad 
resultaten och analysen visat. Jag har vid flera tillfällen tagit upp enstaka exempel för att visa på 
något allmänt, och i den här utvikningen om kvalitet får Täby kommun stå för det exemplet. 
Kommunen hävdade att deras verksamheter hade hög kvalitet, dock utan att definiera vad 
kvalitet var för dem. Uttalandet var speciellt intressant i skenet av att nämndens måluppfyllelse 
(i samma dokument) ansågs vara mindre god. Ingen av de granskade kommunerna har angett 
någon definition på kvalitet, samtidigt som alla fyra använder begreppet kvalitet i de granskade 
dokumenten. Extra viktigt kan jag personligen tycka blir det när, som i Täbys fall, 
utbildningschefen relativiserar resultaten (och egentligen nämndens hela verksamhetsplan) 
genom att hävda att resultaten inte visade hela bilden. Jag håller med honom om det, men med 
tanke på att just Täby kommuns verksamhetsplan i sin helhet byggde på dataproduktion var det 
ju just det kommunen valt att fokusera på och lyfta fram. Jag drar slutsatsen att hans uttalande 
antingen betydde att han inte litade på resultaten eller att han ville ge en förklaring till varför 
resultaten inte var bättre. Igen, Täby var den kommun av de fyra som faktiskt hade målvärden i 
störst utsträckning, i samtliga fall satta till 80 procent eller att de ska öka sen föregående år. 
Även här fanns en problematik sett till forskningen. Hedenquist och Håkansson menade ju att 
formuleringar som ”öka” mer ska ses som god vilja än som ett sätt att styra. Speciellt så som det 
i Täbys fall helt verkade saknas analyser.  

Med det resonemanget i bakhuvudet, betänk det följande som skrevs av Stig Montin till Lena 
Lindgren. 

Vad är ”resultat”? Jo, det betyder ”faktiska utfall” i verksamheten, men det är inte 
det samma som kvalitet eftersom de indikatorer som bör mätas skall omfatta mått 
som har ”en väsentlig påverkan på verksamhetens kvalitet”. Där är vi då igen, något 
som påverkar men som ändå inte är kvalitet. Att en verksamhet fungerar ”effektivt” 
torde väl i första hand handla om kostnadseffektivitet, vilket inte heller är det samma 
som kvalitet. Kvar har vi då om kunderna är nöjda. Att vara nöjd med något behöver 
emellertid inte betyda att allt är bra i en verksamhet. Troligen går det inte att komma 
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närmare än så här. Kvalitet beskrivs antingen i termer av olika komponenter som 
tillsammans (på ett oklart sätt) innebär kvalitet eller som leder till kvalitet. Dock ges 
inte svar på frågan var kvalitet är.176 

Avslutningsvis kan jag bara konstatera att fyra av de ”bästa” skolkommunerna i landet styrde 
genom kvantifierbara data som konstant utsattes för jämförelser, data som även sattes i relation 
till de ekonomiska kostnaderna. Därmed kunde den bästa kommunen definieras som den mest 
effektiva kommunen, och inte den kommun som gav sina elever bäst förutsättningar för lärande. 
I och med de ständigt pågående mätningarna befann sig dessa fyra kommuner hela tiden inom 
tävlingsmetaforens rörliga gräns, där framgångsberättelser skapades inom en diskurs som angav 
vad som var mätbart och inte. Vid skapandet av framgångsberättelsen verkar saker som inte 
stämde överens med eller komplicerade den bild som skulle presenteras för kommuninvånarna 
sållats bort. Det är för mig en självklarhet att kommuninvånarna ska se nyttan av deras 
skattepengar – men frågan är om inte detta enögda fokus på det mätbara skapar fler vita lögner 
än visar sanningar. Den pedagogiska personalen, satta i ett panoptikon, kan för en stund komma 
undan övervakningen genom att hjälpa till att uppfylla kommunens mål om att ha högst 
meritvärden eller minst andel underkända elever, helt enkelt genom att höja ett betyg här och 
där. På så sätt riskerar kommuners uttalade mål att ”bli bästa skolkommun” att leda till en 
urholkning av kvaliteten i skolan och en avprofessionalisering av lärarkåren, samtidigt som man 
bidrar till betygsinflationen. Det kan knappast varit det Lärarförbundet eller Sveriges kommuner 
och landsting strävade efter. Men bara misstanken om att deras ”tävlingar” ger ytterligare 
incitament till betygsinflation, borde leda till att de båda organisationerna funderar över att 
ändra kriterierna till att fokusera på problem och på skolutveckling. Då kan Lärarförbundet på 
allvar börja prata om Årets skolkommun och Skl göra Öppna jämförelser mellan faktorer som 
verkligen spelar roll – för elevernas lärande.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
176 Lindgren, Nya utvärderingsmonstret, 133. 
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