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Förord 
Under mitt sista år på Luleå Tekniska Universitet så har Framtidens skola legat i fokus större                

delen av mina uppsatser och studier utifrån olika teman/infallsvinklar. Detta har skapat en             

grundläggande förståelse kring ämnet och ett större intresse kring den nya skolpolicyn. Detta             

intresse har varken legat i en positivt- eller negativfördel. Målet är varken att hylla framtidens               

skola eller kritisera utan så objektivt som möjligt finna svar på det frågeställningar som              

behandlas i studien. Det som jag hoppas är att studien bidrar med kartläggningen av              

skolverksamheten i Luleå till kommande studier kring den verksamheten samt kommande           

utvärderingar för att se förändringar över tid och utvecklingen kring ämnet. Barn- och             

utbildningsnämnden i Luleå kommun har varit hjälpsamma och bidragit med att ange relevanta             

dokument för att kunna genomföra studien, jag är oerhört tacksam för denna hjälp. Sveriges              

kommuner och landsting(SKL) har även varit hjälpsamma med att få information som behövs för              

att genomföra studien. Den största hjälpen som har funnits tillgänglig är min handledare Mikael              

Sevä som har hjälp med bollande av idén och annan handledning, där jag är oerhört tacksam för                 

den hjälp som Mikael har gett till mig under denna studie och andra studier kring detta ämne.  

  

 



Sammanfattning 
Under hösten 2015 så tillkom det en utredning kring en förändring av skolverksamheten i Luleå               

kommun. Denna utredning skedde främst via en kritiserad medborgardialog som “la grunden”            

till beslutet “Framtidens skola” år 2016. PwC har på uppdrag av Luleå kommun utvärderat              

medborgardialogen, detta för att kunna lärdomar till kommande utredningar med          

medborgardialoger. Nu har ungefär halva tiden av framtidens skola implementeringstid har           

passerat så har denna studie valt att fokusera på en utvärdering av målbilden som framtidens               

skola har formulerat. Detta val har skett enligt New Public Management teorin och teorins olika               

formuleringar kring styrning av verksamheter. För att kunna välja rätt modell till utvärderingen             

så har en kartläggning kring Luleå kommuns skolverksamhet gjorts och förklarats. Den            

styrningsdoktrin som tillämpas av Luleå kommun i skolan är mål- och resultatstyrning. Detta             

skapar förutsättningar att utvärdera framtidens skola enligt en måluppfyllelsemodell, en          

måluppfyllelsemodell använder målen som mått för att se om önskat resultat nås. Denna typ av               

utvärdering skapar ett neutralt förhållande till ämnet som är i detta fall framtiden skola. Hela               

Framtidens skola och dess målbild är i fokus i denna studie. Där det visar att Luleå har samma                  

problem som den nationella skolan har med sjunkande betyg och svårigheter med att få in               

behörig personal. Trots detta så uppnår Luleå kommun två av fyra mål som framtidens skola har                

formulerat. Målen som nås är de mål som behandlar personalstyrkan och dess behörighet, där              

Luleå kommun är rankat som nummer ett enligt lärarförbundet(2018). Det mål som inte nås i               

Framtidens skola är rekrytering av specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor och elevernas          

kunskapsutveckling. En utvärdering som sker enligt måluppfyllelsemodellen ska egentligen ske i           

efterhand, därmed år 2025. Huvuduppgiften med denna studie är att ta fram information kring              

framtidens skola och vart framtidens skola står idag samt vilken grad som målen uppnås i. Den                

grad som uppnås i målbilden idag då studien genomförs behöver inte vara sann om ett par år                 

kanske månader.   
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1. Inledning - Forskningsproblemet 
New Public Management (NPM) är en reform av den offentliga verksamheten som etablerad i              

den svenska styrningen vilket innebär att effektivisering av resurser och service är i fokus (Pollitt               

& Bouckhaert, 2000, s6; Eklöf, 2017; Hertting & Vedung, 2009, s31). NPM rörelsen ger mer               

kontroll åt politiker över det offentliga verksamheterna (Pollitt & Bouckhaert, 2000, s6-7). Dessa             

reformer kan motiveras genom effektivisering av exempelvis kostnader kring en offentlig           

verksamhet (Pollitt & Bouckheart, 2000, s6-7; Eklöf, 2017). Med NPM reformen tillkommer            

olika idealtyper av styrning, även kallat styrningsdoktriner (Hertting & Vedung, 2009, s31;            

Eklöf, 2017). Dessa styrningsdoktriner är ämnat till att förklara och kontrollera reformernas            

effektivitet eller utfall mot mål som mäts enligt olika typer av utvärderingar (Hertting & Vedung,               

2009, s33). Det finns tre idealmodeller som förklarar olika styrningsdoktriner och dessa är             

nätverkstyrning, mål- och resultatstyrning och brukarstyrning. Dessa skiljer sig åt när det            

kommer till den tolkning som görs när det kommer till styrningen av en verksamhet. Den               

skillnaden kan förenklas som exempel att i mål- och resultatstyrning återfinns det en hierarkisk              

styrning, nätverkstyrningen har ett samarbete mellan som i detta fall rektorer för att förbättra sina               

verksamheter gemensamt, brukarstyrning så styr brukarna som använder den offentliga          

verksamheten ( Eklöf, 2017; Hertting & Vedung, 2009, s31). Offentlig verksamhet är mer             

komplext än vad idealmodellerna beskriver och skapar ett problem. Problemet som uppstår är om              

det går att få fram en rättvis utvärdering av offentliga verksamheter om styrningsdoktrin-teorin             

väljer utvärderingsmodellen åt en studie.  

 

En reform som motiveras med att kostnadseffektivisera och förbättra servicen i skolan är Luleå              

kommuns reform “Framtidens skola” (Barn- och utbildningsnämnden, 2016). Beslutet att          

reformera Luleå kommuns skolverksamhet togs den fjärde april 2016 som innebär antalet skolor             

ska minskas för att kunna minska kostnader och förbättra den service som skolan ger (Hällström,               

2016; Barn- och utbildningsnämnden, 2016). Detta beslut togs efter en rad intensiva debatter i              

kommunfullmäktige och en medborgardialog som var kritiserad av medborgare i kommunen           

(Hällström, 2016; Carlsson, Jansen, Bergman & Stenvall, 2017). Beslutet innebar att vissa skolor             
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ska läggas ned och elever ska flyttas till andra skolor som antingen byggs ut eller ska byggas om                  

(Hällström, 2016). Denna förändring av skolstrukturen i Luleå kommun lades till grund av de              

nya målen som kommunen tog fram, dessa mål är fastställda och formulerade på följande sätt av                

kommunen: 

1. “Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling”              

(Lundholm, 2018a). 

2. “Skolan i Luleå ska vara bemannad med behörig och kompetent personal som garanterar             

utbildningens kvalitet” (Lundholm, 2018a). 

3. “Det ska vara en trygg skola som erbjuder nära tillgång till resurser som exempelvis              

skolsköterska, kurator och specialpedagoger” (Lundholm, 2018a). 

4. “För att kunna konkurrera om behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god              

arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med” (Lundholm, 2018a). 

 

 

Frågan som ska behandlas i denna studie är om målbilden som är formulerat uppnås eller om                

Luleå kommun har skapat goda förutsättningar att nå målbilden till och med 2025. Anledningen              

till detta är då den generella bilden kring skolan är att det finns brist på personal med                 

kvalifikationer för att kunna lära ut (Lärarförbundet, 2018a). Då antalet lärare med examen från              

universitet och högskola sjunker så blir det allt mer problematiskt att få tag på en kvalificerad                

lärare till skolorna. Med hänsyn till målen som Framtidens skola i Luleå kommun har ska studien                

ta fram en utvärdering av målen för att se om nedläggning av skolor och etableringen av fler                 

“storskolor” i kommunen täpper till problemet med brist på lärare och förbättrar sin service. Ett               

av målen för Framtidens skola är att Luleå kommuns skolor ska ha behörig personal samt               

kompetent personal som ska garantera kvaliteten i utbildningen. Då redan vid år 2015 var bristen               

på lärare stor och enligt lärarförbundet (2018a) så fattades ungefär 64700 lärare redan då och               

förväntades att öka med tiden nationellt. Det som Luleå kommun menar med denna nya              

skolstruktur är mestadels för att anpassa kommunen inför framtidens behov menat med att             

kommunen ständigt växer samtidigt som bristen på lärare ökar i samhället (lundblom, 2018a).             

Därmed behövdes det en större förändring av det dåvarande systemet som fanns.  
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I den aktuella tidsplanen för reformen förklarar att Framtidens skola påbörjades år 2016 och ska               

enligt förväntningarna vara klar år 2025 vilket gör denna utvärdering till en “halvtids” studie för               

att se om mål(effektivisering) nås redan nu eller om resultaten rör sig mot slutbilden av               

Framtiden skola (Lundblom 2018b). Då detta är “halvtid” för den nya skolstrukturen så ska det               

påpekas att målen ska vara nådda 2025 och inte 2019 då denna studie genomförs. Ifall mål inte                 

nås eller rör sig mot önskat utfall kan en förklarande faktor vara att etableringen av               

skolstrukturen är enbart halvvägs i tidsplanen. Resultaten i studien kommer enbart förklaras och             

jämföras med den aktuella målbilden, det skolor som har genomfört förändringen enligt            

tidsplanen är det skolor som denna studie har lagt sitt fokus på.  

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att bedöma om Luleå kommuns förändring av skolsystemet når eller               

rör sig mot den nya målsättningen för skolverksamheten som är formulerade i inledningen av              

studien. För att kunna göra denna utvärdering så måste även Luleå kommuns styrningsdoktrin tas              

fram. Därmed kommer en kartläggning av Luleås styrningsmodell ske för att kunna avgöra             

vilken typ av modell som ska användas i studien. Det frågeställningar som ställs i studien är                

följande:  

● Hur styr Luleå kommun sin skolverksamhet? Vilken utvärderingsmodell ska tillämpas? 

● Uppnår eller rör sig skolverksamheten mot målbilden kring framtidens skola? 

● Till vilken grad uppnås målbilden i dagsläget? 

 

Det som är det troliga fallet är att skolklasser som är större i antalet får en ökad chans att bli                    

undervisade av en lärare med behörighet. Detta då det redan råder en större brist på lärare med                 

korrekt behörighet och antagandet blir därmed att ett mindre antal skolor och skolklasser ökar              

chansen att få en lärare med behörighet (Barn- och utbildningsnämden, 2016). Detta ger fler              

elever samma förutsättningar och den hjälp som behövs för att ta sig vidare mot sina akademiska                

mål. Förutom fokuset på ökat antal i behöriga lärare så ska även målen som fokuserar på att ge                  

förutsättningar till kurator, skolsköterska och andra specialpedagoger räknas in i denna studie då             

dessa behörigheter är behövda inom skolan för att kunna hjälpa eleverna.  
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1.2 Teoretisk ansats 
För att kunna avgöra vilken modell som ska användas för att kunna utvärdera Framtidens skola               

så måste studien först kartlägga vilken typ av styrningsdoktrin som tillämpas av Luleå kommun              

inom sin skolverksamhet. Därmed kommer denna del behandla det olika styrningsdoktrinerna för            

att kunna avgöra vilken modell som ska användas för att kunna utvärdera Framtidens skola. När               

kartläggningen av styrningsdoktrinen är genomförd så kommer en utvärderingsmodell väljas          

enligt styrningsdoktrinen och presenteras. Utvärderingsmodellen kommer därför att presenteras         

innan utvärderingen genomförs. 

 

1.2.1 New Public Management 

Det finns tre typer av styrningsdoktriner inom ämnet utvärdering som är ett resultat av den nya                

förvaltningsmodellen (New Public Management) som används i Sverige, dessa tre typer är            

brukarstyrning, nätverkstyrning och mål- och resultatstyrning (Hertting & Vedung, 2009, s31;           

Eklöf, 2017). New Public Managment som är den nya förvaltningsmodellen är en reform av den               

offentliga verksamheten som anses vara ett medel till ett eller flera ändamål (Pollitt & Bouckaert,               

2000, s6; Eklöf, 2017). Dessa ändamål kan vara exempelvis att effektivisera den offentliga             

verksamheten genom att spara pengar inom verksamheten eller förbättra verksamhetens service           

(Pollitt & Bouckaert, 2000, s6; Eklöf, 2017). Denna förbättring av den offentliga verksamheten             

stärker den politiska kontrollen över sina verksamheter och frigör tjänstemän från olika typer av              

byråkratisk krångel (Pollitt & Bouckaert, 2000, s6). Detta ger politiker fördelar då den nya              

kontrollen som politiker får över sina verksamheter skapar en möjlighet att lovorda sina reformer              

och lova förbättrade tjänster i framtiden (Pollitt & Bouckaert, 2000, s6). NPM beskriver att den               

offentliga verksamheten styrs allt mer i företagsformer och kan återfinnas i exempelvis sjukvård             

eller skolverksamheter men oftast i syftet att göra kostnadsbesparingar (Pollitt & Bouckhaert,            

2000, s6; Eklöf, 2017).  
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1.2.2 Styrningsdoktriner 

Styrningsdoktrinerna som ska förklaras är idealmodeller. Dessa idealmodeller berättar och väljer           

vilken typ av utvärderingsmodell som är lämpligast att använda till att utvärdera en reform eller               

en offentlig verksamhet (Hertting & Vedung, 2009, s33; Eklöf, 2017). Dagens politik och             

offentliga verksamheter är allt mer komplext än vad idealmodellerna visar, i flera fall av olika               

offentliga verksamheter så är det mer än en styrningsdoktrin som tillämpas i en verksamhet              

(Herrting & Vedung, 2009, s32; Vedung, 2009, s99; Eklöf, 2017). 

 

 

Mål- och resultatstyrning 

Den första styrningsdoktrin som ska förklaras är mål- och resultatstyrning. Syftet som denna typ              

av styrningsdoktrin har är att förebygga olika problem som dyker upp i byråkratin som              

överreglering, byråkratisk krångel och tröghet samt bristande flexibilitet (Hertting & Vedung,           

2009, s33). Detta innebär stället för att exempelvis Luleå Kommun ska styra i processer och               

procedurer så ska önskat utfall med Framtidens skola nås via genom tydliga, realistiska och              

tydligt formulerade mål skapas (Hertting & Vedung, 2009, s33; Eklöf 2017). I denna             

styrningsdoktrin så existerar det fyra bärande idéer som förklaras enligt Hertting &            

Vedung(2009, s35): 

● “Huvudmannen som är på central nivå sätter tydliga och övergripliga mål.”  

● “De övergripande målen blir delmål samt val av konkreta medel och metoder för att nå               

dessa genom exekutiven.” 

● “Huvudmannen ser till att en utvärdering tar plats för att se om målen uppnås”. 

● “Huvudmannen utkräver ansvar eller i mån av behov ändrar/korrigerar han/hon          

åtgärderna så målen nås enligt utvärderingen.” 

 

Denna doktrin är en typ av medicin/recept mot det problem som uppstår med den reformrörelsen               

som NPM utgör (Hertting & Vedung, 2009, s33). Det som denna styrningsdoktrin studerar är              

utfallen som sker efter en intervention inom en skolverksamhet hos en kommun eller på statlig               
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nivå som exempel, där exekutiven tar ett beslut om medel eller mål som en huvudman ska                

använda sig av när en verksamhet ska ändras eller förbättras (Hertting & Vedung, 2009, s35-36).  

 

Brukarstyrning 

Brukarstyrning som är den andra av det tre olika typer av styrningsdoktriner där det finns en                

större skillnad på fokuset, detta fokus som skiljer sig är att denna doktrin har en marknadslogik                

som innebär valfrihet och att efterfrågan är den styrande faktorn i verksamheten (Hertting &              

Vedung, 2009, s50; Eklöf, 2017). I denna studie så definierar vi brukare som eleverna som går i                 

skolorna och deras föräldrar i Luleå kommun då dessa tar del, nyttjar verksamheterna och blir               

påverkade av förändringar av skolverksamheten. Det huvudsakliga syftet i denna          

styrningsdoktrin är att brukarna spelar en central roll i förvaltningen, detta kan vara att brukarna               

deltar och får påverka inom verksamheten för att nå effektivare utfall samt en större acceptans               

till besluten (Hertting & Vedung, 2009, s51). Den andra aspekten i den centrala rollen som               

brukare innehar i teorin är i detta fall skolverksamhetens service i Luleå anpassas till              

medborgarna i kommunens önskemål (Hertting & Vedung, 2009, s51). Huvudidén med denna            

styrningsdoktrin är att anpassa förvaltningar och verksamheter till den växande          

individualiseringen av samhället, men även för att dessa förvaltningar och verksamheter ska            

kunna ta del av medborgarnas kunskap och information kring olika ämnen för att bättre ta vara                

på det resurser som finns hos det offentliga (Hertting & Vedung, 2009, s53). I kartläggningen av                

Luleå kommuns skolverksamhet kommer information kring om hur stor och om möjligheter till             

inflytande ges till brukarna av Luleå kommuns skolverksamhet.  

 

Nätverksstyrning 

Den sista av dessa tre är nätverksstyrning. Det som innebär om en verksamhet eller en offentlig                

förvaltning tillämpar nätverksstyrning är att dessa fokuserar på att styra mot utfall genom att              

använda mål där olika typer av huvudmän väljer metoder och medel föra att åstadkomma önskat               

resultat (Hertting & Vedung, 2009, s41; Eklöf, 2017). Den bärande idén för denna             

styrningsdoktrin är samverkan mellan olika verksamheter, denna samverkan är en typ av            

koordinering/samordning där den styrande instansen exempelvis Luleå kommun inte enbart          
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försöker förbättra för en del av skolverksamheten (Hertting & Vedung, 2009, s41). Detta syftar              

till att förutom att förbättra enbart grundskolan så lägger kommunen exempelvis fokus på hela              

utbildningssektorn som förskola, grundskola och gymnasium. Därmed förbättrar kommunen inte          

det enbart för ett enskilt område i verksamheten utan hela organiseringen kring ett område som               

exempelvis skolan. Det som styrningsdoktrinen mestadels lägger sitt fokus är samordning, inte            

enbart den klassiska horisontella styrningen som från högsta instans till den lägsta utan att det               

ska finnas en frivillig stark samordning som samarbetar åt alla håll i maktfördelningen (Hertting              

& Vedung, 2009, s42). Denna samordning kan exempelvis vara att huvudmannen är den centrala              

aktören kring skolverksamheten och rektorer samarbetar med varandra för att kunna få det bästa              

utfall som det går gentemot målen som finns kring skolverksamheten. Detta samarbete är             

mestadels för att främja varandras intressen kring verksamheten, aktörerna är beroende av            

varandra och använder sig utav varandra för att få detta bästa möjliga utfall som kan gälla                

exempelvis anställning av lärare eller specialpedagoger (Hertting & Vedung, 2009, s44; Eklöf,            

2017). Det som menas med anställningar kan exempelvis vara att en lärare anställs med              

behörighet till en skola, nästa lärare går till den andra skolan i behov där rektorerna samverkar                

för bästa möjliga utfall för skolorna gemensamt.  

 

1.2.3 Utvärderingsmodell 

Då en kartläggning av kommunens styrningsdoktrin har gjorts och en sammanställning finns            

under avsnitt 2 i studien. Den analys som har gjorts förklarar att Luleå kommuns styrning av                

skolan följer en mål- och resultatstyrning så är måluppfyllelsemodellen bäst lämpad att utvärdera             

Framtidens skola. NPM är som tidigare förklarat en verksamhetsmodell eller reform som har ett              

fokus att effektivisera offentliga verksamheter. Detta nämns i rapporten “Framtidens skola” att            

huvudsyftet med denna reform av skolverksamheten i Luleå är att minska kostnader och för att               

främja förutsättningarna för studier(Service) som erbjuds av Luleå kommun (Barn- och           

utbildningsnämnden, 2016). Denna skolreform ska styras av huvudman mot målen som är            

beskrivna, där huvudmannen är den ansvariga för medel och systematisk kvalitetsarbete (Barn-            

och utbildningsnämnden, 2016). Den modell som kommer att följas i studien är därmed             
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måluppfyllelsemodellen som har i huvudsyfte att mäta mål och effekt av en intervention hos en               

förvaltning (Sandberg & Faugert, 2016, s64-65; Vedung, 2009, s91). Inom denna modell så blir              

målen en typ av värderingskriterier då modellen har sitt stora fokus på resultat. Studien kommer               

därför ha målbilden som ett positivt resultat som önskas att uppnås men även effekter, både               

negativa och positiva som följer av denna förändring/intervention av skolverksamheten.          

Modellen som ska användas i denna studie kräver därför en beskrivande måluppfyllelse som             

innebär en mätning av målöverensstämmelse samt en typ av effektmätning som ska förklara om              

resultaten når eller rör sig mot målbilden som finns (Vedung, 2009, s92).            

Måluppfyllelsemodellen har därmed två procedurer för att kunna mäta och förklara om målen för              

Framtidens skola nås eller inte. Där första av procedurerna är beskrivande i delen om resultatet               

för Framtidens skola når målen, men den beskriver inte om hur stor andel av resultatet är                

påverkat av interventionen/förändringen (Vedung, 2009, s92). Den andra som är förklarande så            

försöker måluppfyllelsemodellen ta fram om resultatet beror på interventionen (Vedung, 2009,           

92). Därmed mäter modellen det uppsatta mål nås efter att en åtgärd har blivit genomförd. Det                

frågor som ställs när måluppfyllelsemodellen används är måluppnåelsefrågan (1) och          

kausalitetesfrågan (2) (Vedung, 2009, 93). Dessa frågor är därmed enligt Vedung(2009, 93):  

1. “I vilken grad har målen för utfall blivit uppfyllda?” 

2. “Har insatsen bidragit till måluppfyllelsen och i så fall hur mycket?” 

 

Det som modellen erbjuder är en objektiv syn där måttstocken automatiskt blir det mål som               

Luleå kommun har för Framtidens skola. Det som därmed ska bedömas i studien är nulägets               

verksamhet gentemot målen, därför behöver studien inte ta ställning till om förändringen av             

skolverksamheten är bra eller dålig utan den tar ställning till om målbilden för verksamheten nås               

eller inte i olika grader. Därmed så avgör måluppfyllelsemodellen om målen blir uppnådda eller              

inte, samt om själva interventionen har varit en bidragande faktor (Vedung, 2009, s92). 

 

Då denna modell ska tillämpas i studien så kräver den även en tolkning av målformuleringarna i                

Framtidens skola. Första målet för framtidens skola syftar till att skapa en skolverksamhet som              

främjar elevernas kunskapsutveckling och möjligheterna till att kunna utvecklas akademiskt,          
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detta mål är “luddigt” och förklarar inte rakt av hur detta ska mätas. Då målet är väldigt brett och                   

otydligt formulerat så kommer studien behandla detta mål efter hur många elever som går ut med                

fullständiga betyg i grundskolan. Detta skapar en grund för att kunna genomföra själva             

mätningen av målbilden. Detta avgränsar studien till grundskolan det årskurs 9 som tilldelar             

eleverna ett slutbetyg från grundskolan, för att få med hela skolverksamheten i denna studie så               

krävs det intervjuer med lärare, elever och rektorer. Detta kan inte genomföras då det råder brist                

på tid och resurser för studien. Det tre andra målen är tydligt formulerade med att Framtidens                

skola ska öka antalet lärare och specialpedagoger i skolan med behörighet samt om antalet              

heltidsanställningar erbjuds allt oftare. Detta gör det senare tre målen i målbilden lätta att tolka i                

denna studie, då dessa är tydligt formulerade. Målen i detta fall kommer behandla framtidens              

skola i helhet då dessa delar kan presenteras med siffror hämtade ur skolverkets och kommunens               

databaser.  

 
 

1.3 Metod och Material 

1.3.1 Metod 

I denna studie så ska Luleå kommuns styrningsdoktrin kartläggas för att kunna ta fram en               

utvärderingsmodell som är mest lämpad för att mäta den nya skolpolicyn Framtidens skola. Den              

information som är hämtad och bearbetad för att kunna kartlägga är hämtad från Luleå kommuns               

hemsida, denna information är olika typer av dokument från beslut kring Framtidens skola,             

utvärderingar, information kring mål eller annan typ av dokument där önskat utfall för             

Framtidens skola finns. Informationen som ges till studien kommer att analyseras och tolkas             

enligt en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med denna metod är att bryta ner dokumenten och              

kategorisera olika delar av texten för att kunna analysera fram vilken typ av styrningsdoktrin som               

används i Luleå kommuns skolverksamhet (Boréus & Bergström, 2018, s50; Esaiasson, Gilljam,            

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s211-212). Analysen av texten kommer ske enligt en             

kodningschema som är speciellt framtagen för denna studie (Se bilaga 1.), där kodningen             
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kommer behandla begrepp och påståenden i dokumenten som nämner vilken typ av styrning som              

tillämpas i skolverksamheten. I detta fall så kommer dokumenten bearbetas tillsammans med            

kodningsschemat (Bilaga 1). Där texten kommer att kategoriseras enligt kodningen för att få             

fram vilken/vilka av styrningsdoktrinerna som präglar styrningen av Framtidens skola, detta för            

att studien ska kunna klargöra vilken utvärderingsmodell som är den rätta enligt styrningen.             

Tillvägagångssättet för utvald metod är följande:  

● Skapa kodningschemat. 

● Dokumenten som förklarar Framtidens skola analyseras och texten kategoriseras enligt          

kodningsschemat. 

● Exempel: “Skolan i Luleå använder sig av mål för att huvudmän ska veta vart              

verksamheten bör eftersträva.” Detta påhittade exempel skulle kategoriseras som A och N            

enligt kodningsschemat.  

● Efter kodningen av text så sammanställs den kodade texten och tolkas efter vilken             

teori/styrningsdoktrin som tillämpas. 

Innehållsanalysen är en typ av metod som används i stor utsträckning i samhällsvetenskapliga             

studier. Där denna typ av analys hjälper en forskare att analysera olika typer av budskap eller                

text och där själva huvudsyftet är att få fram vad texten egentligen berättar (Boréus & Bergström,                

2018, s51; Esaiasson, et.al, 2017, 229). Metoden för att få fram vilken typ av styrning som                

används i Luleå kommun är mest lämpad till att få fram ett mönster i texten. De dokument som                  

behandlas kommer att analyseras enligt vald metod separat och jämföras för att få fram rätt               

information kring styrningsdoktrinen.  

 

Den modell som har valts kommer ske då den är mest lämpad enligt teorierna om               

styrningsdoktriner, modellen kommer därmed förklaras i samband då utvärderingen ska ta plats i             

studien. Anledningen till detta är att låta informationen styra vilken modell som ska användas för               

att få så korrekt och rätt utvärderings typ som möjligt (Hertting & Vedung, 2009, s20-22).  

1.3.2 Material 
Då det varken finns någon tidigare kartläggning av Luleå kommuns skolverksamhet och dess             

styrning eller en utvärdering av Framtidens skola så får studien ta hjälp av information från               
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dokument och utvärderingar som är gjorda inom kommunen. Så blir denna studie först med att               

utvärdera och kartlägga Luleås skolverksamhet och Framtidens skola. Luleå kommun har           

enstaka dokument kring Framtidens skola som Barn- och Utbildningsnämnden (BUN) tar fram            

årligen som redovisningar, utöver detta så finns det ett besluts protokol, förslag och             

rapporteringar som ges årligen av denna nämnd. Det dokument som kallas “Framtidens skola”             

publicerad 2016 av Luleå kommun som en slutrapport kommer vara till grund av kartläggningen              

av skolverksamheten då detta är rapporten det togs beslut om. Tillsammans med denna             

slutrapport och årsredovisningar av skolan ska en kartläggning av Framtidens skola           

styrningsdoktrin kunna genomföras. En utvärdering i samband med Framtidens skola har gjorts            

av PwC på uppdrag av Luleå kommun. Denna utvärdering som gjordes hade sitt fokus på själva                

medborgardialogen som ägde rum i samband kring Framtidens skola. Utvärderingen          

“Utvärdering av medborgardialogprocessen kring Framtidens skola” publicerades 2017 och         

kommer användas då den innehåller information kring presentationen av Framtidens skola till            

medborgarna, uppfattningarna från medborgare samt hur kommunen förde diskussionen kring          

målen.  

 

Det material som kommer att användas är offentlig data och dokument från skolverket, Luleå              

kommun och Lärarförbundet för att kunna besvara det olika frågeställningar studien ställer samt             

att få fram en bild av verksamheten enligt NPM och styrningsdoktrinernas utvärderingsmodeller.            

Studien kommer därför ha sitt större fokus på primärkällor som kan ge den bild som ska återges                 

genom utvärderingen. Skolverket utför årligen mätningar av skolverksamheter i varje kommun.           

Dessa mätningar hanterar betyg, antalet anställda inom skolan i kommunerna, antalet med            

högskole- eller universitetsutbildning, specialpedagoger och hur procenten kring hur många          

lärare som återfinns i varje kommun. Skolverkets siffror kommer vara till stor del vara grunden               

att mäta om fler lärare/specialpedagoger ökar eller minskar i Luleå kommun. Materialet från             

både skolverket och lärarförbundet är det material som kommer att hämtas för att kunna svara på                

om målbilden nås eller inte i Framtidens skola.  
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1.3.3 Operationalisering 
 
Reformen “Framtidens skola” behandlar både förskola, grundskola och gymnasium. Den          

avgränsning som studien gör för att mäta målen är att enbart behandla grundskolan. Anledningen              

till detta är att det inte råder någon skolplikt i gymnasiet och därför kan elever välja bort denna                  

del av sin utbildning. Bortfallet av förskola sker på grund av att elever i detta stadie inte får betyg                   

som går att använda som måttstock i studien. Det resultat som finns år 2015 kommer att vara en                  

bas i studien för att mäta den utveckling som finns, detta är på grund av att reformen “Framtidens                  

skola” började implementeras år 2016. Vilket utgör åren efter 2015 påverkade av reformen och              

en mätning av utvecklingen kan genomföras. Åren som kommer behandlas är därför 2016-2018,             

år 2019 bortfaller då information kring detta verksamhetsår inte är färdigställt då studien skrivs.  

 

Dokumentet “Framtidens skola” 

Det dokument som ska behandlas enligt ett kodningsschema är utvalt då det är detta dokument               

som kommunfullmäktige i Luleå besluta om att implementera. Dokumentet förklarar noga och            

detaljerat om hur arbetet och implementeringen av Framtiden skola ska se ut. Därför kommer              

detta dokument vara i fokus när det kommer kartläggningen och tolkas enligt teorierna NPM och               

NPMs styrningsdoktriner. 

 

“Alla elever ska ges förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling”              

(Lundholm, 2018a). 

Detta mål kommer att mätas och behandlas efter antalet elever som lämnar grundskolan med              

fullständiga betyg i Luleå kommun. I dagens skola tilldelas eleverna betyg från årskurs 6 till               

årskurs 9 (Skolverket, 2019). Då Framtidens skola inte har varit etablerad länge skapar ett              

dilemma att mäta kunskapsutvecklingen i Luleå kommun. Detta skapar två olika dilemman som             

exempelvis är att det finns inga siffror eller ingen information kring vart elevernas kunskap              

befinner sig när de introduceras till grundskolan. Det andra dilemmat är att ingen elev har               
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genomfört sin utbildning från årskurs 1 till 9 då den är reformerad. Detta kan mätas rättvist efter                 

implementering tidens slut. Då ingen möjlighet ges till denna typ av mätning så väljer studien att                

enbart behandla slutbetygen för årskurs 9 under den period som Framtidens skola genomförs             

med år 2015 som bas. Denna mätning av betygen i enbart årskurs 9 kan se om det finns en                   

förändring kring betygsutvecklingen år till år från basår till idag och om en utveckling sker under                

implementeringstiden.  

 

“Skolan i Luleå ska vara bemannad med behörig och kompetent personal som garanterar             

utbildningens kvalitet” (Lundholm, 2018a). 

Detta mål kommer ha 2015 som basår. Det som kommer att mätas är den procentuella               

utvecklingen bland utbildade lärare och rektorer som finns i tjänst hos Luleå kommuns olika              

skolor. Informationen kring andelen lärare år till år återfinns hos Skolverkets offentliga databas             

och därför kommer ha en rättvis bild om hur det ser ut från år 2015 till idag i samband med                    

implementeringstiden av Framtidens skola. Detta ger möjligheten till att se utvecklingen i antalet             

lärare procentuellt.  

 

“Det ska vara en trygg skola som erbjuder nära tillgång till resurser som exempelvis              

skolsköterska, kurator och specialpedagoger” (Lundholm, 2018a). 

Detta mål är som föregående mål alltså lätt att tolka och se vad Luleå kommun strävar efter med                  

Framtidens skola. I denna mätning kommer enbart specialpedagoger behandlas. Anledningen till           

detta är att information kring dem andra yrkesgrupperna har sökts hos Luleå kommun och SKL               

utan framgång. Därmed utesluts yrkesgrupperna kurator och skolsköterska trots att dessa           

yrkesgrupper är viktiga för skolhälsan.  

 

“För att kunna konkurrera om behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god              

arbetsmiljö, heltidsanställningar och kollegor att samverka med” (Lundholm, 2018a). 

För att få den bästa möjliga informationen kring lärarnas arbetsmiljö och kollegor att samverka              

med så behövs det utföras samtalsintervjuer med både lärare, rektor och huvudman.            

Förfrågningar har skickats angående möjligheter för att delta på en samtalsintervju men detta             
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utan större framgång. Därför kommer studien enbart att mäta om andelen heltidsanställningar har             

ökats under implementering åren tillsammans med lärares arvode. Detta kommer visa en bild om              

antalet heltidsanställda ökar eller inte i Luleå kommuns skolverksamhet. Anledningen till att ta             

med arvodet med i studien är delvist för att se om Luleå kommun kostnadseffektiviserar på               

lönerna och då lönen kan vara ett incitament till att vilja arbeta i Luleå. Lönen som lärare får                  

anses vara avskräckande till att arbeta eller motiverande till att söka ett annat arbete              

(Lärarförbundet, 2019).  

1.4 Disposition 
I den kommande delen av studien så kommer en kartläggning om vilken typ av styrningsdoktrin               

som tillämpas i Luleå kommun analyseras och tas fram. Då kartläggningen är gjort kommer val               

av utvärderingsmodell göras (Utvärderingsmodellen i Teori avsnittet) efter vilken modell som är            

mest lämpad att användas i studien för att få fram rätt information kring Framtidens skola. När                

dessa delar är gjorda så kommer utvärderingen ta plats i studien, detta för att få fram hur                 

Framtidens skola ligger till då halva tiden tills sista datum är ungefär nådd.   
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2. Kartläggning av styrningen i Luleå kommun 

2.1 Luleå Kommun Framtidens skola dokument 
Under hösten 2015 gjordes det en utredning kring framtidens skola samt en medborgardialog             

fördes då Luleå kommun skulle hämta information kring behovet av en ny skolstruktur             

(Lundholm, 2018a; Barn- och utbildningsnämnden, 2016). Utredningen samt        

medborgardialogens information gav en möjlighet för BUN att skapa ett förslag kring            

Framtidens skola som vid senare tillfälle fick ett beslut från kommunfullmäktige att förslaget             

skulle verkställas (Lundholm, 2018a; Barn- och utbildningsnämnden, 2016). I detta dokument           

beskriver BUN att visionen för skolan i Luleå är att vara en nationell förebild och ska stämma                 

överens med Luleå kommuns “Vision 2050” (Barn- och utbildningsnämnden, 2016). Det som i             

huvudsak nämns som utmaning för BUN är att säkerställa en likvärdig skola och radera              

skillnaderna mellan skolorna i kommunen (Barn- och utbildningsnämnden, 2016). Den          

utmaningen som BUN beskriver är att Luleå kommun är en växande kommun och detta kommer               

att öka antalet elever i skolan, när antalet elever ökar när det redan finns en brist med                 

legitimerade lärare som skapar ett dilemma i skolverksamheten (Barn- och utbildningsnämnden,           

2016). Utöver detta problem som beskrivs det att även BUN är drivet av att minimera               

underhållskostnaden av byggnader samt satsa på det nya fastigheterna då dessa har en mindre              

kostnad än dem äldre (Barn- och utbildningsnämnden, 2016). Trots denna vilja att minimera             

underhållskostnaden av skolbyggnader så kommer en ny kostnad dyka upp med detta förslag,             

den nya kostnaden är rätt till skolskjuts för elever som uppfyller dessa krav (Barn- och               

utbildningsnämnden, 2016). BUN (2016) menar att genom denna förändring så skulle ungefär            

2500 t.kr. sparas in årligen, därmed togs det beslut om att arbeta fram en målbild för Framtidens                 

skola. Därmed innebär Framtidens skola att förslaget kring en förändring av skolstrukturen är till              

grund av den demografiska utvecklingen samt i samband av “Vision 2050”. Målbilden för             

Framtidens skola framtaget av BUN ska därmed vara i linje med “Vision 2050” målbild, där det                

beskrivs målen är till som vägledning för den framtida utvecklingen och kommer därmed             

eftersträvas och arbetas mot (Barn- och utbildningsnämnden, 2016). Styret av skolan ska vara             
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långsiktigt och med tydligt ansvarstagande av huvudmän, där huvudmän i uppgift ska fördela             

resurser till skolorna för att likställa skolorna i kommunen (Barn- och utbildningsnämnden,            

2016). Målbilden som Framtidens skola innehar kräver systematisk kvalitetsarbete som          

huvudman och rektor ska ansvara över för att öka måluppfyllelsen i skolan (Barn- och              

utbildningsnämnden, 2016). Det som verksamheten eftersträvar är att förbättra resultaten, nå           

målen och utveckla skolverksamheten enligt både målbilden kring framtidens skola och den            

nationella läroplanen (Barn-  och utbildningsnämnden, 2016).  

 

Den övergripande styrningen som Luleå kommun använder sig utav i sina verksamheter kräver             

samordning i verksamheterna för att kunna arbeta sig fram mot befintliga mål (Luleå kommun,              

2018). Detta innebär att kommunens olika förgreningar och verksamheter ska arbeta tillsammans            

och hjälpa varandra för att kunna nå målbilden tillsammans som är uppsatta av Luleå kommun.               

Luleå kommun beskriver i sin årsredovisning den typ som styrning som tillämpas i kommunen              

där dialog mellan verksamheterna samt samordning för att kunna nå kommunens målbild            

gemensamt (Luleå kommun, 2016; Luleå kommun, 2018). I tabell 1 och tabell 2 visar en               

sammanställning av kodningen av årsredovisningarna samt dokumentet “Framtidens skola”. 

 

Tabell 1, Årsredovisning Luleå kommun. 

 

Styrningsdoktrin: Kod: Citat exempel: 

Mål- och resultatstyrning A: 15st 
B: 1st 
C: 1st 
D: 5st 
E: 2st 
F: 4st 
G: 6st 
Antal: 34st 

“ Strukturen gör det lättare 
att följa, utvärdera och vid 
behov uppdatera mål och 
strategier “ (Luleå kommun, 
2016).  
 

Brukarstyrning H: 0st 
I: 1st 
J: 2st 
K: 1st 
L: 1st 

“ 
Medborgare/kunder/brukare 
ska ges möjlighet till 
inflytande när det gäller den 
verksamhet som 
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M: 0st 
Antal: 5st 

tillhandahålls” (Luleå 
kommun, 2016). 

Nätverksstyrning N: 15st 
O: 6st 
P: 16st 
Q: 6st 
R: 0st 
S: 6st 
T: 0st 
U: 0st 
Antal: 49st 

“ Ett grundläggande syfte 
med styrning är en 
medvetensamordning & 
inriktning av verksamhetens 
delar mot ett gemensamt mål 
” (Luleå kommun, 2016).  

 

Tabell 2, Dokument “Framtidens skola”. 

Styrningsdoktrin: Kod: Citat exempel: 

Mål och resultatstyrning A: 12st 
B: 9st 
C: 4st 
D: 2st 
E: 8st 
F: 4st 
G: 6st 
Antal: 45st 

“ Barn- och 
utbildningsnämnden ansvarar 
för Luleå kommuns 
skolväsende, från förskola 
och grundskola till 
gymnasium “ (Barn- och 
utbildningsnämnden, 2016, 
s2). 

Brukarstyrning H: 0st 
I: 0st  
J: 1st 
K: 0st 
L: 1st 
M: 0st 
Antal: 2st 

“ Undervisningen ska vara 
inkluderande där elever med 
olika behov, olika bakgrund 
och olika förutsättningar ska 
mötas i sin 
kunskapsutveckling “ (Barn- 
och utbildningsnämnden, 
2016, s20).  

Nätverksstyrning N: 12st 
O: 3st 
P: 3st 
Q: 3st 
R: 0st 
S: 0st 
T: 0st 
U: 1st 
Antal: 22st 

“ Barn- och 
utbildningsförvaltningen 
driver också ett nära 
samarbete med 
socialförvaltningen kring 
barn och unga…. “ (Barn- 
och utbildningsnämden, 2016, 
s3).  
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2.2 Styrningsdoktrinerna i Luleå kommun 

Enligt teorierna kring NPMs styrningsdoktriner visas det sig att Luleå tillämpar en blandning av              

mål- och resultatstyrning samt nätverksstyrning i den övergripande styrningen. Men styrningen           

talar mest för nätverksstyrning som styrningsdoktrin i Luleå kommun. Detta då verksamheterna            

har uppsatta mål av kommunen att arbeta sig fram till men i vissa stunder kräver det samordning                 

mellan verksamheterna (Luleå kommun, 2018). Den samordning, dialog eller annat är mestadels            

för att kunna hjälpa verksamheterna att nå den önskade målbilden gemensamt genom            

samordning mellan aktörer och verksamheter. Detta återgavs i Luleå kommuns årsredovisningar           

sedan 2016 till 2018. Genom “Vision 2050” beskrivs det att Luleå inte kan nå målbilden utan                

samordning mellan verksamheter och aktörer då målbilden kräver att det finns ett            

samarbetspräglat arbetssätt samt en gemensam uppfattning om målbilden (Luleå kommun,          

2018). Om studien i sig hade varit inriktad på att utvärdera någon typ av verksamhet utom                

skolverksamheten så hade en modell med linje av nätverksstyrning tillämpas.  

 

Skolverksamheten skiljer sig från det resterande verksamheterna i Luleå kommun. Detta då            

Framtidens skola styrs av liknande former och riktlinjer som skolverket (Luleå kommun, 2016a).             

Det dokument som presenterades innan beslutet av Framtidens skola förklarar målbilden och            

arbetssätt för att nå de uppsatta målen. I den önskan som Luleå kommun har med att vara en                  

nationell förebild för andra kommuner och skolor vilket gör att en målbild i linje med “Vision                

2050” har arbetats fram, utredningar har gjorts och en medborgardialog har tagit plats för att               

kunna skapa en målbild. Målbilden kring framtidens skola ska därmed vara förberedande inför             

framtiden och den utveckling som görs fram till dess. Men detta kräver systematiskt             

kvalitetsarbete av huvudman och rektor för att öka måluppfyllelsen och tillslut uppnå målen             

innan projektets slut år 2025. I dokumentet “Framtidens skola” beskriver projektet eller            

skolverksamheten som en målstyrd verksamhet och därmed tolkas samt uppnår kraven för            

styrningsdoktrin-teorin om mål- och resultatstyrning. Den kvalitativa innehållsanalysen enligt         

kodningsschemat återgav att dokumenten innehöll till majoritet av mål- och resultatstyrning           
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teorin. Studien kommer därmed anta att mål- och resultatstyrning tillämpas i skolverksamheten i             

Luleå kommun enligt kodningsschemat, det resulterar i att utvärderingen ska ske enligt            

måluppfyllelsemodellen (Hertting & Vedung, 2009, s20-22; Hertting & Vedung, 2009, s71-72).  

 

3. Utvärdering av målbilden 

3.1 Ges eleverna förutsättningar att utvecklas i framtidens skola? 
Det första målet som Framtidens skola innehar i förändringen av skolverksamheten är som             

följande “alla elever ska ges förutsättningar att ni så långt som möjligt i sin              

kunskapsutveckling” (Lundblom, 2018a), detta kommer att mätas i studien genom att behandla            

antalet elever som går ut med fullständiga betyg ur grundskolan i Luleå kommun. I dagens skola                

så sätts betyg på eleverna under årskurs 6 till årskurs 9 (Skolverket, 2019). Då fler årskurser                

tilldelas betyg under sina studier år så kan mätningar för elevernas kunskapsutveckling göras             

från årskurs 6 till 9, detta kan göras med rättvisande resultat när första årgången med elever har                 

genomfört dessa årskurser inom den nya skolverksamheten i Luleå. Då detta är en             

“halvtidsutvärdering” så kan denna mätning inte genomföras och för att behandla detta mål så              

mäts enbart avgångselever från grundskolan åren 2015 till 2018. Anledningen till att 2019 inte              

mäts är då betygen för detta år är inte klara under den tiden studien skrivs. Siffrorna som                 

Skolverket innehar i sin databas är presenterade i procent, dessa procent är summerade efter              

antalet elever som avslutar årskurs 9, detta antal är sedan uppdelat efter hur många som går ut                 

med fullständiga betyg.  

 
År 2015 är det sista året innan Framtidens skola fick beslut om implementering. Därmed gör               

betygen för 2015 grunden till denna mätning. Det siffror som presenteras är det antalet elever               

som lämnar grundskolan med alla kurser avklarade. Totalt 730 elever var avgångselever år 2015              

uppdelat i skolor med enskild huvudman (78 elever) och kommunal huvudman (652 elever) i              

Luleå kommun, där ungefär 91% av eleverna från skolor med enskild huvudman fick fullständigt              
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betyg och 86,3% från en kommunal huvudman (Skolverket, 2015a). Detta ger en sammanlagd             

siffra på 86,6% av eleverna i Luleå kommun som avslutar grundskolan med fullständiga betyg              

(Skolverket, 2015a). Därmed blir grunden för denna studie 86,6% andelen elever som lämnar             

grundskolan med fullständiga betyg.  

 

År 2016 kom beslutet om en förändring av skolverksamheten (Framtidens skola) i Luleå             

kommun. Under detta år så var resultaten i skolan följande enligt Skolverket(2016a):  

● 776 var den totala andelen elever som var avgångselever i Luleå kommun. 

● 629 elever i skolor med kommunal huvudman, där 76,5% fick fullständiga betyg. 

● 147 elever i skolor med enskild huvudman, där 91,8% fick fullständiga betyg. 

● Totalt fick 79,4% av eleverna fullständiga betyg därmed en minskning på 7,2%. 

 

År 2017 och 2018 är det år som Framtidens skola och den förändring som sker i                

skolverksamheten i Luleå börja ta form och genomförs. Där resultaten är följande enligt             

Skolverket (2017):  

● 769 elever var den totala andelen avgångselever i Luleå kommun. 

● 666 elever i skolor med kommunal huvudman, där 81,1% fick fullständiga betyg. 

● 103 elever i skolor med enskild huvudman, där 90,3% fick fullständiga betyg.  

● Totalt fick 82,3% av eleverna fullständiga betyg, en ökning från föregående år med 2,9%              

men en minskning från 2015 med 4,3%.  

 

2018 enligt Skolverket (2018a): 

● 755 avgångselever totalt i Luleå kommun.  

● 645 elever i skolor med kommunal huvudman, där 78,8% fick fullständiga betyg. 

● 110 elever i skolor med enskild huvudman, där 87,3% fick fullständiga betyg. 

● Totalt fick 80% av eleverna fullständiga betyg, en minskning från föregående år med             

2,3% och en minskning från 2015 med 6,6%.  

 

22 



Att andelen elever med gymnasiebehörighet minskar har varit ett nationellt problem under en             

längre period och Luleå är en kommun som inte skiljer sig från det nationella resultatet, under år                 

2018 så ökade antalet elever med gymnasiebehörighet i Sverige där Luleå som kommun visar              

motsatt resultat (Skolverket, 2018b). 

 

3.2 Är skolan bemannad med behörig personal i Luleå kommun? 

Målet som ska bearbetas i denna del är “Skolan i Luleå ska vara bemannad med behörig och                 

kompetent personal som garanterar utbildningens kvalitet” (Lundblom, 2018a). Det som studien           

kommer behandla i denna del är om skolan i Luleå har lärare som innehar en utbildning från ett                  

universitet/högskola som ska se till att utbildningen håller en god kvalitet. Som i föregående del               

så kommer 2015 års resultat och statistik vara till grund för att se om det finns en förändring                  

bland antalet lärare från innan framtidens skola tills då denna studien skrivs. Det allmänna              

problemet som redan då existera var en stor brist på legitimerade lärare, under 2015 så fattades                

redan då ungefär 64700 lärare och det förväntades att öka kommande år (Lärarförbundet, 2018a).              

Tillsammans med lärarbristen runt om i landet tillsammans med att Luleå kommun förväntar sig              

en ökning av elever i framtiden skapade detta dilemma som Framtidens skola skulle täppa till.               

Det mål som utformades genom framtidens skola är rätt så tydlig med vad Framtidens skola ska                

försöka förbättra från den tidigare skolverksamheten som existerade i kommunen. Under 2015 så             

fanns det 633 heltidsanställda som agerade som lärare i Luleå kommun skolverksamhet inom             

både skolor med kommunal huvudman och enskild huvudman (Skolverket, 2015b). 96,1% av            

dessa 633 heltidsanställda lärare hade en examen inom yrket (Skolverket, 2015b). Inom skolan             

så var Luleå kommun rankat som tredje bästa skolkommun och på plats 19 av alla kommuner i                 

lärartäthet (Lärarförbundet, 2015). Detta gav Luleå kommun 11,6 elever per lärare 2015            

(Skolverket, 2015b). Bristen på lärare är fortfarande hög och ökar med långsamt avtagande             

nummer, bara idag finns det ungefär 40 000 lärare med högskoleexamen som har valt bort yrket                

för en annan (Lärarförbundet, 2018a). Den negativa trenden sker inte enbart runt om i landet utan                

även i Luleå kommun. Det senaste resultaten och statistiken som finns om Luleå kommun visar               

den negativa trenden. Jämfört med 2015 så har antalet heltidsanställda lärare ökat med 100              
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verksamhetsåret 2018/2019, men den procentuella utvecklingen bland högskoleexaminerade        

lärare har sjunkit till 88,3% (Skolverket, 2018c). Detta trots Framtidens skola har börjat             

genomföras i kommunen. I den rankning som lärarförbundet årligen gör visar ett tapp från tredje               

plats år 2015 till plats 38 i Sveriges bästa skolkommun, samt ett fall i rankningen i lärartätheten                 

från placering 19 till 140 (Lärarförbundet, 2018b). Trots detta fall så finns det en positiv trend                

hos Luleå Kommun. En av det positiva effekterna som syns är att antalet elever per lärare har                 

sjunkit till 10,6 per lärare, därmed har detta minskat positivt jämfört med 2015 (Skolverket,              

2018c). Den andra positiva trenden är att år 2015 så var Luleå kommun sjunde bästa kommun                

inom kategorin utbildade lärare och år 2018 så toppade Luleå kommun denna lista med en första                

placering (lärarförbundet, 2015; lärarförbundet, 2018b). Därmed visar dessa negativa siffror          

enbart ett utfall av den nationella problemet kring lärarbristen som Luleå kommun hanterar väl.  

 

3.3 Finns det en bra tillgång av specialpedagoger, kuratorer och          

skolsköterskor? 

Det tredje målet som framtidens skola ska uppnå och sträva efter är “Det ska vara en trygg skola                  

som erbjuder nära tillgång till resurser som exempelvis skolsköterska, kurator och           

specialpedagoger” (Lundholm, 2018a). Dessa yrkeskategorier ingår under “elevhälsa” i varje          

skola där en skolsköterska, kurator och specialpedagoger har som uppgift att främja elevens             

utveckling (Skolverket, 2012). Hjälpen som dessa yrken ger eleverna är psykologiskt, medicinsk            

och specialkompetenser vars uppgift är att främja elevernas skolmiljö samt deras           

kunskapsutveckling (Skolverket, 2012). Därmed avgör denna kategori en viktig del i skolmiljön.            

I denna del av utvärderingen av Framtidens skola så kommer specialpedagoger endast behandlas,             

detta på grund av bristande information kring kuratorer och skolsköterskor som arbeta inom             

kommunen åren 2015-2019. Studien har inte möjlighet eller resurser att hämta informationen            

kring dessa yrkeskategorier, men försök till att få information har gjorts utan större framgång.  

 

Utav dem 633 lärare som fanns i Luleå kommun år 2015 så var en handfull examinerade                

specialpedagoger, den totala mängden som återfanns inom skolverksamheten år 2015 var 5,1%            
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som hade en högskoleexamen som specialpedagoger (Skolverket, 2015b). Trots den låga andelen            

så är den högre en riksgenomsnittet samma år som låg på 5% (Skolverket, 2015c). Detta gör så                 

att Luleå kommun ligger bättre till än riket i genomsnitt innan Framtidens skola kom till kraft i                 

kommunen. Inom kommunen så har skolor med en kommunal huvudman bättre tillgång till             

specialpedagoger procentuellt gentemot skolor med enskild huvudman, där skolor med          

kommunal huvudman har 5,2% och skolor med enskild huvudman 3,8% (Skolverket, 2015b).            

Verksamhetsåret 2018/2019 för Luleå kommuns skolverksamhet då ungefär halva tiden har gått            

för projektet framtidens skola så har faktiskt siffrorna ändrats inom denna yrkeskategori. Den             

ändring i dessa siffror är en negativ förändring som har skett inom båda typer av               

skolverksamheter oavsett vilken typ av huvudman som ansvarar över skolan. Luleå kommun har             

haft en ökning från 2015 från 633 anställda lärare till 742. Skolor med kommunal huvudman så                

har procentuella utvecklingen på specialpedagoger varit negativ, den procentuella andelen ligger           

på 4,6% därmed en minskning på 0,6% enheter (Skolverket, 2018c). De skolor med enskild              

huvudman har liknande utveckling som dem skolor med kommunal huvudman där den            

procentuella andelen har sjunkit från 3,8% till 2,2%, en minskning med 1,6% enheter             

(Skolverket, 2018b). Den minskning som har skett har påverkat den genomsnittliga siffran till             

4,4%, som gör detta mindre till rikets genomsnitt på 4,9% (Skolverket, 2018c; Skolverket,             

2018d). Luleå kommuns negativa trend liknar rikets negativa trend men Luleå kommun har             

tappat en större andel av sina specialpedagoger jämfört med riket.  

 

3.4 Konkurrerar Luleå om legitimerade lärare? 

Fjärde och det sista målet som Luleå kommun har satt för Framtidens skola är “För att                

konkurrera om behöriga och legitimerade lärare ska vi erbjuda en god arbetsmiljö,            

heltidsanställningar och kollegor att samverka med” (Lundholm, 2018a). För att mäta hela detta             

mål korrekt så måste intervjuer eller enkäter göras med lärare för att kunna få fram information                

kring arbetsmiljö och samverkan med kollegor. Studien har inte möjlighet att genomföra detta då              

det råder brist på tid och resurser. Därför kommer denna del mäta om fler lärare anställs på                 

heltidsanställningar istället för deltidsanställningar, då målet nämner detta utöver arbetsmiljö och           
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samverkan med kollegor. Utöver detta så ska även även lärarens lön tas in i denna del för att se                   

hur Luleå kommun konkurrerar lönemässigt med resterande kommuner i landet. I detta fall så              

har studien siffran från 2015 som är 633 och siffran från 2019 som är 742 heltidsanställda                

(Skolverket, 2019). Utifrån denna information går det att anta att Luleå kommun faktiskt             

anställer fler samt erbjuder fler lärare möjlighet till heltidsanställningar. Men ändå är enbart             

88,3% som har den utbildning som krävs för att lära ut, det gör Luleå kommun till bästa kommun                  

i Sverige med antalet lärare med utbildning. Men det finns andra sätt att konkurrera om lärare                

och förbättra sin statistik en aning, detta genom att erbjuda en god lön till lärare. Luleå rankades                 

som 157 av Sveriges alla 290 kommuner när det kommer till erbjuden lön (Lärarförbundet,              

2015). Detta menar att det finns 156 kommuner i Sverige som erbjuder en bättre lön för lika                 

arbete år 2015, detta skapar en tuffare konkurrens för Luleå kommun att locka till sig fler lärare                 

då bättre lön erbjuds på annat håll. Det återfinns en skillnad mellan 2015 till 2018, under denna                 

tidsperiod tappar Luleå kommun i rankningen på lönen för lärare till 242 (Lärarförbundet,             

2018b). Trots att Luleå kommun rankas lågt i betald lön till lärare så är Luleå ändå bäst i Sverige                   

när det kommer till antalet utbildade lärare som arbetar i en kommun.  

 

3.5 Klarar eller rör Luleå kommun sig mot en större måluppfyllelse? 

Då Luleå kommuns reform av skolverksamheten är ungefär halvvägs enligt den utsagda            

tidsplanen för Framtidens skola så ska resultaten gentemot målen inte vara avklarade eller             

uppfyllda. Målbilden som är beskrivet och präglar Framtidens skola i Luleå ska därför inte vara               

nådd idag då denna studie sker, denna målbild ska vara nådd år 2025. Detta ger möjligheten för                 

dessa siffror att skifta och en utvärdering i efterhand bör ske för att förklara och se om                 

interventionen framtidens skola har en större måluppfyllelse vid den tidpunkten. Att målbilden            

ska vara nådd år 2025 och inte 2019 måste tas hänsyn till. Den tolkning av målbilden som                 

studien har gjorts är är delvist en förenkling då en viss information fattas för att kunna bedöma                 

målen mer grundligt och se vilka förändringar som faktiskt har skett. Då denna utvärdering även               

sker enligt NPM teorin tillsammans med mål- och resultatstyrnings teorin kan ett femte “dolt”              
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mål även diskuteras. Detta är effektivisering av sin verksamhet både ekonomiskt och i erbjuden              

service.  

 

Det första målet som hanterades i denna utvärdering som berör elevens kunskapsutveckling i             

Luleå kommuns skolverksamhet mättes enligt betygen bland avgångselever i årskurs 9.           

Kunskapsutvecklingen mellan åren 2015-2018 har varit negativ. Denna negativa trend har pågått            

en längre tid nationellt men enligt Skolverket (2018d) så vart denna trend positiv generellt sätt i                

Sverige år 2018. 84,4% av Sveriges niondeklassare gick ut med fullständiga betyg ur             

grundskolan, detta är bättre jämfört med Luleås 80% samma år (Skolverket, 2018d). Att Luleå              

kommuns kunskapsutveckling är negativ bland elever som lämnar grundskolan efter årskurs 9 är             

därmed i linje för den nationella utvecklingen men under genomsnittet. Denna negativa            

utveckling bland betygen kunde därmed ha skett med eller utan Framtidens skola. Resultatet             

visar därmed i denna studie att målet inte uppnås, den visar en utveckling av minskad               

måluppfyllelse.  

 

Det andra målet som hanterades berör bemanningen med behörig personal i Luleå kommuns             

skolor. Den bemanning av lärare som finns utifrån riket i helhet har varit negativ åren               

2015-2018. Framtidens skola visar ingen motsatt resultat jämfört med andra skolverksamheter i            

landets kommuner. Därmed går det att anta att fallet procentuellt är utbudet på legitimerade              

lärare sjunker och gör det allt mer utmanande att få tag på behörig personal. Det finns en negativ                  

trend i den procentuella utvecklingen i Luleå kommun, men trots detta så är Luleå kommun bäst                

i riket när det kommer till ha behörig personal. Denna förbättring har skett i samråd med                

Framtidens skola och den nya policyns etablering i kommunen. Detta mål är på god väg att nås                 

redan då studien sker trots att den nya skolverksamheten ska vara klar 2025.  

 

Det tredje målet som hanterades berör elevhälsan, detta med att det ska finnas specialpedagoger,              

skolsköterskor och kuratorer vid behov hos eleverna. Elevhälsan är en viktig del av             

skolverksamheten för att elever ska kunna utvecklas och förbättra sina prestationer under            

prövande tider. Detta mål mätte enbart specialpedagoger då information kring skolsköterskor och            
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kuratorer inte finns tillgängligt, försök till att hämta datan har gjorts utan framgång. Därmed blev               

målet enbart bedömt enligt utvecklingen på specialpedagoger. Då dem andra två yrkesgrupperna            

uteblev så kan bedömningen av måluppfyllelsen bli allt för förenklad. Den procentuella            

utvecklingen av specialpedagoger har varit negativ. Under åren 2015-2019 så har andelen            

specialpedagoger sjunkit långsamt, detta tillsammans med den nationella genomsnittet. En          

anledning att det sjunker i Luleå kommun under dessa år kan vara att fler lärare har anställts (603                  

till 742) och därmed minskats i takt. Men då Framtidens skola är tänkt som en lösning på den                  

demografiska utvecklingen i kommunen att antalet elever förväntas öka, så är denna utveckling             

en förminskning. Detta mål uppfylls inte, under Framtidens skola har Luleå kommun minskat sin              

måluppfyllelse.  

 

Det fjärde och det sista målet av målbilden som hanterades berör konkurrens om lärare genom att                

erbjuda fler heltidsanställningar, samverkan med kollegor och en bättre arbetsmiljö. Då varken            

tid eller resurser finns till att intervjua lärare angående kollegor att samverka med samt              

arbetsmiljön så har detta mål mäts genom att se till förändringen i lön och antalet               

heltidsanställda. Det har anställts fler på heltid i Luleå kommun sedan 2015 och Framtidens              

skola, från 633 heltidsanställda till 742. Detta visar att Luleå kommun har en god måluppfyllelse               

om det räknas endast på heltidsanställningar. Luleå kommun lyckas få fler lärare på             

heltidsanställning med tiden trots att kommunen tillhör botten delen av lönestatistiken för lärare.             

Lärarna får mer betalt för samma arbete i en annan kommun än Luleå, men Luleå lyckas ändå                 

locka hit lärare eller lyckas få lärare att stanna efter studierna på Luleå Tekniska Universitet               

(LTU). Bedömningen blir därmed att Luleå kommun har en god måluppfyllelse redan under             

“halvtid” av Framtidens skola.  

 

Detta ger Luleå kommun två av fyra mål uppfyllda eller positiva redan 2019. Det ger goda                

förutsättningar att nå resterande mål och arbeta med att förbättra det positiva i Framtidens skola               

tills 2025. Luleå kommun kan därmed kalla sig en nationell förebild på två av fyra delar som                 

framtidens skola syftar till att förbättra med skolverksamheten. Men det är lång tid kvar på               

projektet och siffror och måluppfyllelse kan ändras med tiden både negativt och positivt.  
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4. Analys och slutdiskussion 

4.1 Analys 
Syftet med denna uppsats var att kartlägga fram styrningsdoktrinen för Framtidens skola och att              

utvärdera om målbilden uppnås. Utöver detta skulle även studiens frågeställningar besvaras.           

Studiens frågeställningar är följande:  

● Hur styr Luleå kommun sin skolverksamhet? Vilken utvärderingsmodell ska tillämpas? 

● Uppnår eller rör sig skolverksamheten mot målbilden kring Framtidens skola? 

● Till vilken grad uppnås målbilden i dagsläget? 

4.1.1 Styrningen av skolverksamheten och utvärderingsmodell 

I den kartläggning som har gjorts utifrån dokumenten kring Framtidens skola och            

årsredovisningar av Luleå kommun enligt NPM och styrningsdoktrinerna som visar att           

styrningsdoktrinen skiftar mellan nätverk och mål- och resultatstyrning. Anledningen till          

nätverksstyrning som tillämpas i den totala verksamheten i Luleå är då Luleå kommun använder              

sig utav samordning av kommunens olika aktörer för att gemensamt öka måluppfyllelsen. Det             

relevanta för denna studie var kartläggningen av skolverksamheten. Kodningen av dokumentet           

“Framtidens skola” resulterade i teorin mål- och resultatstyrning. NPMs teori om mål- och             

resultatstyrning som används i skolverksamheten i Luleå kommun grundar sig till att det finns en               

beskriven målbild och hur skolverksamheten ska arbeta för en ökad måluppfyllelse. Det finns en              

tydlig hierarki i styrningen där huvudmannen och rektor tillsammans ska arbeta med att föra              

skolan framåt i linje med “Vision 2050” och enligt skolverkets mål/riktlinjer. Då Luleå kommun              

tillämpar mål- och resultatstyrnings teorin i skolverksamheten gör att blir valet en            

måluppfyllelseutvärdering som utvärderingsmodell. Måluppfyllelsemodellen har en objektiv syn        

på en reform eller en intervention genom att den använder målbilden som måttstock för att se en                 

förändring samt en effektivisering. Målbilden som existerar kring Framtidens skola är till en viss              

del lätt tydlig med vad Luleå kommun vill uppnå med förändringen av skolverksamheten. Det              

som önskas att uppnå är ökat antal behöriga lärare, specialpedagoger, kuratorer och            
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skolsköterskor för att kunna garantera en god utveckling för eleven i grundskolan. Dessa             

yrkesgrupper är uppdelade i två olika mål. Det tredje målet som är tydligt formulerat är hur                

Luleå kommun ska kunna konkurrera om lärare genom att erbjuda fler lärare heltidsanställning,             

kollegor att samverka med samt en förbättrad arbetsmiljö. Det mål som är otydligt formulerat              

menat med att alla elever ska få förutsättningar till att uppnå sina mål i kunskapsutvecklingen.               

Detta är otydligt då inget beskriver vilka förutsättningar eller områden som ska förbättras för att               

möjliggöra detta, kan det vara fler lärare, möjlighet till hjälp, datorer i skolan, nya böcker eller                

helt enkelt annat. Därmed blir detta mål svårmätt och svårtolkat då det finns flera förutsättningar               

som kan vara bidragande till en bättre skolgång med bättre resultat. Studien behandlade alla mål               

som framtidens skola innehar med ett varierat resultat. Dagens situation med minskat utbud av              

lärare och sjunkande betyg är ett nationellt problem. Detta problem är menat att hanteras genom               

Framtidens skola.  

4.1.2 Målbilden och graden av måluppfyllelse 

I dagsläget (2019) ungefär halva tiden mellan beslut till slutår av Framtidens skola 2025 så har                

Luleå skapat goda förutsättningar för att nå två av fyra mål. Målen som har goda förutsättningar                

att nås är anställning av lärare(mål 4) och garantera behörig personal(mål 2). Trots att Luleå               

kommun har en av Sveriges bästa placeringar hos lärarförbundet när det kommer till antalet              

behöriga lärare så sjunker ändå betygen i årskurs 9. Detta kan ändras med tiden då det är många                  

år kvar under implementerings perioden av Framtiden skola. Det kan ändras både negativt och              

positivt. Men att Luleå kommun har skapat goda förutsättningar redan i år med en måluppfyllelse               

på två av fyra att arbeta vidare med.  

 

Då NPM förklarar och grundar sig på en förändring av den offentliga verksamheten genom att               

effektivisera en verksamhet eller fler genom reformer. Denna effektivisering kan vara både            

serviceinriktad eller konstadsinriktad även enbart en av vardera. Luleå kommun beskriver i            

dokumentet “Framtidens skola” att reformen är delvist till att förbättra den service som erbjuds i               

form av lärande och lärare men även en önskan att minska kostnaden på lokaler. Den önskade                

effektiviseringen av både service och kostnad kring skolverksamheten har börja synas. Den syns             
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i form av ökat antal lärare och en god ställning nationellt när det kommer till antalet utbildade                 

lärare(service). Den andra formen som effektiviseringen visar sig är att kostnaden eller resurser             

som skolan fick år 2015 har minskat tills 2018 (Lärarförbundet, 2015; Lärarförbundet, 2018b).  

4.1.3 Val av utvärderingsmodell 

Valet av utvärderingsmodell för att mäta måluppfyllelsen för Framtidens skola grundar sig på             

den styrningsdoktrin som tillämpas enligt kartläggningen. Styrningsdoktrinerna som är beskrivna          

i teorin är idealmodeller som förklarar olika om vad som är lämpligast att utvärdera i en                

verksamhet (Hertting & Vedung, 2009, s33). Det beslut som togs i samband med studien har sina                

fördelar och nackdelar. Fördelarna är exempelvis att en måluppfyllelsemodell kan mäta och visa             

hur interventionen i detta fall Framtidens skola når den målbild som finns. I detta fall kan en av                  

nackdelarna exempelvis vara att måluppfyllelsemodellen missar att mäta brukarnas åsikter och           

syn på Framtidens skola. Dagens politik och styrning av verksamheter är mer komplext än vad               

styrningsdoktrinerna anser, i vissa fall så finns det mer än en styrningsdoktrin som tillämpas i en                

verksamhet (Hertting & Vedung, 2009, s32; Vedung, 2009, s99). Utifrån studiens syfte har valet              

av utvärderingsmodell varit korrekt enligt NPM-teorin och mål- och resultatstyrnings teorin,           

detta då syftet var att mäta om målbilden uppnås eller inte samt till vilken grad målbilden                

uppnås.  

4.2 Diskussion 
 
I kapitel 2 och 3 så utfördes det en kartläggning av Luleå kommuns styrningsdoktrin i               

skolverksamheten samt en snabbare kartläggning av den generella styrningsdoktrinen genom ett           

kodningsschema. Detta gav studien den information som behövdes för att kunna få en modell att               

utvärdera målbilden i. Modellen som följ i kapitel 3 är en måluppfyllelsemodell som mäts genom               

olika statiska underlag givet från Skolverket och Luleå kommun. Då en del information saknas              

och en helhets bedömning kring mål 3 och 4 inte kan ske så fick en generell bedömning antas via                   

den information som var möjlig att hämta. Detta påvisar att Luleå kommun uppnår sin målbild i                

två av fyra av målen som visar att Luleå kommun är en förebild nationellt i statistiken jämfört                 
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med andra skolor. Då Framtidens skola endast är halvvägs igenom den utsagda tiden som              

förändringen ska ske inom så bedöms Framtidens skola ha goda förutsättningar att nå hela              

målbilden 2025. Då dessa siffror som anges i kapitel 3 visar sig stundtals vara positiva jämfört                

med den nationella utvecklingen så behöver detta inte vara fallet i framtiden. Slutåret för              

skolverksamhetens förändringen framtidens skola är 2025, den information som finns idag kan            

därför se annorlunda ut år 2025 eller i efterhand då en utvärdering egentligen ska ta plats.  

 

Denna studie tanke är att se hur Framtidens skola står sig gentemot målbilden och utvalda teorier                

efter ungefär halva tiden har passerat i förändringen av skolverksamheten. Det som anges idag i               

samband med studiens gång är att Luleå kommun är faktiskt rankad som nummer ett i Sverige                

när det kommer till andelen utbildade lärare som arbetar i en kommun. Av 742 lärare så är 88,3%                  

behöriga till att genomföra arbetet med att lära ut, en siffra som är idealt är självklart 100% av                  

dessa. Detta skapar en följdfråga till hur kan denna siffra bli 100%.  

 

Den enda utvärderingen som har skett i samband med Framtiden skola är en utvärdering av               

medborgardialogen som fördes under 2015 för att få fram den information som behövdes för att               

kunna få fram ett alternativ för en förändring (Carlsson, Jansen, Bergman & Stenvall, 2017). I               

utvärderingen kring medborgardialogen och dess process visade det sig att det fanns brister i              

själva utförandet av dialogen samt ett antal av medborgarnas uppfattningar kring detta (Carlsson,             

et.al, 2017). Dessa uppfattningar har varit negativt laddade samt efter beslutet kring Framtidens             

skola har det skapats ett efterspel med kritik riktat mot nedläggning av skolor på landsbygden               

(Johansson, 2019; Hörnell, 2017; Sjölund, 2019). Med denna information skulle en           

brukarorienterad utvärdering rekommenderas. Detta för att öka deltagandet i samhället och få            

mer information kring den fortsatta utvecklingen av Luleå kommun. Detta då enligt given             

information ger uppfattningen av för lite samspel mellan medborgare och förtroendevalda. Detta            

samspel som föreslås kan vara en brukarorienterad utvärdering där målgruppen är brukare som             

ger den information som behövs för att få en uppfattning kring processer, slutprestationer eller              

konsekvenser som utgår från brukarnas behov (Vedung, 2009, s118). Alternativt en           

folkomröstning mellan olika förslag av Framtidens skola eller en ny medborgardialog som kan             
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behandla problemet med dagens beslutade skolverksamhet för att få fram ett beslut kring             

framtidens skola som medborgare i kommunen kan anse som legitim.  

 

Slutligen återkommer studien till problemet “går det att få en rättvis utvärdering om             

styrningsdoktrinen väljer utvärderingsmodell”. Enligt min tolkning av resultat och under studiens           

gång är att det går att få fram en rättvis bild kring en offentlig verksamhet genom NPM-teorin                 

och styrningsdoktrin-teorin som tillåts välja utvärderingsmodell. I fallet och reformen          

“Framtidens skola” skulle inslag från brukarorienterad utvärdering ge en allt bättre bild om hur              

reformen ligger till.  

4.3 Förslag på vidare forskning 

I tidigare text som föreslår en ny typ av utvärdering som kallas brukarorienterad utvärdering, där               

fokuset ska vara medborgarnas uppfattningar kring processer och slutprestationer av en           

förändring eller policy. Detta för att kunna få information kring medborgarens perspektiv på             

Framtidens skola samt en annan bild utöver skolverksamheten än en måluppfyllelseutvärdering.  

Ett förslag som är självklart till följd av denna akademiska måluppfyllelseutvärdering är en             

utvärdering som sker närmre mot sluttiden av Framtidens skola och en i efterhand. Detta då med                

liknande modell kunna se om framtidens skola måluppfyllelse förändras med tiden. Detta skulle             

skapa en bild om hur Framtidens skola och det olika nedläggningar samt olika tidpunkter              

påverkar måluppfyllelsen. Detta skulle vara en fortsättning på denna studie fast i olika tidpunkter              

av förändringen kring skolverksamheten. Detta då kausalitetsfrågan i en måluppfyllelsemodell är           

svår att besvara i dagsläget men vid senare tillfälle kunna se om det finns en positiv utveckling                 

kring skolverksamheten och om framtidens skola (Interventionen) är anledningen till denna           

positiva utveckling.  

 

Det tredje och sista förslaget är en fallstudie kring Framtidens skola. Som innebär en jämförande               

studie mellan olika kommuner och dess skolverksamheter med framtidens skola som bas för             

kunna lokalisera ifall fler kommuner har samma resultat/utfall på en förändring av skolan. Detta              

för att se om fler kommuner utöver Luleå kommun har valt att satsa på mindre antal skolor inom                  
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kommunen, jämföra mål och dess måluppfyllelse samt hur kommunerna lyckas med sin            

förändring av skolverksamheten. Det som även visas är om det existerar skillnader mellan fallen,              

vilket kommer urskilja skillnaderna och eventuellt förklara vad som görs bra och vad som kan               

göras bättre. 
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6. Bilagor 

Bilaga 1. 

Kodningsschema av kommun dokument. 

 

 

Tema - Styrningsdoktrin Kod 

Mål- och resultatstyrning  

Formulerade mål A 

Förebygger problem - Hierarkisk styrning B 

Styr önskat utfall med mål C 

Tydliga och övergripande mål D 

Delmål E 

Huvudman bär ansvar F 

Beslut om medel och mål påverkar ändringen 
av en verksamhet 

G 

Brukarstyrning  

Fokus på marknadslogik och valfrihet H 

Efterfrågan är styrande faktorn I 

De som nyttjar verksamheten får påverka J 

Brukaren - nyttjaren har en centralroll i 
påverkan av verksamheten 

K 

Framtidens skola  anpassas till önskemål L 

Tar del av medborgarnas kunskap/information 
får att effektivisera 

M 

Nätverksstyrning  
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Formulerade mål N 

Huvudman väljer medel för att åstadkomma 
önskat utfall 

O 

Samverkan, koordinering och samordning 
mellan aktörer 

P 

Förbättra hela organisationen -  inte bara en 
del, dvs enbart grundskola 

Q 

Ingen klassisk horisontell styrning R 

Frivillig samordning S 

Samarbete mellan rektorer/huvudmän för att 
nå ökad måluppfyllelse 

T 

Främjas alla skolors intresse i samordningen U 
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