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Abstract 
Even though it is prescribed by law in Sweden that children in elementary school must fulfil a 

compulsory education, a significant number of students are absent. The aim of this thesis is 

therefore to analyse two municipalities’, Halmstad and Borås, efforts to improve student 

attendance in elementary school. The two municipalities are of middle size with approximately 

the same number of citizens and elementary schools. Both municipalities, that have large 

autonomy, have recently developed new policies regarding how schools should manage 

absence in elementary school. By studying these policies and interviewing responsible 

authorities, principals and representatives from student health care, the goal is to find out what 

governance models characterize the municipalities’ efforts to promote attendance in school. 

The methods used are of a qualitative character and the interviews semi-structured. The 

theoretical framework concentrates on organization theory, such as management models, 

instrumental, mythical and culture perspectives and evaluation. 

 

The results found show that the management model is strongly dominating the governance 

within the educational system. However, the practical methods used to promote school 

attendance depend in wide measures on experience and values among the actors working with 

the students, indicating a cultural perspective. Since the management model is dominating the 

governance of the school system, and this model highlights public servants’ acting space, the 

actors’ values and interpretations become important factors for the outcome.  

   

Keywords: school absence, policies, governance, organization theory, management model, 

culture perspective, evaluation  
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1. Inledning 
På många håll talas det om en alarmerande hög och problematisk frånvaro i svenska skolor. 

Alla barn bosatta i Sverige har en lagstiftad skyldighet att genomföra en grundskoleutbildning 

(SFS 2010:800 7 kap. 2 §), men ändå kämpar många skolor med upprepad eller långvarig 

frånvaro då eleverna av olika skäl väljer att inte gå till skolan. Omfattande frånvaro kan leda 

till stora svårigheter och kostnader för både den enskilda eleven och samhället. Utan en 

fullgjord utbildning blir deras deltagande i yrkes- och samhällslivet lidande då möjligheterna 

på arbetsmarknaden blir små och risken att ungdomarna hamnar i utanförskap är stor. Enligt en 

utredning (SOU 2017:09) var det år 2016 ca 131 500 unga i åldrarna 15–29 år som varken 

arbetade eller studerade, där unga med en funktionsnedsättning var överrepresenterade. 

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autism, ADHD och språkstörning är 

nämligen bland de vanligaste frånvaroorsakerna (Skolinspektionen 2016). Vanligt 

förekommande är även att det handlar om kränkningar och mobbing, att skolan utmanar för 

mycket eller för lite eller att elevernas hemförhållanden är psykiskt eller fysiskt påfrestande. 

Utredningen (SOU 2017:09) lägger tonvikt vid förebyggande arbete i tidig ålder, där framförallt 

närvaro i grundskolan och behörighet till gymnasiet är två viktiga faktorer för inkludering i 

samhället senare i livet.  

Trots att problemet inte är nytt saknas det återkommande mätningar, nationell statistik samt en 

enhetlig definition av problematisk frånvaro. Forskning om orsaker och riskfaktorer går att 

återfinna på internationell nivå, men den svenska forskningen är begränsad framförallt när det 

gäller kommunala insatser. Under det senaste decenniet har dock aktörer såsom 

Skolinspektionen, Skolverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomfört 

undersökningar och projekt med fokus på frånvaro, dess orsaker och konsekvenser i ett försök 

att framöver främja närvaron (SOU 2016:94). Skolinspektionens kartläggning från 2016, som 

är den senaste nationella mätningen, visar att ca 20 000 grundskoleelever hade en omfattande 

ogiltig sammanhängande frånvaro eller ströfrånvaro hösten 2015. När det kommer till 

kommunernas möjligheter att styra för ökad elevnärvaro är forskningen däremot knapp. 

1.1 Problemformulering 
Vårdnadshavare och huvudmän har ett gemensamt ansvar för att se till att barn och ungdomar 

genomför sin utbildning. I skollagen (7 kap. 17 §) regleras att vårdnadshavare ska underrättas 

samma dag om sitt barns ogiltiga frånvaro och många kommuner och huvudmän 

uppmärksammar idag frånvaro i större utsträckning än tidigare. För bara tio år sedan saknade 

många kommuner en samlad bild av hur frånvarosituationen såg ut i kommunens skolor.  
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Förbättrade rutiner när det kommer till uppföljning och frånvarorapportering har dock tagit 

frånvarosituationen ett steg i rätt riktning, men arbetet som går bortom de administrativa 

rutinerna behöver utvecklas betydligt mer. Staten anser att kommuner och skolor har ett 

utvecklingsarbete framför sig när det gäller att komma tillrätta med frånvaro (SOU 2016:94). 

Skolan ska kunna garantera eleverna trygghet och studiero, samt tillhandahålla det stöd varje 

elev behöver. Vid problematisk frånvaro bör skolan och kommunen arbeta för att eleven i fråga 

ska kunna komma tillbaka och få sin rätt till utbildning tillgodosedd. Studier visar dock att inte 

alla elever med omfattande skolfrånvaro får den hjälp de behöver från skolan eller kommunen 

för att kunna komma tillbaka och fullgöra sin utbildning (SOU 2016:94).  

Kommunaliseringen av skolan medförde stora förändringar inom skolverksamheten och dess 

organisation (Jarl 2012). Ett flertal reformer ändrade kommunernas ansvar och uppdrag kring 

skolan och styrningen av den. Det resulterade i att skolverksamheten numera kan skilja sig åt 

mellan kommunerna vad gäller styrning, förutsättningar och mål även om deras grundläggande 

mål troligen fortfarande är desamma, nämligen att sysselsätta och utbilda kommunens barn och 

ungdomar. Det större handlingsutrymmet möjliggör att olika metoder och åtgärder kan 

tillämpas av kommunerna och ute i skolorna. Likt inom de flesta offentliga förvaltningar kom 

man med tiden även att börja styra enligt nya mer marknadsliknande modeller, vilket ställde 

skolverksamheten inför nya krav och uppgifter (Jarl 2012). Olika förutsättningar i storlek och 

resurser kan påverka hur väl kommunerna klarar av att utföra sitt uppdrag. De nya modellerna 

ställer nya krav på styrning och ledarskap inom skolväsendet och frågan om vilka effekter 

kommunernas styrning och ledning av skolan har på skolnärvaron har därför blivit aktuell. Den 

höga frånvaron skulle kunna ses som ett implementeringsmisslyckande, då huvudmän inte kan 

säkerställa att kommunens barn och ungdomar fullföljer skolplikten och sin utbildning. 

Organiseringen kring skolan kan förstås utifrån olika perspektiv och modeller inom 

organisationsteori och kommuner efterfrågar stöd i form av kunskap, erfarenheter och idéer för 

att påbörja eller utveckla arbetet med att aktivt främja närvaro (SOU 2016:94). Det är därför 

viktigt att undersöka hur kommuner arbetar på både huvudmannanivå och ute i skolorna för att 

se till att alla barn och ungdomar fullföljer sin skolplikt och utbildning och kommunerna därmed 

fullgör sitt uppdrag.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
Frånvaro i grundskolan är ett utbrett problem och det finns många elever med problematisk 

frånvaro, trots lagstadgad skolplikt. Syftet med uppsatsen är därför att analysera Halmstad 

kommuns och Borås stads styrning för ökad elevnärvaro, genom att studera kommunernas 
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riktlinjer för frånvarohantering och intervjuer med nyckelaktörer samt analysera 

Skolinspektionens dokument som stödjer kommuners möjlighet att främja närvaro. Analyserna 

görs med stöd av olika modeller och perspektiv inom organisationsteori för att förklara vad som 

driver verksamheter i olika riktning vad gäller styrning och ledning. Frågeställningarna som 

ligger till grund för studien är följande: 

• Vilka styrmodeller arbetar de utvalda kommunerna med för att öka elevnärvaro i 

grundskolan? 

• Hur beskriver Skolinspektionens dokument kommuners möjligheter att främja 

elevnärvaro?  

• Vad kan förklara variationer mellan kommunernas riktlinjer? 

 

1.3 Disposition 
Hittills har en problemformulering, syfte och frågeställningar presenterats. Uppsatsen fortsätter 

sedan med ett bakgrundskapitel där en utläggning om skolans historia görs för att ge en inblick 

i varför skolans verksamhet ser ut som den gör idag. Exempelvis kommer viktiga reformer och 

kommunaliseringens framfart att beskrivas. I detta kapitel kommer även tidigare forskning om 

ämnet skolfrånvaro att tas upp. Efter det följer ett metodkapitel där läsaren ges en beskrivning 

av hur arbetet med uppsatsen har gått till, bland annat hur objekten för studien valdes ut, hur 

empirin har samlats in och med vilka metoder den kommer att behandlas. I det fjärde kapitlet 

redovisas de teoretiska ramverk som ska understödja analysen. Dessa är inriktade på 

organisationsteori eftersom skolans verksamhet och kommunens styrning av den är i fokus för 

studien. Efter det presenteras empirin, som består av diverse styrdokument samt 

intervjumaterial från representanter i de båda kommunerna. I det sjätte kapitlet får läsaren ta 

del av analysen, där empirin kommer att sättas i relation till valda teorier. Till sist presenteras 

uppsatsens slutsatser, där frågeställningarna besvaras i sin helhet. 

1.4 Avgränsning 
Trots att utmaningarna med skolfrånvaro inte är ett isolerat problem, varken vad gäller 

elevernas åldersgrupp eller geografiskt område, kommer denna studie endast undersöka 

frånvaro i kommunerna Halmstad och Borås. Vidare är studien endast inriktad på grundskolan, 

eftersom dessa elever omfattas av skolplikten. Det finns många studier som handskas med 

frågan på gymnasienivå, men då gymnasieskolan inte är obligatorisk är den inte relevant i denna 

uppsats.  

Studien syftar till att undersöka de organisatoriska aspekterna av frånvaro, vilket görs genom 

att applicera teorier såsom managementmodellen eller den byråkratiska modellen, samt ett 
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instrumentellt perspektiv, ett kulturellt perspektiv och ett mytperspektiv. Därför kommer inte 

pedagogiska aspekter, såsom elevens upplevelse av situationen och sociala effekter av 

frånvaron, att vara i fokus. Valet gjordes även att utesluta fristående skolor ur studien då dessa 

styrs av enskilda huvudmän och därmed kan arbeta på något annorlunda premisser än 

kommunala huvudmän.  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

För att kunna förstå kommunens uppdrag när det kommer till skolan krävs en genomgång om 

hur skolverksamheten kom att bli det den är idag. I detta avsnitt kommer därför skolans historia 

och tidigare forskning kring skolfrånvaro att presenteras. 

2.1 Kommunaliseringen av skolan 
Kommunens relation till skolan har en lång historia. Sedan grundskolans införande på 1960-

talet har skolornas verksamhet, på ett generellt plan och över tid, blivit mer komplex vilket har 

ökat behovet av att organisera den inre verksamheten. Innan grundskolan, eller enhetsskolan 

som den också kallades, infördes bestod det svenska utbildningssystemet av flera olika 

skolformer. En form var det så kallade parallellskolesystemet där eleverna fick sin utbildning i 

enlighet med vilket samhällsskikt som eleven och dess föräldrar tillhörde. Det vanligaste 

alternativet för majoriteten av barnen var folkskolan, medan ungdomar inom de högre 

samhällsskikten kunde gå vidare till olika typer av fortsättningsstudier, exempelvis studier inom 

realskolan vid läroverken. Övergången till grundskola i början på 1960-talet innebar ett tydligt 

politiskt ställningstagande där skolan skulle göras möjlig för alla, oavsett bakgrund eller social 

tillhörighet. Barnen skulle gå tillsammans och de skulle alla ges möjligheten till lärande och 

utveckling. (Andersson, Blossing & Jarl 2017) 

I och med grundskolans införande så fördes även lärare och rektorer med olika bakgrund 

samman. I ett slag fick lärarna en mycket större kunskaps- och lärandevariation att hantera, 

vilket gjorde arbetet mer komplext och det ställdes högre krav på dem att anpassa sin 

undervisning. Till slut började eleverna att grupperas efter sin förmåga för att kunna hantera 

den stora variationen i elevernas förutsättningar, vilket utmanade tanken om den sammanhållna 

skolan. Den nya gemensamma skolan, med elever, lärare och rektorer från olika samhällsskikt, 

var lättare att driva i teorin än praktiken och det uppstod snart en debatt om skolans problem. 

Grundskolan kritiserades för disciplinproblem, bristande ordning och problem med 

arbetsmiljön å lärarnas sida. Grundskolan fick således sin första kris redan något år efter att den 

införts. (Andersson m.fl. 2017) 

Som svar på kritiken tillsatte staten år 1970 en utredning (SOU 1974:53) vars huvudinriktning 

och förslag kan ses som startskottet för en omfattande decentralisering av det svenska 

utbildningssystemet. Målet med utredningen var att få till en behovsanpassad resursfördelning 

samtidigt som samarbetssvårigheterna, som yttrats efter grundskolans införande, skulle 

hanteras. Skolan styrdes vid den här tidpunkten till största delen av nationella regler och beslut. 
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Läroplanerna innehöll detaljerade regler om undervisningens innehåll och staten fördelade 

resurserna till skolorna efter antalet elever. Tre centrala konsekvenser av utredningens förslag 

var ett förändrat statsbidragssystem, förändringar i den inre skolorganisationen och en ny 

läroplan. I och med dessa fick kommunerna nu mer frihet att hantera statsbidraget och kunde 

således fördela resurser efter lokala behov. Förändringar inom skolorganisationen ledde till en 

utveckling mot ett samarbete lärare emellan och det föreslogs att de skulle jobba tillsammans i 

arbetslag. Den nya läroplanen fick en delvis ny konstruktion då den från och med år 1980 angav 

vissa mål för undervisningen och inte bara direktiv kring innehållet som tidigare var fallet. 

(Andersson m.fl. 2017)  

2.1.1 Fyra betydande reformer  
Det är viktigt att ett längre tidsperspektiv appliceras när reformer studeras, där både 

samhälleliga och historiska aspekter är av vikt (Skolverket 2013). Genom det samlade resultatet 

av en långsiktig utveckling där tidigare reformer har haft betydelse kan vi försöka förstå skolans 

verksamhet i dagsläget. Från utvärderingar inom utbildningsområdet framgår att mer 

omfattande reformer kräver tid för att komma igång, få uppslutning och inte minst genomslag 

i praktiken. Det kan ta 10–15 år innan det går att se effekterna av genomförda förändringar och 

i vissa fall tydliggörs även oavsedda konsekvenser. Att reformer får effekter som inte var 

avsedda kan bero på att de har bristande stöd, innehåller oklarheter och inre motsättningar eller 

att reformerna inte är tillräckligt starka i förhållande till traditioner och etablerade system. 

(Skolverket 2013) 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kom några reformer som decentraliserade skolan 

betydligt: införandet av målstyrning, förändrat statsbidragssystem och kommunaliseringen av 

lärar- och skolledartjänsterna (Jarl 2012). Kommunaliseringsreformerna innebar en 

genomgripande förändring av kommunernas roll i styrningen av skolan. Reformerna resulterade 

i att kommunerna gjordes till skolans huvudmän, istället för staten, vilket gav dem ansvar för 

att planera och organisera verksamheten. Genom införandet av målstyrning blev 

rollfördelningen gällande skolan tydligare mellan kommun och stat, eftersom principen om 

central- och detaljstyrning tunnades ut. I slutet av 1990-talet kom målstyrningen att övergå i 

mål- och resultatstyrning. Staten fäste successivt större vikt vid skolans resultat och att 

verksamheten ska leva upp till de nationella målen. Granskning av resultat och effektivitet 

hamnade i fokus. År 1997 infördes i skollagen krav på en kommunal kvalitetsredovisning, som 

en reaktion på uppdagade brister i hur kommunerna bedrev kvalitetsarbete. Detta krav innebar 

att kommunerna blev skyldiga att redovisa skolornas måluppfyllelse och, i det fall att brister 
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upptäcktes, föreslå åtgärder. Skolornas verksamhet granskas dock även på statlig nivå. Genom 

inrättandet av Skolinspektionen år 2008 intensifierades inspektionsverksamheten och uppgiften 

lyftes bort från Skolverket som hade haft ansvaret dittills. 

Det andra steget i reformprocessen var att riksdagen beslutade att ansvaret för lärar- och 

skolledartjänsterna skulle överföras till kommunerna. Detta lagrum överlät huvudmannaskapet 

för lärar- och skolledartjänster till kommunerna fullt ut. Lärarna var förvisso redan kommunalt 

anställda, men deras löner och villkor reglerades av staten. Propositionen (1989/90:41) som 

föregick beslutet var kontroversiell och de slutgiltiga siffrorna var 162 röster för och 157 röster 

emot. Det uppstod högljudda protester från lärarfackligt håll, i synnerhet från Lärarnas 

Riksförbund som tog ut alla sina medlemmar i strejk. Att riksdagen fattade beslut trots den stora 

oenighet som rådde i frågan har beskrivits av Jarl och Rönnberg (2015) som ett fullständigt och 

exempellöst åsidosättande av den etablerade enigheten inom skolpolitiken.  

Förändringar gjordes även i statsbidragssystemet. Tidigare hade staten fördelat statsbidraget 

och därmed bestämt hur stora resurser som skulle tilldelas skolorna i olika kommuner. Detta 

för att försöka se till att alla elever och skolor skulle ges jämlika förutsättningar. Genom denna 

ekonomiska styrning från staten var kommunernas möjlighet att påverka den lokala 

skolverksamhetens utformning begränsad. Reformen, som först möttes med tveksamhet och 

oenighet på högsta regeringsnivå, innebar att de öronmärkta medlen till skolan bakades in i det 

allmänna statsbidraget till kommunerna (Jarl & Rönnberg 2015). Ansvarsfördelningen mellan 

stat och kommun omformulerades och kommunernas ansvar som huvudman tydliggjordes. 

Även i myndighetsorganisationen gjordes förändringar då Skolöverstyrelsen och 

Länsskolnämnderna lades ner och ersattes med Skolverket (Jarl 2012).  

En annan del i den breda decentraliseringsvågen var skolvalsreformen år 1992, som förändrade 

mycket för eleverna och deras möjlighet att forma sin egen framtid. I och med reformen blev 

det en lagstadgad rättighet för föräldrar att i större utsträckning än tidigare välja skola åt sina 

barn, både bland kommunala och fristående skolor (Jarl & Rönnberg 2015). Målet med 

reformen att öka valfrihet och konkurrens mellan offentliga skolor samt öppna upp för 

etablering av fristående skolor med offentlig finansiering (Edmark, Frölich & Wondratscheck 

2013). Man hoppades kunna matcha elever och skolor bättre och att eleverna skulle ha lättare 

att lära sig eller öka sina insatser om de fick välja skola efter eget tycke. De första åren efter 

införandet av det fria skolvalet var det ganska ovanligt med val mellan kommunala skolor och 

etablerandet av friskolor var lågt. Det har dock blivit allt vanligare att välja en skola utanför sitt 

upptagningsområde.  
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2.2 Vad ska skolan göra? 
En ofta återkommande debatt, både i riksdagen och bland allmänheten, är uppfattningen om 

vad skolans uppdrag är. Åsikterna om vad som ingår i skolans uppgifter skiljer sig åt mellan 

politiska partier, där högerkanten vanligen anser en sak och vänsterkanten en annan, även om 

detta är en något förenklad uppdelning. Den ena perceptionen är att skolan har ett 

kunskapsuppdrag: den ska ägna sig åt att lära ut kunskaper till eleverna. I den andra 

uppfattningen står ett fostransuppdrag i fokus. De som delar denna åsikt menar att det är minst 

lika viktigt att fostra eleverna till goda samhällsmedborgare. Den sanning som kommer 

verkligheten närmast är dock ändå att skolan har ett tudelat uppdrag som innefattar både 

undervisning och fostran. Enligt dagens styrdokument ska skolan både förmedla kunskap och 

forma morgondagens medborgare. Vidare gäller det att bestämma vilket av uppdragen som ska 

prioriteras och hur de ska formuleras. (Jarl & Rönnberg 2015) 

Skola och utbildning är viktigt ur ett samhällsperspektiv, vilket är en av de främsta 

anledningarna till att frågan kring vad skolan ska göra vållar mycket debatt. I den skolpolitiska 

debatten förekommer många olika beskrivningar av tillståndet i skolan, vilka åtföljs av olika 

förslag på åtgärder. När vissa åtgärder väljs innebär det dock per automatik att andra väljs bort. 

Vilka kvaliteter och färdigheter som ska främjas i skolan fastställs i politiska sammanhang, 

vilket sedan återspeglas i läro- och kursplaner.  Dessa planer ger uttryck för den politiska 

styrningen som sedan förverkligas på lokal nivå. När lärare och rektorer tar del av 

styrdokumenten görs en tolkning och värdering. Det är i klassrummet mellan elev och lärare 

som styrdokumentens faktiska utfall och innehåll avgörs. Studier har dock visat att läroplaner 

har en begränsad styrkraft och att det ofta tar lång tid att implementera. Det innebär att glappet 

mellan vad skolan har fått i uppdrag att göra och vad som faktiskt görs kan vara stort. Vidare 

kan lagstiftarens intentioner vara ofrivilligt motsägelsefulla eller stå i konflikt med varandra, 

vilket gör att styrning på detta vis kan upplevas som vag eller svår att följa. (Jarl & Rönnberg 

2015) 

2.3 Regleringen kring skolan 
När det talas om reglering menas beslut som politiska institutioner fattar gällande 

verksamheters mål och innehåll. Inom offentliga verksamheter, exempelvis skolan, har lokala 

politiska organ traditionellt sett haft liten regleringsmakt i Sverige. Genom styrdokument såsom 

skollagen, läroplaner, grundskoleförordningen med mera har staten styrt skolan, vilket inneburit 

att kommunerna själva inte kunnat bestämma hur skolverksamheten ska se ut. 

Decentraliseringen av regleringsmakten innebar inte att staten gav skolans huvudmän och 
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professionella möjlighet att självständigt bestämma vad skolan ska göra. Istället har regleringen 

ändrat karaktär så att styrdokumenten inte längre innehåller detaljerade bestämmelser utan 

snarare övergripande målformuleringar, vilket har givit kommunerna större handlingsfrihet när 

det kommer till hur skolan ska organiseras. (Jarl & Rönnberg 2015)  

Trots större valmöjligheter för kommunerna måste de alla ändå förhålla sig till vad som står i 

skollagen. I likhet med ovanstående fråga om vad skolans uppdrag är, fastställer skollagen (1 

kap. 4 §) att utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska främja en livslång lust att lära och se till att 

alla barn och elever utvecklas och lär sig nya kunskaper. Den ska även ta hänsyn till elevers 

olika behov och ge stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Skolväsendet 

ska sträva efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra 

sig utbildningen. I samarbete med hemmen ska utbildningen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare.  

Skollagen säger också att alla barn och ungdomar, oberoende av geografisk hemvist och sociala 

och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 

följer av särskilda bestämmelser (1 kap. 8 §). Enligt 7 kapitlet 2 §, samma lag, råder skolplikt i 

Sverige, från förskoleklass upp till årskurs 9, vilket innebär att alla barn ska delta i skolans 

verksamhet och aktiviteter. Skolplikten omfattar barn i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, sameskolan och specialskolan som är eller ska vara folkbokförda i Sverige 

enligt folkbokföringslagen (1991:481). Plikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde 

året eller, om eleven går i specialskolan, det elfte året efter det att eleven börjat fullgöra 

skolplikten. För den elev som inte gått ut högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha 

upphört enligt 12 §, upphör skolplikten i stället ett år senare, dock senast när eleven fyller 18 

år. Frågan om skolpliktens förlängning enligt första stycket prövas av hemkommunen. Om en 

elev däremot har uppnått kunskapskraven i förtid upphör skolplikten, även om eleven har rätt 

att gå klart den högsta årskursen. (SFS 2010:800 7 kap. 12–14 §) 

Skolplikten innebär även närvaroplikt, det vill säga skyldighet att delta i den utbildning som 

anordnas, förmodat att eleven inte är sjuk eller har rätt att utebli av annan giltig anledning (SFS 

2010:800 7 kap. 17 §). En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för 

enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. En elev i en 

skolform som avses i 17 § får på begäran av elevens vårdnadshavare befrias från skyldighet att 
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delta i obligatoriska inslag i undervisningen om det finns synnerliga skäl. Ett sådant beslut får 

endast avse enstaka tillfällen under ett läsår. Uteblir en elev i förskoleklassen, grundskolan, 

grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl från den obligatoriska 

verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att 

eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte 

informeras samma dag. (SFS 2010:800 7 kap. 17–19 §) 

2.3.1 Vem ligger ansvaret på?  
Kommunaliseringsreformerna runt 80- och 90-talen ledde som tidigare nämnt till att 

kommunerna fick huvudansvar för skolan. Idag hävdar vissa att kommunaliseringen var ett 

misstag och att staten åter bör få ansvaret för skolan, medan andra starkt propsar på motsatsen: 

att skolan ska förbli kommunernas uppgift. Vilka roller och funktioner som olika aktörer 

tillskrivs spelar stor roll för närbyråkraternas arbetsvillkor och således verksamhetens innehåll. 

Det är troligen därför frågan om vem som har makten över skolan väcker så heta känslor. Många 

beslut rörande skolans verksamhet, såsom dess ekonomiska resurser eller vilka politiska organ 

som ska ha huvudansvaret för skolan, är starkt värdeladdade och politiska. I förlängningen har 

besluten stor betydelse för skolans organisation och även lärarnas arbete. Det är på grund av 

detta som så många är angelägna om att påverka skolans organisation, såväl politiska partier 

som lärar- och skolledarförbunden. (Jarl & Rönnberg 2015)   

När det kommer till frågan om frånvaro reglerar ändå skollagen (7 kap. 20–22 §) vem som ska 

se till att eleverna fullgör sin skolplikt och får sin rätt till utbildning tillgodosedd. I första hand 

är det vårdnadshavaren till ett skolpliktigt barn som ansvarar för att barnet i fråga fullgör 

skolplikten. Om en vårdnadshavare vägrar att bidra till att eleven kommer till skolan kan 

hemkommunen förelägga denne att fullgöra sina skyldigheter och även med vite se till att 

vårdnadshavaren tar sin del av ansvaret. Vidare ska huvudmannen se till att alla skolpliktiga 

barn i kommunen fullgör sin skolgång. I det fall barnet går i skolan i en annan kommun än 

hemkommunen ska denna huvudman snarast lämna uppgifter till hemkommunen när en elev 

börjar eller slutar vid en skolenhet.  

Även rektorer har ett ansvar när det gäller elevers skolgång och arbetet med att komma tillrätta 

med skolfrånvaro. Om en elev har upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som 

avses i 17 § ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd 

med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När en utredning om en elevs 
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frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen (7 kap. 19 

§). 

2.4 Tidigare forskning 
I inledningen nämndes att det finns internationell forskning kring ämnet skolfrånvaro, om än i 

större utsträckning inriktat mot orsaker och konsekvenser än den politiska aspekten och 

styrningen kring skolverksamheten. Forskare i USA har exempelvis undersökt sambandet 

mellan internetmobbning och frånvaro, med utfallet att det kan orsaka rädsla och depression 

hos utsatta elever samt att de då undviker att gå till skolan (Grinshteyn & Yang 2016). Många 

av studierna tycks även vara riktade mot gymnasienivå, men i Sverige omfattas inte dessa elever 

av skolplikten. Åsikterna om huruvida även gymnasieskolan bör vara obligatorisk skiljer sig 

dock åt och många anser att den redan är så gott som obligatorisk då 98 % av ungdomarna väljer 

att läsa vidare efter grundskolan (Ramberg m.fl. 2018). Forskare har undersökt sambandet 

mellan skoleffektivitet (såsom skolans ledarskap och etos) och frånvaro i gymnasieskolor 

(Ibid). I skolor där lärarna värderar ledarskap och etos högt tycks eleverna ha en lägre tendens 

att skolka.  

Överlag tycks forskning kring skolfrånvaro handla om just orsaker och konsekvenser snarare 

än kommuners och huvudmäns styrning och policyer. I en utredning (SOU 2016:94) talas det 

dock om att utöver pedagogiska åtgärder kan även organisatoriska skolfaktorer inverka på 

närvaron. Exempel på detta kan vara att schemalägga så att håltimmar undviks då elever uppger 

att dessa påverkar närvaron negativt. Denna typ av åtgärd är dock mer relevant på gymnasienivå 

eftersom det är där elevernas scheman oftast innehåller håltimmar. Även faktorer såsom 

bristfälliga system för att rapportera frånvaro, klasstorlek, elevsammansättning och mycket 

självständigt arbete kan ha en negativ inverkan på elevnärvaro (SOU 2016:94). Fokus har även 

riktats mot de policyer och utvärderingar som formar skolan och hur utbildningsområdet 

behöver bedömas ur såväl ett effektivitets- som samhällsperspektiv (SOU 2009:94).  

2.4.1 Hur ser frånvarobilden ut? 
I ett försök att kartlägga hur omfattande frånvaron var bland svenska skolpliktiga elever 

genomförde Skolinspektionen under hösten 2015 en enkätundersökning. Enkäten skickades 

direkt till skolorna och dess rektorer, till skillnad från en mätning från 2009 där den skickades 

till utbildningsförvaltningarna. Detta i kombination med förbättrade rutiner och system för 

frånvarorapportering tros vara förklaringar till att betydligt fler elever uppges ha varit 

frånvarande år 2015 än 2009. Resultatet visar att ca 1700 elever hade en ogiltig 
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sammanhängande frånvaro som pågått i mist en månad och att ca 18 000 elever hade upprepad 

ogiltig ströfrånvaro i minst två månader.  

Den ogiltiga frånvaron, både sammanhängande och upprepad ströfrånvaro, är ett problem i alla 

grundskolans årskurser men den är mest utbredd i högstadiet och även något vanligare bland 

pojkar än flickor. Av de svarande rektorerna anger två tredjedelar att de även uppmärksammat 

giltig frånvaro i oroande omfattning, då denna kan dölja samma typ av problematik som ogiltig. 

Kartläggningen visar även att kommunala skolor tycks vara mer drabbade av upprepad 

ströfrånvaro än fristående skolor. Ogiltig sammanhängande frånvaro tycks däremot inte skilja 

nämnvärt mellan de olika typerna av skolor. När det gäller skillnader mellan glesbygd och 

storstad har båda sorterna problem med ogiltig sammanhängande frånvaro, medan storstäderna 

har ett större problem när det även kommer till upprepad ströfrånvaro. Vidare tyder dock 

kartläggningen på att skolor och kommuner har lyckats öka möjligheterna för tidig upptäckt av 

frånvaro tack vare förbättrade rutiner för rapportering. Över tid har ogiltig sammanhängande 

frånvaro inte ökat, sedan mätningen 2009, men eftersom det fanns en risk för underrapportering 

2009 kan frånvaron till och med ha minskat sedan dess. Ströfrånvaron tycks däremot ha ökat 

med ca 50 % från 2009, vilket många kommuner uppger troligen beror på underrapportering. 

På senare år har de flesta skolor infört någon form av IT-stöd för rapportering av frånvaro, 

vilket underlättat rapporteringen. (Skolinspektionen 2016) 
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3. Forskningsdesign och metod 

Studiens mål är kort sagt att ta reda på hur de två valda kommunerna styr för att öka 

elevnärvaron i grundskolan samt vad variationer i riktlinjerna kan bero på. För att genomföra 

detta har en kvalitativ forskningsansats använts, då uppfattningen inom denna typ av studier är 

att verkligheten inte består av endast en objektiv sanning (Bryman 2012). I likhet med denna 

tanke är det troligt att kommuner arbetar olika med att främja närvaro, på grund av det 

kommunala självstyret, även om de nationella lagar och regler som ligger till grund för 

insatserna är desamma. Skillnaderna ligger troligtvis i de kommunala riktlinjer som respektive 

kommun tagit fram gällande frånvaro och vad skolans uppdrag är, samt hur de tolkas ute i 

skolorna, och därför kommer dessa att granskas och analyseras.  

3.1 Fallstudie 
Om man önskar studera en aktuell händelse eller situation kan en fallstudie genomföras då 

denna typ av empirisk undersökning ämnar undersöka relationen mellan studieobjektet och dess 

kontext (Yin 2007). Genom tips från Skolinspektionen och efter sökningar bland Skolverkets 

statistik, med avseende på frånvaro, valdes två medelstora kommuner ut som objekt för studien: 

Borås och Halmstad. De är ungefär jämnstora i invånarantal, strax över 100 000 invånare. I 

Borås finns ca 40 kommunala grundskolor, vars verksamhet Grundskolenämnden och 

Grundskoleförvaltningen ansvarar för. I Halmstad är det istället Barn- och ungdomsnämnden 

som leder arbetet som utförs av tjänstemännen på Barn- och ungdomsförvaltningen och 

tillsammans ansvarar de för kommunens ca 30 kommunala grundskolor. I båda kommunerna 

finns 4 fristående grundskolor var, men som tidigare nämnt är dessa inte i fokus för studien. De 

två kommunerna valdes på grund av antalet anmälningar till Skolinspektionen som respektive 

kommun hade under kategorin ”Skolplikt och rätt till utbildning”. Denna typ av anmälningar 

kan gälla såväl enskilda skolor som kommunnivå och i denna studie är det den senare som är 

av intresse. I den ena kommunen hade endast 1 av 17 anmälningar gjorts med avseende på 

kommunens arbete. I den andra kommunen fanns däremot 21 av 27 anmälningar under denna 

kategori. 

Vid studiens start var utgångspunkten att jämföra de två kommunerna och deras arbete med att 

minska frånvaro. Detta för att antalet anmälningar till Skolinspektionen skiljde sig åt så markant 

och en tanke om att kommunerna arbetade olika inom detta område formades. Efter att ha 

samlat in empirin fick den jämförande aspekten dock tas bort, då de intervjuade personerna gav 

relativt lika bilder av frånvarosituationen och hur de arbetar med det. Det som skiljer dem åt 
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tycks vara hur lättillgängligt dokument och riktlinjer är på de olika kommunernas hemsidor, 

hur riktlinjerna är utformade samt hur de tolkas ute i skolorna.  

En forskningsstudie kan förstås som ”en linjär process från ax till limpa” (Teorell & Svensson 

2007 s 98). För att beskriva tillstånd kan textanalys användas, det vill säga hur man behandlar 

en text för att förstå den. Med kvalitativ textanalys kan man fånga in det centrala i en text eller 

ett empirimaterial (Esaiasson m.fl. 2012). Vissa avsnitt i texten anses viktigare än andra, vilket 

troligtvis kommer visa sig vara fallet med respondenternas svar och delar av de dokument som 

ligger till grund för frånvaroarbetet. I den här studien får empirin i form av intervjumaterial och 

dokument utgöra axen, som Teorell och Svensson (2007) talade om. För att analysera 

dokumenten och de tätskrivna sidorna från intervjuerna, och försöka forma själva limpan, 

kommer alltså textanalys att komma väl till pass. Textanalysen blir ett hjälpmedel för att försöka 

förstå vilken typ av styrning och ledning som kan tänkas gömma sig i intervjupersonernas svar 

och de dokument som utgör empirin.  

Studien tog sin början vid tanken om att skillnader mellan kommunerna och inom 

skolorganisationen, vad gäller ledning och styrning, kan ha betydelse för hur väl de klarar av 

att hantera skolfrånvaro. Ansatsen i denna uppsats kan därför anses deduktiv, i det avseendet 

att det fanns en förkunskap och en önskan att applicera de teorier som kommer att redovisas i 

nästa kapitel på de två kommunerna (Bryman 2012). Misstanken om skillnader kommunerna 

emellan skulle kunna tolkas som en typ av hypotes, även om hypoteser vanligtvis används i 

kvantitativa studier snarare än kvalitativa. Målet med studien är dock inte att försöka verifiera 

eller falsifiera huruvida skillnader i styrning ger upphov till olika utfall i kommunerna. Vidare 

anses enkätundersökningar mer deduktiva än fallstudier. I denna uppsats är det senare upplägget 

aktuellt, vilket i kombination med avsaknaden av en riktig hypotes snarare skulle kunna 

beskriva studien som mer induktiv. Utfallet blir att studien befinner sig på en skala mellan 

induktiv och deduktiv (Bryman 2012).  

3.2 Intervjuer och respondenter 

Samtalsintervjuer ger möjligheter att registrera svar som är oväntade. De av semistrukturerad 

karaktär kräver ofta att intervjuaren kan följa upp med följdfrågor, vilket också är poängen med 

samtalsintervjuer (Esaiasson m.fl. 2012). Denna typ av forskningsmetod används för att 

forskaren ska kunna hålla ett öppet sinne med rörliga konturer för vad denne behöver veta. I 

denna kartläggning söktes även intervjupersonernas egna upplevelser av hur arbetet med att 

främja närvaro fungerar. Intervjuobjekten får därmed refereras till som respondenter snarare än 

informanter (Esaiasson m.fl. 2012).  
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Planen var att intervjua tre personer i varje kommun: en person som är anställd på 

huvudmannanivå, en rektor och en representant från elevhälsan såsom kurator eller 

skolsköterska. Denna blandning av respondenter valdes för att få en inblick i hur huvudmännen 

försöker styra för att främja närvaro samt hur detta implementeras i praktiken ute i skolorna. I 

den ena kommunen arbetade dock representanten från elevhälsan på huvudmannanivå så dessa 

två kombinerades i en intervju, på initiativ från de tillfrågade. I den andra kommunen ville två 

representanter från elevhälsan närvara, kurator och skolsköterska, vilket resulterade i en typ av 

gruppintervju. Sammanlagt har alltså fem samtalsintervjuer genomförts, med sex personer, om 

max 60 min vardera. På grund av praktiska skäl genomfördes intervjuerna i den ena kommunen 

via telefon, medan de i den andra kommunen genomfördes på plats på förvaltningens kontor 

under en dag. Inför intervjuerna fick de tillfrågade ta del av uppsatsens syfte och 

frågeställningar, för att få en inblick i vilka områden intervjun skulle komma att handla om. 

Dessa samtalsintervjuer var av semistrukturerad karaktär, där frågorna fokuserade på teman och 

områden inom skolfrånvaro snarare än för detaljerade frågor. Respondenterna fick berätta om 

sina upplevelser av styrningen av insatser för att främja närvaro samt hur de upplever att arbetet 

behöver fortlöpa. I följande kapitel, där empirin och analysen redogörs för, kommer 

respondenternas svar att refereras till som ”respondent A” och så vidare. Respondenterna som 

deltagit presenteras i nedanstående matris. 

 

Respondent Yrke 

A Chef för den centrala barn- och elevhälsan i Halmstad 

B Rektor i Halmstad 

C Verksamhetsutvecklare på Grundskoleförvaltningen i Borås 

D Rektor i Borås 

E Skolsköterska i Borås 

F Kurator i Borås 

3.3 De kommunala och nationella dokumenten 
Först och främst måste alla aktörer som har ett finger med i skolans organisering förhålla sig 

till vad som står i skollagen. Därefter måste kommuner och grundskolor i Sverige se till vad 

som står i Skolverkets läroplan: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 

som skrevs år 2011 men har reviderats flertalet gånger sedan dess, senast år 2018. Detta 
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dokument är 302 sidor långt och innehåller information och instruktioner om vad skolans 

värdegrund och uppdrag är, vilka övergripande mål och riktlinjer som gäller i skolan för elever 

och anställda, hur kursplanerna ser ut för varje ämne, vilka kunskapskrav som sätts på eleverna 

samt hur betyg och bedömningar ska sättas.  

Skolinspektionen redovisade år 2016 en rapport på 32 sidor, Omfattande frånvaro: en 

granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro, innehållande bland annat en definition 

av problemet, orsaker till frånvaro och varför åtgärder för att öka närvaro kanske inte alltid får 

önskad effekt. Rapporten Huvudmannens styrning av grundskolan: ett uppdrag med eleven i 

fokus (2015) är 60 sidor lång och fokuserar istället på kommunernas styrning för att uppfylla 

de nationella målen för grundskolan. I denna har Skolinspektionen granskat om huvudmän 

använder uppföljningar av resultat som grund för fortsatta analyser och om de vidtar 

förbättringsåtgärder med utgångspunkt från analyser av resultat, problem, risker och 

förutsättningar. Granskningen undersöker också om huvudmän klargör hur arbetet ska bedrivas, 

samt ansvarsfördelningen mellan huvudmannen och rektorerna och deras skolenheter, när det 

gäller uppföljningen.  

I Halmstad kommun arbetade Barn- och ungdomsförvaltningen fram riktlinjer för 

frånvarohantering och sammanställde dessa i ett 12 sidor långt dokument år 2017, som 

reviderades 2018. Dokumentet heter Rutiner för elevers skolplikt och frånvaro och i detta 

fastställs bland annat vad skolplikt innebär, hur skolpliktsbevakning ska ske, hur giltig och 

ogiltig frånvaro definieras och vem som ansvarar för det främjande närvaroarbetet. Dokumentet 

går inte att hitta av gemene man på kommunens hemsida, utan istället var det en av 

respondenterna som gjorde det tillgängligt för denna studie. Respondenterna i Halmstad 

kommun nämnde även att inspiration till de kommunala riktlinjerna kommer från den så kallade 

Skottlandsmodellen vilken man kan läsa om i en sammanställning gjord av Region Kronoberg 

(2017) på 30 sidor.   

Även i Borås stad finns kommunala riktlinjer. Dessa togs fram av Grundskoleförvaltningen i 

kommunen, under hösten 2018. Dokumentet Rutiner för frånvarohantering är 21 sidor långt 

och innehåller likt ovanstående riktlinjer bland annat definitioner, instruktioner och 

ansvarsfördelning inom området. Riktlinjerna bygger på de rutiner som togs fram i ett tidigare 

samverkansprojekt, som genomfördes av Borås stad, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 

vid Södra Älvsborgs sjukhus och med medfinansiering av Regionutvecklingsnämnden i Västra 

Götalandsregionen, till följd av att aktörer inom skolväsendet upplevde stora problem med så 

kallade ”hemmasittare” i högstadiet. Bland dessa elever tyckte de sig kunna se ett mönster i att 
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de ofta hade haft en hög skolfrånvaro redan i de lägre årskurserna, 1–6. Samverkansprojektet 

fokuserade således på tidiga insatser och resulterade i en slutrapport på 46 sidor: Tidiga insatser 

för ökad skolnärvaro (2018). 

I empirikapitlet kommer ovanstående dokument att redovisas närmare, med fokus på innehållet 

i dem, och sättas i relation till respondenternas svar. Analysen kommer sedan försöka utröna 

vilken typ av ledning och styrning som föranleder kommunernas och skolornas arbete för ökad 

närvaro. 

3.4 Validitet och reliabilitet 
Vid genomförandet av akademiska studier är det viktigt att vi undersöker det vi säger oss vilja 

undersöka. Om vi når en god överensstämmelse mellan våra teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer, och därmed empiriskt undersöker det vi teoretiskt säger oss studera, 

innebär det att studien får validitet. Det uppnås genom ett lågt antal systematiska mätfel och 

genom att utesluta slumpmässiga och systematiska mätfel får studien även hög reliabilitet 

(Esaiasson m.fl. 2012). Esaiasson och de andra författarna talar även om intern validitet vilket 

avser välgrundade, eller giltiga, slutsatser av beskrivande eller förklarande natur utifrån ett 

begränsat antal analysenheter i en studie. Extern validitet handlar istället om möjligheterna att 

generalisera såväl beskrivande som förklarande slutsatser från det urval av analysenheter som 

har undersökts och kunna sätta dem i relation till en större kontext. Denna undersökning 

studerar endast två kommuner och deras arbete med frånvaro, vilket inte ger någon vidare bra 

grund för generalisering. I denna studie får vi därför snarare tala om intern validitet. 

En stor del av empirin har samlats in genom intervjuer. Samtalsintervju som metod öppnar upp 

möjligheterna för diskussion och intressanta resonemang, vilket minskar risken för 

feltolkningar. Detta eftersom det finns chans att fördjupa och reda ut eventuella feltolkningar 

eller missförstånd direkt på plats. Intervjufrågorna var som tidigare nämnt av semistrukturerad 

karaktär vilket oftast utmynnar i en ömsesidig konversation. Att istället använda en strikt 

intervjuteknik med ”stängda” frågor ökar sannolikheten för feltolkning vid respondenternas 

svar. Vidare innehåller studien inga inslag av kvantitativa data, vilket minskar risken för 

systematiska mätfel. Genom att använda sig av en kvantitativ metod, där statistiska eller 

matematiska beräkningar ska göras, ökar risken för att reliabiliteten försvagas. (Esaiasson m.fl. 

2012) 

3.5 Metoddiskussion 
En studie kan få helt andra resultat och slutsatser beroende på vilka metoder och teorier som 

används. I urvalet av metod för denna uppsats övervägdes även diskursanalys, för att kunna 
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undersöka hur huvudmän, anställda ute i skolorna och andra inblandade aktörer pratar om och 

diskuterar problemet med skolfrånvaro. Denna analysmetod skulle snarare kräva en 

konstruktivistisk teori: en skolbildning inom pedagogik som innebär att människor själva 

skapar kunskap i interaktion med omvärlden. Inom denna teori är fenomen och kategorier inte 

bara skapade genom sociala sammanhang utan även under ständig förändring (Bryman 2012). 

Eftersom fokus i denna studie snarare ligger på kommunens styrning och praktiska metoder och 

insatser för att minska frånvaron, än hur problemet uppfattas och diskuteras, valdes denna 

metod bort till fördel för textanalys och organisationsteori. Det var även tal om att göra en 

utvärderingsstudie, för att undersöka hur arbetet med frånvaro följs upp och utvecklas, vilket 

egentligen inte ligger så långt ifrån den nuvarande studien. Intresset låg dock i att analysera 

dagslägets insatser samt hur de motiveras genom kommunens styrning. 

När det kommer till styrning finns det flera teorier i ämnet. Ett annat förhållningssätt till ämnet 

skolfrånvaro och kommunens styrning hade kunnat vara att se det ur ett maktperspektiv: 

kommunernas makt över skolverksamheten. Eftersom empirin visade sig tyda på 

handlingsfrihet hos rektorer gällande skolorganisering, kändes denna utgångspunkt inte helt 

rätt. Även begreppen governance och government hade kunnat vara aktuella i denna typ av 

studie, där det förstnämnda kan ses som en mjukare typ av styrning med mångfald och flera 

inblandade aktörer och det senare som en tvingande styrning med staten i täten (Åström 2004). 

I governance är nätverkandet mellan aktörer det centrala styrmedlet medan i government är den 

statliga hierarkin det främsta medlet (Hall & Löfgren 2006). Eftersom skolan har gått från att 

vara strikt reglerad och styrd av staten till att blivit kommunernas ansvarsområde, skulle dessa 

begrepp ha kunnat utgöra grunden för analysen istället för de valda organisationsteorierna. Efter 

att empirin samlats in tycktes dock de olika perspektiven på organisationer mer passande.   
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4. Teoretiska ramverk 

I bakgrundskapitlet nämndes att grundskolans verksamhet har förändrats flertalet gånger sedan 

dess införande och blivit mer komplex, vilket ökat behovet av en organiserad inre verksamhet. 

Likt annan offentlig verksamhet har skolan de senaste decennierna tonat ned de organisatoriska 

skillnaderna mellan offentliga och privata organisationer, samtidigt som helt privata alternativ 

i form av friskolor har bildats. Reformrörelsen inom offentlig sektor hävdar att privata 

organisationsmodeller och styrformer med fördel kan överföras till offentliga verksamheter 

(Jarl & Rönnberg 2015). Offentliga organisationer måste dock ta hänsyn till en bredare 

uppsättning mål och värderingar än privata, såsom demokratisk hänsyn, öppenhet, 

likabehandling och förutsägbarhet. I detta kapitel kommer olika organisationsteorier och 

styrmodeller att presenteras, för att senare sättas i relation till empirin. Organisationsteorierna 

som redovisas ger en generell inblick i hur offentliga verksamheter kan fungera och vilka 

förhållningssätt som vanligen kommer till uttryck i organisationer. Tillsammans med forskning 

som är mer inriktad på organisering inom skolan kommer dessa teorier att utgöra en bra grund 

för analysen i kommande kapitel. 

4.1 Nya styrsystem inom skolverksamheten 
De stora och många förändringarna under kommunaliseringen innebar att skolan senare även 

skulle komma att organiseras i linje med två olika förvaltningsmodeller: en byråkratisk och en 

managementorienterad. Båda innehåller varsin komplex uppsättning idéer om hur styrningen 

bör fungera, varav kommunerna oftast uppvisar vissa likheter och drag men sällan samtliga 

kännetecken hos modellerna. Den byråkratiska modellen ska förverkliga den representativa 

demokratins politiska beslut och bygger på idén om en opartisk och lojal 

förvaltningsorganisation (Jarl 2012). Principer som ovan nämnda likabehandling och lika 

förutsättningar väger tungt inom denna modell. Denna typ av formrationalitet kräver att 

tjänstemännen kan genomföra politiska beslut utan att låta personliga ställningstaganden eller 

uppfattningar styra hur besluten omvandlas i praktiken. Den byråkratiska förvaltningsmodellen 

är en tydligt hierarkisk organisationsmodell där överordnade nivåer har tolkningsföreträde 

gentemot de lägre. Politikerna har såväl direkt inflytande över beslut i verksamheten som det 

yttersta ansvaret för den. Utmärkande för denna modell är tilltron till den politiska styrelsens 

möjligheter att styra organisationen, där tjänstemännens arbete bör detaljstyras i så hög grad 

som möjligt för att uppnå modellens strävan efter formrationalitet. För att detaljstyrningen, som 

praktiseras genom detaljerade regler och anvisningar, ska kunna ske krävs att politiker har en 

mycket god inblick i enskilda verksamheters behov och förutsättningar. De ska vara så nära 
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verksamheten att de kan fokusera både på att förvalta och verkställa såväl stort som smått. Som 

förtroendevalda representerar politikerna alla medborgare, men de ska även företräda sina olika 

specifika intressen. Denna kombination är karaktäristisk för den byråkratiska modellen.  

Till skillnad från ovanstående modell anser man inom den managementorienterade modellen 

att politiken ska separeras från genomförandet. Detta för att de offentliga resurserna ska kunna 

utnyttjas så effektivt som möjligt. Enligt managementmodellen är den politiska styrelsens 

viktigaste uppgift att utse övergripande riktlinjer för förvaltningens arbete och därefter ha en 

tillbakadragen roll. Medan förvaltningsorganisationen ägnar sig åt de operativa delarna, är 

politikens uppgift att peka ut mål och riktlinjer utan för stort engagemang i den dagliga 

verksamheten och produktionen. Politikerna ska företräda medborgarnas intressen gentemot 

den kommunala service- och omsorgsproduktionen, utan att vara för nära verksamheten i sig 

(Montin 2005). Vidare är det utmärkande för den managementorienterade modellen att fokus 

riktas mot olika typer av mål- och resultatstyrning. Medan tjänstemännen i den byråkratiska 

modellen anses strikt följa politiska beslut, förväntas de i den managementorienterade modellen 

snarare ta ett stort eget ansvar för att konkretisera och omsätta besluten i den operativa 

verksamheten såväl som att se till verksamheten lever upp till medborgarnas behov och 

önskemål.  

Likt den byråkratiska modellen har organisationer som följer managementmodellen också en 

hierarkisk uppbyggnad, om än i annan utsträckning. Förvaltningen och tjänstemännen är även 

här underordnade den politiska ledningen, men de har ett mycket större handlingsutrymme. 

Frågor som traditionellt sett anses politiska hanteras istället av förvaltningen som operativa 

beslut. Det finns dock krav på ett effektivt administrativt ledarskap där chefen har ansvar för 

den del av verksamheten som denne leder, vilket gör att det krävs en tydlig hierarkisk 

uppdelning mellan olika chefsnivåer. Dessa ska se till att service produceras i enlighet med de 

politiska beslutens målformuleringar. (Jarl 2012) 

Båda förvaltningsmodellerna skickar signaler till politiker och tjänstemän om hur de bör agera 

för att ha ett lämpligt förhållningssätt till den politiska processen och organisationen i stort. Den 

byråkratiska modellen innehåller traditionella förväntningar på politikerna där de förväntas 

styra med detaljerade anvisningar som dessutom måste vara förankrade i verksamheten. Den 

managementorienterade modellen å sin sida står för en organisation där politiker håller en 

distans till verksamheten, styr genom målformuleringar och företräder medborgarintressen. 

Exempelvis är rektorer tjänstemän som, enligt den byråkratiska modellen, anpassar sin ledning 

av skolan och genomför beslut efter direktiv från överordnade nivåer. Rektorn är en del av 
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lärarkåren, delar dess professionella värderingar och tillsammans strävar de efter att följa de 

direktiv deras överordnade har givit dem. I den managementorienterade modellen däremot, 

fokuserar rektorer på verksamhetens resultat eftersom de förväntas vara ledare som 

självständigt och effektivt leder och utvecklar den dagliga operativa skolverksamheten. 

Arbetsuppgifter rörande ekonomi, administration och resultatuppföljning prioriteras och 

rektorn i sin roll som chef över lärarna ser till att de utförs enligt målen. (Jarl 2012) 

4.2 Tre olika perspektiv inom organisationsteori 
De två ovanstående modellerna är en vanlig uppdelning av hur offentliga verksamheter kan 

styras. Inom organisationsteori finns det dock flera olika perspektiv på hur offentlig styrning 

och organisering tar sig uttryck. Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness och Kjell Arne 

Røvik, alla professorer i statsvetenskap vid olika universitet i Norge, har tillsammans skrivit 

boken Organisationsteori för offentlig sektor (2005). I denna beskriver de bland annat tre olika 

sätt att se på offentliga organisationer varav det första ligger i linje med de två redan 

presenterade förvaltningsmodellerna, och kan beskrivas som ett instrumentellt perspektiv, 

medan de andra två är av institutionell natur.  

4.2.1 Det instrumentella perspektivet 
Det första perspektivet ser organisationer som redskap eller instrument vars uppgift är att nå de 

mål som anses viktiga i samhället. I ett försök att nå högre utbildning bland medborgarna kan 

exempelvis departement förbereda studiereformer som implementeras av offentliga högskolor 

och universitet. Departementen och lärosätena blir då de instrument som krävs i jakten på en 

högre kvalitetsnivå på utbildningen. Organisationer antas handla målrationellt och i ett försök 

att få resultatet att bli det önskade värderar de alla tillgängliga alternativ och medel utifrån vilka 

konsekvenser de skulle få i förhållande till målet och gör därefter ett medvetet val. 

Utgångspunkten i en instrumentell organisation handlar om att klarlägga vilka målen är och 

med vilka medel organisationen och dess medlemmar tar sig dit. Det instrumentella 

perspektivet bygger alltså på en slags konsekvenslogik, där det essentiella är vad resultatet av 

handlingarna blev.  

Enligt det instrumentella perspektivet leder organisationer verksamheten framåt genom 

medvetna val av mål och medel. Hänsyn måste även tas till organisationsstrukturen, för att 

förstå deras handlingar fullt ut. Med struktur menas oftast den uppsättning positioner och regler 

av vem som ansvarar för vad och vilka uppgifter som ska utföras, alltså den hierarkiska 

ordningen. Vidare handlar det även om organisationens omgivning, det vill säga andra 

offentliga eller privata organisationer, och relationen till dessa. Andra studier som behandlat 
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organisationer som instrument har sett dessa som slutna system, där strukturen främst 

avgränsades genom organisationens underordnade roll till den politiska ledningen. Numera ses 

organisationer snarare som öppna system, där omgivningarna har stor påverkan på hur 

organisationsstrukturen utformas och för hur utförandet av arbetsuppgifter kan ske genom de 

målrationella handlingarna. Organisationen och dess omgivning kan vara beroende av vad den 

andre gör för att kunna nå sina uppsatta mål. Det kan vara olika lätt för organisationer och 

omgivningen att samarbeta, vilket beror på vilken handlingsmiljö som definierar 

organisationen. Organisationsforskaren James D. Thompson konstruerade en matris där han 

illustrerar handlingsmiljöns betydelse för hur organisationsstrukturen bör utformas efter 

målrationalitet.  I matrisen, som presenteras i boken Organizations in action (1967), finns två 

dimensioner där handlingsmiljön antingen kan vara stabil eller skiftande samt homogen eller 

heterogen. Dessa kan i olika kombinationer ge fyra olika typer av organisationsstrukturer.  

  

Stabila omgivningar 

 

Skiftande omgivningar 

 

Homogena omgivningar 

 

1. Enkel struktur 

 

3. Decentralisering till 

regionala underenheter 

 

 

Heterogena omgivningar 

2. Flera underenheter 

baserade på specialisering 

efter mål- eller 

processprincipen som var och 

en motsvaras av homogena 

delar av handlingsmiljön 

4. Decentralisering till 

underenheter baserade på 

specialisering efter mål- eller 

processprincipen 

Tabell 1.  
Organisationsstrukturer 
Källa: Thompson, James D. (1967) 

Den första typen, enkel struktur, kräver lite resurser och gör det ofta enkelt för omgivningen att 

samarbeta med organisationen då den representerar förutsägbarhet och båda parterna har 

liknande intressen, uppgifter och expertis. Samarbetet mellan ett departement och en 

underliggande myndighet kan vara ett exempel på detta. Den andra typen av 

organisationsstruktur måste använda extra resurser för att dela upp sin egen organisation samt 

för att samordna kontakter med omgivningen, vilket ställer högre krav på organisationen. Ett 

exempel på detta kan vara Näringsdepartementet som måste förhålla sig till många olika 

aktörer, såväl andra offentliga som privata intresseorganisationer, med hänsyn till flera olika 

politikområden såsom arbetsmarknad, energi och IT, jämställdhet och så vidare. Den tredje och 

fjärde typen representerar båda mer osäkerhet och resursanvändning eftersom deras omgivning 
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skiftar i högre grad än de hos de andra två typerna. I deras omgivning finns aktörer på både 

lokal och statlig nivå och organisationen kan kräva en uppdelning av regionala underenheter, 

vilket är resurskrävande.  

Sammanfattat ser det instrumentella perspektivet organisationer som instrument för att uppnå 

de mål som är satta av ledningen eller de grupper i samhället som organisationen är redskap 

för. Huruvida organisationen når dessa mål beror på deras mål-medelförståelse, men även deras 

genomslagskraft i förhållande till andra aktörer som har intressen knutna till uppgifterna.  

4.2.2 Kulturperspektivet 
Till skillnad från ovanstående perspektiv handlar det kulturella snarare om informella normer 

och värderingar, än om handfast hierarki och konkreta mål (Christensen m.fl. 2005). Dessa 

normer och värderingar växer fram inom organisationen och har betydelse för dess verksamhet. 

De är dock inte att förväxla med de formella normer som även finns inom organisationsstruktur, 

som innebär att det är fastlagt vem som ska utföra arbetsuppgifter och att förväntningarna på 

den som innehar en position är opersonliga. De formella och informella uppsättningarna av 

normer påverkar varandra ömsesidigt trots att de delvis har olika funktionssätt. Inom den 

kulturella handlingslogiken upptäcks mål successivt efterhand och informella normer, 

värderingar och identiteter utvecklas gradvis.  

Organisationer kan ha olika struktur och uppbyggnad och det kan vara svårt att veta vad den 

rådande kulturen är i verksamheten. De informella normerna och värderingarna, 

organisationskulturen, kan sägas ”sitta i väggarna” och är något man lär sig efterhand genom 

socialisering. För att studera kulturen i en verksamhet kan intervjuer göras med någon som har 

lång erfarenhet av organisationen i fråga. I motsats till det instrumentella perspektivets 

målrationalitet, där konsekvenser av olika alternativ vägs mot varandra efter en uppdelning av 

för- och nackdelar, bygger det kulturella perspektivets handlingslogisk snarare på vad som är 

lämpligt beteende. Organisationsmedlemmar kan handla utifrån egenintresse där en lämplig 

handling definieras enligt en normativ och institutionell grund som kan variera. Beroende på 

vilka normer och värderingar som dominerar inom organisationen varierar alltså även vad som 

skulle kunna vara ett lämpligt beteende för verksamheten. Att handla efter lämplighet kan ses 

som ett resultat av lärande utifrån erfarenhet, vilket gör att man i olika situationer vet vilka 

regler och identiteter som bör aktiveras. Erfarna organisationsmedlemmar har en fördel här 

eftersom de kan sägas besitta ett institutionellt minne. Olika erfarenheter och heterogena 

kulturer med mångfald gör dock att det inte finns någon garanti för att lärande utifrån erfarenhet 

skulle ge en bättre vägledning. I frågan om identitet kan det vara värt att även notera att vissa 
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kulturella normer och värderingar prioriteras starkare än andra, vilket gör att 

organisationsmedlemmar intuitivt kategoriserar dem som önskvärda och handlar därefter. 

Exempelvis skulle beslut och handlingar formas i enlighet med miljörelaterade värderingar, i 

en situation där de blir aktuella. Utifrån en lämplighetslogik formas alltså systematiska, 

kulturella förhållningssätt och handlingar hos organisationsmedlemmar. Det kan handla om hur 

man är en demokratisk politiker, en ansvarsfull handläggare eller en tillmötesgående tjänsteman 

som gör sitt yttersta för att erbjuda god offentlig service. I åtanke bör dock även hållas att även 

om en bra utvecklad organisationskultur kan präglas av konsistenta regler och identiteter, så går 

det inte att bortse från att den offentliga politiken och apparaten är komplex vilket leder till en 

stor mångfald. Inom en organisation kan det alltså finnas skilda åsikter kring vilka 

förhållningssätt och handlingar som anses kulturellt lämpliga. Värderingar och normer knutna 

till exempelvis omsorg, kostnadseffektivitet, rättssäkerhet eller styrning kan stå emot varandra. 

(Christensen m.fl. 2005) 

Sammanfattningsvis är betydelsen av informella normer och värderingar som växer fram 

gradvis en viktig utgångspunkt i studiet av organisationskultur. Genom att utveckla en distinkt 

kultur och själ för varje organisation skapas mångfald mellan offentliga organisationer och var 

och en får en egen värdemässig profil. Normerna och värderingarna ger en etisk ram för 

medlemmarna och dessa normativa rättesnören talar om för dem vilka förhållningssätt och 

handlingar som är lämpliga. Med hjälp av denna miljö kan ömsesidig tillit utvecklas mellan 

politisk och administrativ ledning å ena sidan och förvaltningsanställda å den andra.  

4.2.3 Mytperspektivet  
Det tredje perspektivet är mytperspektivet som även kallas för den nyinstitutionella skolan inom 

organisationsteori och bygger på flera amerikanska organisationsforskares klassiska arbeten, 

bland andra sociologen och professorn John W. Meyer, Brian Rowan som är professor i 

sociologi med intresse för organisationsteori och skoleffektivitet och Paul J. DiMaggio, 

professor i sociologi. Enligt mytperspektivet befinner sig organisationer i nyinstitutionella 

omgivningar där de konfronteras med och måste förhålla sig till socialt skapade normer för hur 

de bör utformas. Organisationerna försöker införliva dessa normer och reflektera dem utåt, även 

om de inte nödvändigtvis gör verksamheten mer effektiv. Genom dessa normer blir 

organisationer mer lika på utsidan, vilket skiljer sig mot den mångfald de sägs ha enligt det 

kulturella perspektivet. Den kontextualisering det är tal om i det kulturella perspektivet gäller 

alltså inte i mytperspektivet. Dessa socialt skapade normer som finns i de institutionella 

omgivningarna kallas för myter. Myter sprids snabbt, genom imitation, och offentliga 
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organisationer kan ta in dem i verksamheten utan att de ger några instrumentella effekter. 

Organisationsledare kan tala om reformer på ett sätt som gör att de anställda eller medborgarna 

tror de ska införas i praktiken, men i realiteten så görs väldigt lite för att detta faktiskt ska ske. 

(Christensen m.fl. 2005) 

Likt inom de andra perspektiven behöver organisationer enligt mytperspektivet också förhålla 

sig till omgivningen. Organisationer inte kan överleva endast genom att vara 

effektivitetsorienterade, utan de måste söka legitimitet från omgivningarna (Parsons 1956). För 

att bli accepterade måste de visa att de lever upp till västerländska modernitetsnormer såsom 

kontinuerliga framsteg, förnyelse och rationalitet. Olika delar av en organisation kan vara 

riktade mot och behöva legitimitet från olika externa aktörsgrupper och därmed ofta behöva 

förhålla sig till många, inkonsistenta och över tid skiftande recept för vad som utgör en legitim 

struktur eller procedur. Dessa recept från institutionella omgivningar kan kallas för 

rationaliserade myter och kungör för organisationen hur den bör se ut och handla när det 

kommer till strukturen, processer och ideologier. Faktorn tidsenlighet gör att myter ofta 

uppfattas som moden, som blir populära bland offentliga organisationer under en viss period, 

tills det kommer nya moden alla ”ska ha”. (Christensen m.fl. 2005) 

För att myter ska kunna etableras och spridas krävs att de efterfrågas av organisationer, som 

trots sina skillnader ändå uppfattas ha något gemensamt. Vissa myter får dock endast 

uppmärksamhet och spridning inom en begränsad krets, medan andra kan vara 

världsomspännande såsom införandet av medarbetarsamtal och målstyrning. Sju faktorer antas 

vara viktiga förklaringar till varför vissa recept eller myter får genomslagskraft och spridning. 

Den första egenskapen handlar om social auktorisering, vilket innebär att myterna kopplas till 

välkända och framgångsrika organisationer eller personer som anses vara bra ledare. Den andra 

viktiga egenskapen anses vara universalisering, det vill säga att myterna framställs som redskap 

som kan användas i alla typer av organisationer relativt oberoende av ändamål, storlek, kulturell 

kontext och geografisk lokalisering. För det tredje har man under de senare decennierna börjat 

se myter som produkter som kan erbjudas och köpas på en marknad som består av offentliga 

organisationer. Detta kallas för produktivering. Vidare är det viktigt att en myt lanseras vid rätt 

tillfälle, det handlar om tidsmarkering, det vill säga vid den tidpunkt då myten representerar 

den bästa möjliga lösningen på ett problem som för perioden dominerar många organisationer. 

Den femte egenskapen kallas för harmonisering och bygger på att många forskare ser 

organisationer som arenor för maktutövning, förhandling, alliansbyggande och konflikter. Just 

konflikter är oundvikligt och de vanligaste dimensionerna löper längs med skiljelinjen mellan 



30 
 

ledare och anställd, olika professioner eller olika organisatoriska nivåer. När en myt presenteras 

harmoniseras den för att den inte ska kollidera med redan existerande förhållanden eller myter. 

För att fånga intresse hos organisationer krävs enligt studien någon form av dramatiskt inslag, 

exempelvis om mytens uppkomst. Mytens spridningsbarhet ökar alltså genom så kallad 

dramatisering. Dramatiska budskap sprids lättare eftersom de oftast är mer spännande att 

förmedla och intressanta att lyssna på. Slutligen framhävs vikten av individualisering, det vill 

säga att myten ska framstå som ett erbjudande till den enskilde organisationsmedlemmen och 

inte bara till ledningen eller organisationen som system. Individualiserade myter framstår som 

ett medel för utveckling, tillväxt och karriär för den enskilde organisationsmedlemmen. (Røvik 

2002) 

Kort sagt handlar mytperspektivet om att handlingar, aktiviteter och lösningar som upptas av 

verksamheter beror på myter och trender som sprids i omgivningarna, mellan organisationer. 

En myt är eventuellt inte alltid den mest lämpade för en specifik organisation, men den 

anammas ändå på grund av dess popularitet i omvärlden, vilket kan leda till mindre effektivitet. 

Vissa myter kan dock visa sig ha stor framgång och förändra en organisations verksamhet 

grundligt.  

4.3 Styrdokument och tolkning 
Styrmodeller kommer i denna uppsats bland annat att analyseras genom läroplaner, lagstiftning 

och andra policytexter som fastslår vad skolans uppdrag är och styr skolans innehåll i stora 

drag. Styrdokumenten är framtagna i ett sammanhang av politiska majoritets- och 

kompromissförhållanden, vilket återspeglas i dokumentens innehåll. Vissa drivkrafter verkar 

för att dokumenten ska innehålla så breda skrivningar som möjligt, för att öka chanserna att de 

får ett brett politiskt stöd. Den politiska karaktären varje dokument besitter gör att man bör 

fundera både över vad som sägs och vad som inte sägs (Jarl & Rönnberg 2015). Därmed blir 

frågan om vad dokumentet inte innehåller viktig, eftersom det har gjorts ett urval av vad som 

skulle komma med i texten. Innehållet i dessa styrdokument förverkligas sedan lokalt av lärare 

och rektorer. När intentionerna i dokumenten möter verksamheten gör de anställda en tolkning 

och värdering av vad det står. Det är sedan i klassrummet, i mötet mellan lärare som närbyråkrat 

och dess elever, som styrdokumentens faktiska utfall och innehåll avgörs. Läroplaner har en 

begränsad styrkraft och tar lång tid att implementera, vilket kan leda till att glappet mellan vad 

skolan har fått i uppdrag att göra och vad som faktiskt görs kan vara stort (Jacobsson & Sahlin-

Andersson 1995). Detta beror på att närbyråkraterna (lärare och rektorer) kan tolka 

styrdokumenten annorlunda mot vad lagstiftaren hade avsett. Det kan också bero på att delar 
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av innehållet kan vara motsägelsefulla eller stå i konflikt med varandra, vilket gör 

innehållstyrningen svag.  

Skolans uppdrag brukar som tidigare nämnt delas in i två delar: ett kunskapsuppdrag och ett 

fostransuppdrag. Den kunskapsförmedlande delen tycks hittills ha varit enklare att tolka och 

förstå, då det inte råder någon oenighet kring att skolan ska bidra till elevens 

kunskapsutveckling. Den fostrande delen tycks innehålla mer utrymme för tolkning då 

läroplanens mål gällande detta uppdrag inte är lika tydliga som kunskapsmålen. Det finns 

därmed en obalans mellan skolans uppdrag (Jarl & Rönnberg 2015). Med utrymme för tolkning 

blir även närbyråkraternas handlingar olika, i linje med de olika organisationsteoretiska 

modeller som beskrivits ovan. Yrkesgrupper som har professionella ambitioner antas enligt en 

sociologisk föreställning vara rationella i den meningen att de drivs av egenintresse. Lärare som 

yrkesgrupp antas dock föra ett kollegialt samtal med andra lärare och anställda på skolan, om 

hur situationer ska hanteras. Ett lyckat kollektivt tänkande och agerande skulle kunna göra att 

tolkningarna inte skiljer sig åt alltför mycket på en skola, i praktiken. 

4.4 Utvärderingsmässig styrning  
Mål och resultat anses mer eller mindre viktiga i de flesta organisationer och särskilt 

utmärkande i managementmodellen. För att veta om organisationen arbetar effektivt och når de 

resultat som önskas krävs uppföljning och utvärdering. Dessa ord har blivit vår tids mantra, 

men vid resultatmätning och effektanalyser är det viktigt att vara medveten om att det kan finnas 

olika användargrupper för utvärderingarna (Christensen m.fl. 2005). En utvärdering kan rikta 

sig mot dem som utför en åtgärd eller insats, eller mot dem som har beslutat om dessa. Frågan 

om vem resultaten är till för måste därför ställas inför varje utvärdering. Uppföljning och 

effektmätning görs för att kunna visa om åtgärder verkat som avsetts. De kan även peka på 

eventuella svagheter som behöver korrigeras. 

Ett instrumentellt perspektiv förutsätter att det finns en koppling mellan visioner, mål, beslut, 

organisationsutformning, implementering och effekter. Inom detta perspektiv problematiseras 

sällan effekt- och resultataspekter, eftersom de handlar efter mål-medelprincipen och i förväg 

har vägt alternativ noga utifrån tillgänglig information. Det finns dock två förhållanden som 

gör det svårt för organisationer att leva upp till normen om full information och insikt i resultat 

och implikationer. Det första är att offentliga organisationer har begränsningar i kapaciteten 

och möjligheten att motta, bearbeta, lagra och tydliggöra sig information. Det andra är att det 

ofta finns intressen knutna till informationen vilket gör att den kan användas strategiskt. Det 
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instrumentella perspektivet ser utvärderingar som politisk ammunition snarare än potentiell 

utveckling för verksamheten. (Christensen m.fl. 2005) 

De institutionella perspektiven (kultur och myt) lägger desto mer tonvikt vid utvärdering och 

resultatmätning då de ser dem som legitimerande medel som kan ändra organisationen och dess 

medlemmars förhållningssätt. Dock kan det ur ett kulturellt perspektiv finnas ett motstånd eller 

en tröghet om utvärderingar visar på att förändring måste ske, eftersom beslut och 

implementering av nya strukturer kan krocka med de informella normer som sedan länge råder 

inom verksamheten. Inom mytperspektivet anser man snarare att om det finns en utbredd 

konsensus om vilken som är den bästa organisationsformen, är det inte nödvändigt att 

undersöka alternativ via utvärdering. Utvärderingen får en typ av symbolisk funktion då beslut 

och uppföljning särkopplas från praktiken. (Christensen m.fl. 2005)  

4.5 Uppsatsens analysmodell för kommunernas styrning mot ökad elevnärvaro 
Med ovanstående teoretiska ramverk som grund ska studien försöka ta reda på hur de två 

kommunerna styr för att främja närvaro samt vad variationer i riktlinjer kan bero på. Jarl och 

Rönnberg med flera ger bra bidrag till teorin med inriktning mot skolan, medan Christensen 

och de andra ger en mer generell bild av offentliga organisationer och hur klimatet inom dem 

kan vara. Respondenternas svar, som redovisas i följande kapitel, har gett uttryck för olika typer 

av styrning och organisationskultur inom skolverksamheten och det främjande närvaroarbetet. 

I analysen består uppgiften av att försöka utröna vilka styrmodeller kommunerna arbetar efter 

för att öka skolnärvaron och vad variationer i riktlinjerna kan bero på. Efter en gedigen 

genomgång av teorier kring styrning och organisationskulturer har vissa indikatorer 

identifierats som kännetecknar olika typer av styrning inom offentliga organisationer. 

Tabellerna på nästa sida visar vilka indikatorer som kommer att användas för att försöka 

identifiera kommunernas styrning av skolverksamheten. 
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Styrmodell 

 

Indikatorer 

 

 

Managementmodell 

❖ Mål- och resultatstyrning 
❖ Stort handlingsutrymme hos 

tjänstemän och förvaltning 
❖ Någorlunda krav på ledarskap och 

hierarki mellan chefsnivåer 
❖ Politiken separerad från praktiken 

 

Byråkratisk modell 

❖ Politiken har starkt inflytande 
❖ Detaljstyrning genom regler och 

anvisningar 
❖ Tydlig hierarki där tjänstemän följer 

direktiv från överordnade 

          Tabell 2. 
          Styrmodeller 
          Källa: Egen sammanställning baserad på Jarl, Maria (2012) 

 

 

Organisationsteoretiska 

perspektiv 

 

Indikatorer 

 

 

Instrumentellt perspektiv 

❖ Organisationer som redskap 
❖ Konsekvenslogik 
❖ Fokus på organisationsstrukturen och 

dess omgivningar 

 

Kulturperspektiv 

❖ Informella normer och värderingar 
❖ Lämplighetslogik 
❖ Mål utvecklas successivt genom 

erfarenhet 

 

Mytperspektiv 

❖ Myter sprids genom socialt skapade 

normer 

❖ Kräver legitimitet från omgivningen 

❖ Kommer och går som moden 

          Tabell 3. 
          Organisationsteoretiska perspektiv 
          Källa: Egen sammanställning baserad på Christensen, Tom m.fl (2005) 
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5. Empiri - styrdokumenten och respondenternas insikter 

Nedan presenteras de dokument som tillsammans med respondenternas svar ger en bild av läget 

med elevfrånvaro och styrningen kring det. De två kommunerna, som tagit fram varsin 

uppsättning riktlinjer för frånvaro, tycks ha hämtat inspiration från olika projekt som också 

kommer att redovisas. De bestämmelser som lägger den grundläggande basen för alla 

kommuners styrning gällande skolan är dock skollagen, som i stora drag gicks igenom i 

bakgrundskapitlet, och läroplanen. Skolverkets dokument och rapporter från Skolinspektionen 

ger en generell bild av arbetet med skolfrånvaro, därför kommer dessa dokument att redovisas 

innan respektive kommuns riktlinjer och dokument.  

5.1 Skolinspektionens och Skolverkets dokument 
I bakgrundskapitlet nämndes att Skolinspektionen sedan år 2008 har den granskande uppgiften 

när det gäller skolan. Två av myndighetens rapporter har varit särskilt användbara i denna 

studie, då de behandlar de områden som studien undersöker. Den första är Omfattande 

frånvaro: En granskning av skolors arbete med omfattande frånvaro (2016). Denna ger en bra 

bild av frånvaroläget och vad som kan inverka positivt på närvaron. Den andra är 

Huvudmannens styrning av grundskolan: ett uppdrag med eleven i fokus (2015), där 

Skolinspektionen granskat huruvida huvudmän för grundskolor tar ansvar för att styra utifrån 

de nationella målen för utbildningen. 

Skolverket, som har det styrande och stödjande uppdraget, har tagit fram Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2018) som all skolverksamhet i Sverige ska 

följa. Läroplanen utgör det grundläggande styrdokumentet för skolans verksamhet, men trots 

det innehåller det inga instruktioner om hur just elevfrånvaro ska hanteras. Eftersom detta är 

det dokument som det oftast hänvisas till när det gäller skolans mål och uppdrag, är läroplanen 

ändå av vikt för studien.  

5.1.1 Läroplanen som grundpelare inom skolverksamheten 
I detta dokument fastställs vad skolans värdegrund och uppdrag är. Med hänvisning till 

skollagen (SFS 2010:800) står det i läroplanen att skolväsendet vilar på demokratins grund och 

att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Kort sagt ska skolan förbereda eleverna för en plats i samhället, genom att förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingarna. Eleverna ska fostras till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande och 

varje enskild elev ska kunna finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Dessa bestämmelser ger uttryck för varför skolplikten 
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finns överhuvudtaget, det handlar om en social utveckling och inte enbart att inta kunskap. 

Respondenterna instämmer i att skolan har ett viktigt social- och hälsouppdrag, utöver 

utbildning.  

Det ger en bra grund till att bli en bra samhällsmedborgare, om man ska dra det 

riktigt långt. För att bli en bra samhällsmedborgare behöver man ha samma 

förutsättningar som alla andra, man behöver vara närvarande i skolan. Då kan jag 

tycka att det är bra att det finns en plikt, så man har något att sätta kraft bakom.

     - Respondent E 

Huvudmännen som intervjuats för studien betonar även sambandet mellan att inte lyckas i 

skolan och att hamna utanför i samhället. 

Vi vet att det finns ett väldigt stort samband mellan att misslyckas i skolan och senare 

få det svårare i livet och hamna i utanförskap. Får eleven inte stöd i skolan och 

hemma kan denne drabbas av psykisk ohälsa. Skolan är den viktigaste skyddsfaktorn 

för god hälsa.    - Respondent C 

Det är också ett uppdrag kring att utvecklas som människa. Man pratar om det 

livslånga lärandet och det är en del av detta, att gå i skolan och vara en god 

samhällsmedborgare och fungera. Vi ser problem för dem som inte har utbildning, 

dels att få jobb dels att utanförskap ofta genererar kriminalitet och sämre hälsa och 

lidande, så det är ett helhetspaket kan man säga.  - Respondent A 

För att lyckas i skolan och senare kunna ta sin plats samhället krävs att eleverna trivs på plats. 

I läroplanen står att eleven i skolan ska möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska 

sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust att lära. 

Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och 

kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan 

har en viktig roll. Läroplanen föreskriver att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och 

stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd och samverka för att göra skolan 

till en god miljö för utveckling och lärande. En rektor i studien uppgav att det finns en känsla 

av att förvaltningar inte tar hänsyn till att alla elever inte fungerar på samma sätt. Denne talade 

också om att många skolor saknar möjlighet att individanpassa, trots att läroplanen säger att 

skolan ska skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev. 

Frånvaron är så typisk och tydlig bland elever med till exempel NPF och de flesta skolor 

med årskurs 1–6 är ofta anpassade, men på högstadiet är det så mycket fokus på varje ämne 

och det flängs runt mellan olika lokaler. Det pallar inte de här eleverna. Det behövs en 

högre kunskap på förvaltningsnivå om hur man organiserar kring de här eleverna och 

möjliggör för varje skola att ta emot dem. Det ska inte behövas särskilda skolor för dessa.

     - Respondent D 

Skolan ska enligt läroplanen även klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, 

vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare 
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har. Det står att skolans mål är att varje elev ska ta ett personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö samt successivt utöva ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre 

arbetet i skolan, vilket kan upplevas som ett för stort ansvar för barn och ungdomar. Skolplikten 

regleras som tidigare nämnt i skollagen, men det står inget specifikt om frånvarohantering i 

läroplanen. Däremot står det att skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för 

elevernas skolgång och att de tillsammans ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 

barns och ungdomars utveckling och lärande. Respondenterna vittnar dock om att 

vårdnadshavare, främst med barn i lägre åldrar, inte tar skolplikten på fullt allvar.  

Det finns en grupp föräldrar som inte tycker det är så himla viktigt, t ex förskoleklass 

eller årskurs 1 och 2, där kan man få höra ”Nej vi ska till Ullared och shoppa” eller ”Vi 

behöver vara hemma och mysa lite”. Den gruppen får man jobba lite med.  

     - Respondent D 

 

Vidare kan föräldrar med sjuka barn agera överbeskyddande till den grad att det blir 

problematiskt.  

Det finns t ex Münchhausen hos vårdnadshavare, där man då by proxy sjukliggör sitt 

barn, så att det blir som en kokong runt barnet, för att skydda det från allt och sådär. 

Det var extremt ovanligt förr, bara några fall i Sverige men det verkar som att det har 

ökat ganska mycket. Det är fall i varje kommun årligen, där man ser föräldrar som 

inte vill skicka sina barn till skolan för att det är sådana stora faror, de kan bli 

smittade och så och att barnen är så sjuka att de inte kan gå till skolan, men det finns 

oftast inga diagnoser, inga läkarintyg, ingenting.  - Respondent A 

 

Fenomenet är inte vanligt förekommande, men enligt respondenten är det ett problem som tycks 

bli allt vanligare.  

Trots eventuella svårigheter med föräldrar står det i läroplanen att alla som arbetar i skolan ska 

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll 

och verksamhet. Läraren ska samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens 

skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling samt hålla sig informerad om den enskilda 

elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet. Vilka som är de bästa 

förutsättningarna eller vad fortlöpande innebär när det gäller information till föräldrarna är 

öppet för tolkning. Respondenterna ger uttryck för att det finns många styrdokument de måste 

förhålla sig till och att det kan ge olika utfall beroende på vem som läser dem.  

Det finns egentligen hur många som helst: läroplanen, skollagen, 

offentlighetsprincipen, kommunallagen och egentligen även alla myndighetsmål, 

jämställdhet och så vidare. Allt det berör ju oss inom offentlig verksamhet. Sedan har 

vi riktlinjer och mål via huvudmannen eftersom vi är en politiskt styrd organisation, 
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så även där har vi direktiv. Jag tycker dessa ofta är otroligt luddigt formulerade, 

särskilt de som kommer från Skolverket skulle jag vilja säga. - Respondent B 

 

Läroplanen är alltså det styrdokument som tillsammans med skollagen sätter grunden för 

skolverksamheten. Trots det har det inte en direkt styrande hand när det kommer till just 

frånvarosituationen. Hänsyn till innehållet måste ändå tas när kommunala riktlinjer för 

frånvaroarbetet utformas.  

5.1.2 Faktorer och insatser som påverkar elevnärvaron 
Skolinspektionen (2016) har genom en enkätundersökning kunnat konstatera att många skolor 

brister i arbetet med att utreda orsaker till frånvaro, huruvida det exempelvis kan bero på 

arbetsmiljön eller andra organisatoriska faktorer, samt att skolor har svårt att möta elevernas 

behov. Brister i organisationen och ledningen kan leda till osäkerhet och oro bland eleverna, 

vilket i sin tur leder till att vissa individer undviker skolan. De organisatoriska problemen kan 

enligt Skolinspektionen (2016) handla om fallerande närvarosystem, alltför stor betoning på 

självständigt arbete, få lärarledda lektioner och egen schemaläggning. Även otydlig 

ansvarsfördelning bland vuxna i skolan, lärarbyten och stor omsättning på rektors- och 

lärartjänster kan bidra till en rörig skolmiljö, vilket kan vara svårt för vissa elever att hantera. 

Huvudmannen i Halmstad intygar att det är stor rotation på tjänster inom skolverksamheten, 

framförallt rektorstjänster. 

Det är en ganska stor rotation på tjänster och det gör ju att det långsiktiga arbetet 

som man kanske vill bygga upp är ganska svårt att få till. Det krävs ganska lång tid för 

att lära känna varandra som anställda och hur man jobbar. Är det då rektorsbyten 

vartannat, vart tredje år så startar processen ofta om, om man inte har väldigt bra 

rutiner och riktlinjer och det saknas ofta.   - Respondent A 

 

Vidare har det visat sig att klasstorleken är av stor betydelse för elevers möjligheter att 

tillgodogöra sig kunskaper på lektionerna. Att få undervisning i mindre grupper är värdefullt 

för elever som har svårt att ta till sig information och anpassa sig till skolans krav. Dessa elever, 

som enligt rektorer och elevhälsorepresentanter i studien ofta lider av neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, drabbas även hårt av ovan nämnda omsättning på lärartjänster då de 

behöver stabilitet och rutiner för att klara av skoldagen.  

Tre teman anses särskilt viktiga i kampen mot frånvaro, enligt Skolinspektionens rapport 

(2016). För det första är relationerna till elev och vårdnadshavare avgörande, både i 

förebyggande syfte men framförallt när frånvaron stiger och det gäller att hitta en väg tillbaka 

till skolbänken för eleven. Det krävs en tillitsfull relation till eleven i fråga: skolpersonalen 

måste se individen, visa omtanke, ge positiv respons och visa att de tror på eleven genom att ha 
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höga förväntningar på elevens förmåga. Skolans ansvar och engagemang har visat sig vara en 

starkt avgörande faktor för hög skolnärvaro. Bemötandet från lärare och skolans övriga vuxna, 

där goda elevrelationer ligger till grund, är en avgörande faktor för elevens närvaro. Att 

informera vårdnadshavaren när eleven varit ogiltigt frånvarande anser både Skolinspektionen 

och de intervjuade i studien vara självklart och på vissa skolor har man ett samtal med 

vårdnadshavaren från och med första tillfället då eleven uteblivit från undervisningen. Hur 

mycket frånvaro som måste vara rapporterad innan vårdnadshavare bjuds in till samtal varierar 

från skola till skola.  

Den andra viktiga faktorn är att upptäcka frånvaro tidigt och agera snabbt, enligt 

Skolinspektionen (2016) och respondenterna, även om uppfattningen av vad tidigt innebär 

verkar variera. En förutsättning för att hemkommunen ska kunna kontrollera att eleverna fullgör 

sin skolgång är att det finns rutiner för skolpliktsbevakning. Vissa skolor uppger i 

Skolinspektionens rapport att de har uppföljning av både giltig och ogiltig frånvaro en gång per 

vecka medan andra gör det en gång per termin. En del av de skolor som endast har 

lågstadieklasser hävdar att de inte har problem med frånvaro då åldrarna på eleverna är så låga 

att tendenser till skolk inte finns. Respondenterna i denna studie hävdar dock att frånvaro måste 

uppmärksammas även i låg ålder. 

Lärare som jobbar i 1-3an kanske inte blir så oroliga om en elev är borta mycket och 

tänker att den här eleven ändå kommer klara sig, men då tittar de bara till och med 

årskurs 3, och kanske inte ur ett längre perspektiv: kommer de klara 9an? Vidare kan 

det vara samma tendens på mellanstadiet, att de anser att eleven ändå kommer klara 

sig till årskurs 6, men sedan kan det skita sig totalt framöver, för de har med sig för 

lite kunskaper och man har inte utrett de orsaker som ligger bakom frånvaron i de 

lägre åldrarna.    - Respondent C 

Tecken för frånvaro fanns ofta även i låg ålder hos de elever som i äldre ålder har omfattande 

frånvaro, men åtgärder sätts inte alltid in, visar Skolinspektionens rapport (2016). När rapporten 

skrevs var förskoleklassen inte obligatorisk, vilket den numera är, och personal inom 

skolverksamheten uppger att barn med hög frånvaro i förskolan ofta fortsätter ha det när de 

börjar skolan. Att lämna över frånvarostatistik när eleven börjar en ny skola anser vissa vara ett 

sätt för den nya skolan att fånga upp en elev i riskzonen. Bristande rutiner gällande detta, eller 

en tanke om att eleven ska få en nystart utan bagage, gör att elever kan falla mellan stolarna. 

Vidare krävs det snabba insatser när frånvaron väl uppdagats, men skolor har även här olika 

uppfattning om hur och när åtgärder ska vidtas. Vissa rektorer låter någon i personalen göra ett 

hembesök samma dag som en elev varit frånvarande utan anmälan från vårdnadshavare, medan 

andra kallar till möte efter en viss procents frånvaro.  
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Den tredje punkten gäller samverkan. Respondenterna uppger att utredningar gällande frånvaro 

ofta görs i samarbete med andra aktörer såsom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och 

Socialtjänsten. Vidare berättar de att handläggningar hos dessa aktörer dessvärre ofta blir 

utdragna. 

Utredningar kan ta lång tid, men man kan inte sitta och rulla tummarna under tiden, 

då måste man lista ut vad man kan göra för eleven medan utredningen pågår. 

     - Respondent C 

Ibland fattas det psykologer, så man måste köpa in hjälp till psykologutredningar, 

men det kan ta tid. Vissa utredningar måste man göra snabbt, t ex om eleven 

förmodas behöva komma till särskola. De prioriteras då. - Respondent E 

Tidigare nämndes att snabbt agerande är en förutsättning för lyckat frånvaroarbete och därför 

krävs en god samverkan mellan skolverksamheten och utredande instanser. Skolinspektionens 

rapport (2016) sätter också tonvikt på att kommunerna måste prioritera frågan om skolplikt och 

närvaro och ge stöd till inblandade parter. I enkätundersökningen som Skolinspektionen 

skickade till kommunerna svarade endast 88 procent att förvaltningarna erbjuder stöd och hjälp 

till skolorna för att lösa fallen med omfattande frånvaro. Av dessa 88 procent var det sedan bara 

68 procent som hade ett centralt elevhälsoteam med ett tydligt ansvar i frågan. 

Vårdnadshavare och hemkommun har enligt skollagen (7 kap. 20–21 §) det yttersta ansvaret 

för att skolpliktiga elever fullgör sin utbildning. För att kommunen ska kunna säkerställa att 

alla elever går i skolan anser Skolinspektionen att det krävs rutiner för skolpliktsbevakning. 

Dessa brukar preciseras i kommunala riktlinjer för arbetet med frånvaro. När Skolinspektionen 

genomförde undersökningen, år 2015, hade nio av tio kommuner sådana riktlinjer, det vill säga 

30 kommuner saknade fortfarande kommunala instruktioner på hur de skulle hantera problemet. 

Det är dock en klar förbättring från 2007 då knappt hälften av kommunerna hade några direktiv 

och en liten ökning från år 2009 då åtta av tio kommuner hade det. Sedan den förra mätningen, 

år 2009, har flera av kommunerna utökat sina riktlinjer och lagt till instruktioner om hur 

frånvaro ska registreras, när samtal med vårdnadshavare behöver ske och när Socialtjänsten 

behöver kopplas in. Utöver de tre teman som de deltagande i enkätundersökningen framhöll, 

anger Skolinspektionen exempel på enskilda åtgärder. Exempel på sådana enskilda åtgärder kan 

vara hemundervisning, motivationssamtal, extra stödpersonal, samtal med skolsköterska, 

särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, praktik och vite med mera.  

5.1.3 Skolinspektionen om huvudmannens styrning av grundskolan 
Det är staten som fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna och i 

andra författningar. Utföraransvaret finns sedan på kommunnivå och hos enskilda huvudmän. 
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Skolinspektionen (2015) har granskat 36 huvudmän och huruvida de klarar av att styra sin 

skolverksamhet i enlighet med de nationella målen för grundskolan, som anges i läroplanen och 

skollagen. Huvudmännen beskrivs här i huvudsak som ett kollektiv, där olika roller och 

funktioner ingår, beroende på huvudmannens organisering och om det är en enskild eller 

kommunal huvudman. I granskningen ingick 19 kommunala och 17 enskilda huvudmän och 

den visar att fem av sex huvudmän behöver utveckla sin styrning i syfte att nå målen. Fokus 

lades på om huvudmännen följer upp elevernas kunskapsresultat samt hur deras arbete med 

trygghet, studiero och insatser för att förebygga och förhindra kränkande behandling av 

eleverna fungerar. En vanlig orsak till frånvaro är just att eleverna inte trivs i skolan på grund 

av att de känner sig otrygga eller har blivit utsatta för mobbing och kränkande behandling, 

diskuterade respondenterna, när de bland annat sa följande: 

Det kan handla om kränkningar som har skett, att man varit med om att man blir 

fotograferad i jobbiga situationer, manipulerad ibland, så det är en del utav det hela.

     - Respondent A 

Det kan också vara att man behöver stöd socialt, man behöver liksom lite stöd för att 

komma in i en grupp, att man får vara med. Vissa är ju ensamma på rasten och då 

behövs det ögon som ser det och kan se till att denne får vara med. 

     - Respondent F 

Varje huvudman inom skolväsendet ska enligt skollagen (4 kap. 3 §) systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Genom detta sker en så kallad 

utvärderingsmässig styrning. Med detta i åtanke har Skolinspektionen granskat om 

huvudmännen använder uppföljningar av resultat som grund för fortsatta analyser och om de 

vidtar förbättringsåtgärder med utgångspunkt från analyser av resultat, problem, risker och 

förutsättningar. Skolinspektionen undersöker också om huvudmännen klargör hur arbetet ska 

bedrivas samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan huvudmännen, rektorerna och deras 

skolenheter, när det gäller uppföljningen. De har även granskat om det finns strukturer för 

kommunikation mellan rektorsnivån och huvudmannanivån kring uppföljning, resultat och 

förbättringsåtgärder. Kommunikation mellan nivåer i huvudmannens verksamhet behöver 

utvecklas så att transparens och dialog blir verktyg för arbetet att utveckla varje skolas 

verksamhet. Hos många huvudmän i granskningen är dialog och kommunikation mellan rektor 

och huvudmannarepresentanter mera sporadisk och av informativ karaktär, snarare än 

kommunikativ. Dialog och återkoppling mellan huvudman och rektorer behöver vara utformade 

så de ger underlag om var arbetet med måluppfyllelse står, vilka effekter genomförda åtgärder 

haft och vilka riktade resurser som krävs, anser Skolinspektionen (2015). 
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Resultaten från granskningen visar att många huvudmän behöver tydliggöra sitt ansvarstagande 

för styrning av skolan med fokus på de nationella mål och riktlinjer som framgår av skollag, 

läroplaner och andra förordningar. Respondenterna ger dock än en gång uttryck för att vad som 

framgår i dessa kan vara oklart. 

Det står att vi ska jobba med forskning och beprövad erfarenhet, det är bara det att 

man inte har definierat förrän nu, 7–10 år efter att läroplanen kom, vad beprövad 

erfarenhet innebär. Sen om en elev har hög frånvaro så ska vi göra en kartläggning 

tillsammans med eleven, men hur den kartläggningen ska vara finns det väldigt lite 

direktiv om.    - Respondent B 

I granskningen har Skolinspektionen också funnit att en majoritet av huvudmännen behöver 

utveckla sin uppföljning, analys och utveckling av grundskolans verksamhet så att 

kvalitetsarbetet blir mer inriktat på måluppfyllelse utifrån de nationella målen för utbildningen. 

Många huvudmän skapar egna visioner och mål som bara marginellt anknyter till det nationella 

uppdraget för skolan, vilket tyder på att huvudmän inte tillräckligt sätter sig in i de centrala 

målen i nationella styrdokument för skolväsendet. Skolinspektionen upptäckte att 

huvudmannaskapet för skolan ofta uppfattas som otydligt ute i verksamheterna. Det leder till 

att respektive nivå skapar egna mål som i varierande utsträckning har koppling till de nationella 

målen. 

En del huvudmän i Skolinspektionens genomgång visar dock på framgångsrik 

utvärderingsmässig styrning. De har en tydlig struktur på sitt kvalitetsarbete, styr med fokus på 

de nationella målen och förankrar arbetet på alla nivåer. De har transparens i sin dokumentation 

i kvalitetsarbetet och en god kommunikation mellan rektorer och huvudmän om var man står i 

måluppfyllelse och vilka behov av förbättring som finns. Vidare har dessa huvudmän system 

för att kontinuerligt kunna följa upp och analysera verksamheten, som grundar sig i vetenskap 

och beprövade kvantitativa och kvalitativa metoder. En självklar del i kvalitetsarbetet hos 

huvudmän med god styrning är kompetensutveckling för olika funktioner på huvudmannanivån 

samt för rektorer och lärare inom områden där man sett utvecklingsbehov. Huvudmannen i 

Borås uttrycker en brist på kompetens i arbetet med skolfrånvaro, orsaker och insatser. 

Vi behöver ökade kunskaper, alla har ju inte det även om jag har grottat ner mig lite i 

just ämnet frånvaro. En del ute i verksamheten vet ju om att jag har det så de hör ju 

av sig till mig. Alla professioner bör vara samlade för att man ska kunna få alla 

perspektiv. Sen måste ju rektorerna vara med på banan för att fatta beslut för det är 

dessa som fattar beslut om insatserna för en elev, även om elevhälsan ger förslag.

     - Respondent C 
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Hos dem som har ett välfungerande kvalitetsarbete finns också stödfunktioner som kan 

handleda och biträda rektorer i kvalitetsarbetet på varje skolenhet och samordna det centrala 

kvalitetsarbetet. Borås huvudman uttrycker en önskan om nya professioner eller kompetenser, 

som skulle kunna kompensera det faktum att det kan vara svårt att rekrytera inom 

skolverksamheten. 

Det skulle ju vara intressant om man kunde starta en ny yrkeskategori, men vad man 

skulle kalla den det vet jag inte. Men coach är ju rätt bra: att coacha både elever, 

lärare och föräldrar, men det behöver ju vara tydligt vad uppdraget är, vad som ska 

göras. Ska man skräddarsy utbildningen kanske man skulle kunna förkorta den till 

att det räcker med 2 år, men det behöver nog ändå vara på universitet eller 

högskolenivå.    - Respondent C 

Genom att ta fram indikatorer och kriterier för att följa upp skolornas resultat utifrån de 

nationella målen, kan huvudmännen i större utsträckning få insyn i vilka åtgärder som krävs för 

att förbättra verksamheternas arbete mot måluppfyllelse. Huvudmännen måste följa upp 

resursfördelning och kompetensutvecklingsinsatser, då de utgör en del av de förutsättningar 

som påverkar utbildningens kvalitet och skolornas resultat. De två kommunerna som är objekt 

i denna studie har nyligen tagit fram egna riktlinjer och rutiner för frånvarohantering, som alla 

skolor i respektive kommun ska följa. Dessa kommer nu att presenteras nedan. 

 

5.2 Borås stads riktlinjer 
I Borås stad har Grundskoleförvaltningen tagit fram Rutiner för frånvarohantering (2018). Idén 

till dessa riktlinjer kom till efter att ett projekt för ökad närvaro hade genomförts i kommunen, 

berättade respondent C. Dokumentet inleds med en definition av frånvaro, såväl giltig som 

ogiltig. Vidare bestäms när beviljad ledighet får ske och hur ansvarsfördelningen vid frånvaro 

ser ut. Vårdnadshavaren är skyldig att anmäla sitt barns skolfrånvaro varje dag senast klockan 

08:00 via det digitala frånvaroregistreringsystemet Dexter eller till skoladministratören. Vid 

längre sjukdom kan skolpersonalen komma överens med vårdnadshavaren om att eleven är 

hemma ett visst antal dagar. Om en elev är frånvarande utan att det har anmälts av 

vårdnadshavaren ska undervisande lärare registrera ogiltig frånvaro i Dexter vilket innebär att 

ett automatiskt SMS skickas till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren inte kontaktar skolan 

när ett SMS har skickats ansvarar undervisande lärare i årskurs F-6 för att kontakt tas när 

lektionen är avslutad enligt rutin för respektive skola. När ett SMS skickas så bedöms rektor ha 

uppfyllt sin skyldighet att samma dag informera vårdnadshavare om elevens frånvaro. I årskurs 

7–9 förväntas eleverna själva ta ett större ansvar efter att vårdnadshavare har informerats via 

SMS och därför ställs inga ytterligare krav på att skolan kontaktar hemmet samma dag. Mentor 
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eller annan person utsedd av rektor ska minst en gång per vecka kontakta hemmet vid ogiltig 

frånvaro. Det yttersta ansvaret för frånvarokoll ligger alltså på lärarna. En av respondenterna 

uppger att det inte alltid är så lätt för lärare och annan skolpersonal att få till registreringen 

korrekt. 

För att man ska kunna jobba med och uppmärksamma frånvaro så måste man ha 

statistik som är korrekt och att få ordning på det kräver ganska mycket arbete. Det är 

en mängd olika system; man skapar olika elevgrupper i ett system, sedan skapar du 

själva schemat i ett annat system, sedan ska lärarna i ett tredje system kvittera 

lektionerna och så vidare och då gäller det att man har lagt in rätt elever på rätt 

lektion. När läraren annars sitter där med hela klassen så kan den få upp fel elever 

om det inte är riktigt gjort och då kan man inte kvittera lektionen och då vet vi inte 

om eleven har varit där.   - Respondent C 

Vidare definieras i riktlinjerna hur mycket frånvaro som accepteras innan hemmet och 

elevhälsoteamet ska involveras. Vid frånvaro på minst 20 % under en kalendermånad eller 10 

% frånvaro vid avstämning 30 november respektive 30 april kontaktar klassläraren hemmet för 

ett samtal och gör en dokumentation. Dokumentationen överlämnas till rektor som tar upp 

ärendet med elevhälsoteamet. Innan klassläraren/mentor tar kontakt med hemmet ska en 

översikt av elevens frånvaro ses över i Dexter och sedan lämnas över till rektor. Syftet är att 

hitta mönster i elevens frånvaro – exempelvis speciella dagar eller lektioner. Borås stad lägger 

vikt vid att även ströfrånvaro är att betrakta som en riskfaktor. Även om klassläraren/mentorn 

bedömer att eleven når målen nu så kan frånvaron göra det svårt för eleven att hänga med i 

skolarbetet och svårt att nå målen i högre årskurser. Det kan också ha en negativ påverkan på 

relationer till kompisar och klasskamrater. Om det framkommer i en lärardokumentation att 

eleven riskerar att inte nå målen, och de extra anpassningarna som har satts in inte har haft 

avsedd effekt, bör en fördjupad utredning omkring frånvaron startas som en del i en utredning 

om eleven är i behov av särskilt stöd. 

Borås riktlinjer innehåller även information, steg för steg, om hur anmälan görs till 

huvudmannen genom elevens elevakt i ProReNata, ett webbaserat journalsystem för elevhälsa. 

Anmälan görs om bedömningen är att orsakerna till frånvaron behöver utredas vidare. Rektorn 

utser då två representanter från elevhälsan som ska intervjua elev och vårdnadshavare som en 

del i den fördjupade utredningen. Någon av dessa kontaktar vårdnadshavarna för att bjuda in 

till en intervju. Både elevhälsans intervju och klasslärarens dokumentation sker enligt 

förbestämda guider som finns med som bilagor i Borås riktlinjer. Efter elevhälsoteamets 

intervju kan bedömningen göras att samverkan med andra parter, exempelvis Socialtjänsten 
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eller primärvård, är behövlig. Dessa involveras då genom att en representant från elevhälsan tar 

kontakt med vårdnadshavare och den part som situationen kräver. 

Dokumentet är 21 sidor långt men det är endast 9 sidor som innehåller direkta instruktioner och 

rutiner för frånvarohantering. Resten är bilagor i form av mallar för dokumentation och 

intervjuguider till skolpersonalen. Respondenterna poängterade att dessa gemensamma 

riktlinjer, som tillkommit genom inspiration från nedanstående projekt, är nya och nu prövas 

under en period för att se om de behöver korrigeras.  

 

5.2.1 Projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro 
Utgångspunkten för projektet var att skola och Socialtjänstens individ- och familjeomsorg 

(IFO) i Borås stad och Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vid Södra Älvsborgs sjukhus 

upplevde stora problem med så kallade hemmasittare i högstadiet. Vid en skolkonferens i Borås 

under våren 2014, dit representanter för IFO och BUP var inbjudna, kom det fram att 

skolrepresentanterna tyckte sig se ett mönster hos frånvarande elever, nämligen att dessa elever 

ofta hade haft en hög skolfrånvaro redan i låg- och mellanstadiet. Några av deltagande 

representanter hade en hypotes om att orsakerna till elevers frånvaro oftast beror på en 

kombination av faktorer som sällan är enbart skolrelaterade. Samverkan kring dessa elever bör 

därför börja tidigt, i såväl ålder som process, för att öka skolnärvaron. I efterforskningarna som 

gjordes inför projektet visade det sig att det inte fanns någon forskning i Sverige som enbart 

hade fokus på målgruppen elever i årskurs 1–3. Utifrån dessa tankar gjorde de tre 

myndigheterna en gemensam ansökan om att få sociala investeringsmedel från Västra 

Götalandsregionen för att delfinansiera projektet, där också följeforskning skulle ingå. Projektet 

pågick från första augusti 2015 till sista juni 2018. 

Syftet med projektet var att pröva om tidiga insatser kan medföra ökad skolnärvaro hos elever 

i årskurs 1–3.  För att uppnå detta skapade de medverkande i projektet en välfungerande digital 

frånvaroregistrering för att tidigt kunna upptäcka elever med frånvaro på minst 15 % under tre 

månader. Dessvärre vittnar respondenterna om att en del av skolorna som var med i projektet 

hoppade av, då de inte fick den digitala tjänsten att fungera. 

Vi var ju sex skolor som var med i detta, men till slut var vi bara tre. Tekniken 

strulade och de hade inte möjlighet att vara med.  - Respondent E 

 

Fokus var också att skapa gemensamma rutiner för skolornas frånvarohantering för att 

säkerställa att orsaken till frånvaron kartlades. Det visade sig även finnas behov av insatser från 
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flera myndigheter för att öka skolnärvaron, vilket blev ytterligare ett fokus i projektet: att 

underlätta samverkan. 

Projektets övergripande mål var att på lång sikt skapa förutsättningar för att höja andelen elever 

som går ut grundskolan med behörighet till gymnasieskolans program. De lärdomar som tog 

form genom projektets gång var bland annat att för att lyckas öka skolnärvaron behöver skolan 

göra ett första grundläggande arbete genom att uppmärksamma, utreda, göra insatser på 

skolnivå och utvärdera att insatserna medför ökad skolnärvaro. Enligt skollagen (2 kap. 10 §) 

beslutar varje rektor om sin enhets inre organisation. Elever med skolfrånvaro kan därmed 

komma att fångas upp på olika sätt, och i olika skede av frånvaron, inom samma kommun. 

Projektet kom fram till att varje skolenhet behöver ha en frånvarorutin som är känd och följs av 

all berörd skolpersonal. De ansåg det vara en fördel om samtliga skolenheter i kommunen kunde 

besluta om en gemensam frånvarorutin, vilket nu blivit utfallet. I denna ska det tydligt framgå 

vilka uppgifter varje profession har och vem som har ansvaret för olika uppgifter när det finns 

vakanser och vikarie. För att lyckas med att få rutinen känd, och att den efterlevs, behöver rektor 

styra och regelbundet följa upp arbetet.  Respondenterna ger uttryck för vikten av rektorernas 

ledning när det gäller frånvaroarbetet. 

Det är en organisationsfråga, huruvida rektorn tycker det är viktigt att engagera sig 

och jobba med frånvaro. Endast då kan denne leda skolan och få med sig de 

anställda.    - Respondent E 

Ytterligare ett förslag är att det finns en av rektor utsedd person som stöttar och kontrollerar så 

att riktlinjerna följs. Det kan handla om att ta ut listor för att följa upp att lärarnas 

registreringsgrad uppfyller skolenhetens uppsatta mål. Det kan även handla om att dra ut 

frånvarolistor och meddela vilka elever som lärarna ska uppmärksamma. Om berörd personal 

inte följer riktlinjerna är det rektors sak att styra upp arbetet och se till att personalen utför sina 

arbetsuppgifter för att uppsatta mål ska nås. Det blir tydligt att det yttersta ansvaret ligger på 

närbyråkraterna ute i skolorna. 

 

5.3 Halmstad kommuns riktlinjer 
Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstad fastställde år 2017 dokumentet Rutin för elevers 

skolplikt och frånvaro som kommunens gemensamma riktlinjer vid frånvaro. Det reviderades 

2018 och i riktlinjerna står att skolorna i Halmstad kommun ska bedriva ett arbete som främjar 

närvaro och förebygger frånvaro i utbildningen. En god lärmiljö med undervisning av god 

kvalitet där eleverna får de utmaningar och det stöd de behöver i sitt lärande, främjar elevens 

motivation att delta i utbildningen. I det främjande och förebyggande arbetet är också 
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skolpersonalens bemötande av eleverna och att skolan präglas av goda relationer viktigt. 

Halmstad inleder sina riktlinjer med några ord om skolplikten och vilka den omfattar. 

Riktlinjerna fastställer även vem som har ansvar när det kommer till skolpliktsbevakning. 

Rektor ska se till att skolan systematiskt och regelbundet arbetar för att främja skolnärvaro samt 

förebygga frånvaro. All frånvarorapportering sker via det webbaserade systemet Skola24, för 

samtliga kommunala grundskolor i Halmstads kommun. Elevuppgifter förs över från det 

skoladministrativa systemet Extens till frånvarosystemet Skola24. För alla elever ska ej anmäld 

frånvaro genera ett e-postmeddelande till vårdnadshavare efter sista lektionen på dagen. Om 

det inte finns en registrerad e-postadress måste skolan se till att vårdnadshavaren får 

informationen på annat sätt. Det framgår att det inte alltid är tillräckligt att enbart ett automatiskt 

meddelande går ut ifrån Skola24, utan skolorna måste ha egna rutiner för när elevens 

vårdnadshavare kontaktas om eleven inte kommer till skolan eller avviker. 

I riktlinjerna betonas det faktum att det inte finns någon nationell definition eller gräns för när 

frånvaro ska anses vara problematisk. Detta för att elevernas förutsättningar och livssituationer 

ser olika ut. En elev med goda förutsättningar att klara av skolarbetet kan i viss utsträckning 

vara frånvarande utan att måluppfyllelsen påverkas nämnvärt. En elev med mindre goda 

förutsättningar kan dock få stora problem redan vid en relativt begränsad frånvaro. Hur mycket 

frånvaro som kan accepteras avgör rektorn. Rektorn på respektive skola ansvarar för 

utformningen av den dagliga hanteringen av frånvaro/närvaro på sin skola, vilket anmäls i 

Skola24. En betydande del av frånvaroarbetet ligger bevisligen på rektorn, vilket 

respondenterna känner igen. 

En bra rektor kan ju se när det brister i organisationen och rätta till det. En rektor 

som har en dålig organisationsuppfattning vill inte ta tag i det utan låter det löpa 

vidare utan att lärarna samverkar och jobbar kollegialt. Man jobbar olika med 

frånvaroarbetet, men det handlar ofta om resurser. Sedan är det så med alla jobb, att 

man kan lägga ner hur mycket tid som helst på en sak och det finns alltid mer att 

göra. Och det handlar ju naturligtvis om prioriteringar och stress; en elev som har en 

väldigt stor problematik kan ta en rektors hela arbetsvecka i anspråk i stort sett, med 

möten och vårdnadshavare som är vansinniga.  - Respondent A 

  

Halmstads riktlinjer sätter dock en gräns för när en utredning ska inledas, som alla skolor och 

rektorer måste förhålla sig till. När en elev varit frånvarande 100% under en månad eller vid 

upprepad ströfrånvaro som avser ogiltig frånvaro från enstaka lektioner eller dagar motsvarande 

cirka 20% frånvaro som pågått under två månader eller mer, ska en utredning genomföras i 

samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Det är viktigt att skolan 
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tidigt ser signalerna gällande elever som är frånvarande exempelvis varje tisdag eller anmäls 

sjuka en dag i veckan. Även av vårdnadshavaren anmäld frånvaro kan vara oroande, hävdar 

huvudmannen i Halmstad.  Det är extra viktigt att uppmärksamma elever med upprepad och 

längre frånvaro vid skolbyten. Inspiration till arbetet med att främja närvaro har Halmstad 

kommun bland annat hittat i den så kallade Skottlandsmodellen, som beskrivs nedan, en modell 

som arbetades fram i Högländerna under åren 2006–2008. 

5.3.1 Skottlandsmodellen  
Representanter från flera professioner i Skottland identifierade år 2004 en dramatisk ökning av 

barn med behov av en kombination av stöd från flera samhällsinstanser. Detta framgår i svensk 

sammanställning av Skottlandsmodellen som Region Kronoberg (2017) tagit fram. För att få 

bukt med problemet togs en modell med syfte att skapa rätt förutsättningar fram, för att varje 

barn ska få möjligheten till en god uppväxt, där deras individuella förmågor uppmuntras och de 

utmaningar de har att hantera tas om hand på rätt sätt av rätt samhällsinstans eller myndighet. 

Varje förälder eller vårdnadshavare ska veta vem de kan vända sig till för att få råd eller stöd 

gällande barnet och dess livssituation och känna sig trygga i den kontakten, redan från barnets 

födsel. Den så kallade Höglandsmodellen, i Sverige kallad Skottlandsmodellen, slog väl ut och 

ledde till att 18% av barnen i Högländerna fick en personlig barnplan med någon form av 

insatser från hälso- och sjukvården, skolan, socialtjänsten och/eller polisen. Styrkan i 

användandet av barnets personliga plan ligger i att alla professioner som möter barnet har en 

gemensam kunskap om dokumentets förekomst samt att de vet hur de får tillgång till och 

använder det. 

Utvärderingen några år senare visade på en minskad byråkrati, ett snabbare beslutsfattande och 

en mindre besvärlig process för barn och familjer i behov av stöd. Vidare visade den på att en 

mer holistisk bedömning av barnets behov kommit till stånd, att den systematiska 

informationsdelningen fungerade samt att 81% av tillfrågad personal bedömde att modellen 

förbättrat möjligheterna för dem att tillmötesgå barnens behov. Respondenterna framhäver den 

holistiska synen och anser att ett enhetligt arbetssätt behövs för att komma tillrätta med 

skolfrånvaro. 

Det kan brista i ledarskapet, att lärarna jobbar med olika strukturer. Exempelvis 

kanske någon ofta släpper elever tidigare för att försöka vara populär medan en 

annan håller dem länge och det skapar då en obalans i hur man ser på arbetet i 

skolan. Det förekommer ofta ”tröskelpedagogik”, att man går in i klassrummet och 

bestämmer hur dagens lektion ska se ut där och då, vilket leder till inkonsekvens.

     - Respondent A 
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Skottlandsmodellen belyser vikten av att alla inblandade parter vet sitt ansvarsområde och 

uppgift. När modellen implementerades i Skottland satsade man på att utbilda personal i de 

olika professioner som berörs i hur man rent praktiskt använder de olika verktyg som modellen 

bygger på. Utbildningsgrupper med deltagare från olika professioner gav stora fördelar, dels 

för att olika yrkesgrupper fick samma information samtidigt, vilket möjliggjorde att 

missförstånd mellan olika samhällsaktörer kunde redas ut redan på utbildningsnivå, dels för att 

yrkesgrupperna fick träffa andra grupper öga mot öga och diskutera fram smidiga lösningar för 

just sitt geografiska område. Det framkom även att det behövs erfarna samordnare och 

kontinuerliga utbildningar kring Skottlandsmodellen och dess arbetssätt, filosofi och verktyg 

för att säkerställa att kvaliteten hålls på en hög nivå. Likt i de svenska styrdokumenten betonas 

att kompetensutveckling och utvärdering för kvalitetssäkring är essentiellt.  

De verktyg Skottlandsmodellen framhäver som viktiga för att skapa de bästa förutsättningarna 

för ett barns uppväxt är välbefinnandehjulet, min världstriangel och motståndskraftsmatrisen. 

Välbefinnandehjulet används för att observera och identifiera eventuell oro hos barnet genom 

att se över om barnet känner sig trygg, är hälsosam, presterar utifrån sin potential, får bra 

omvårdnad och omsorg, är aktiv, respekterad, ansvarstagande och inkluderad. Min 

världstriangel handlar om hur barnets värld ser ut och vad som påverkar dess uppväxt och 

välmående. Den används för att identifiera mer signifikanta problem som riskerar att påverka 

barnets utveckling. Triangelns ben är uppdelade i ”hur jag växer upp och utvecklas”, ”vad jag 

behöver från de människor som tar hand om mig” samt ”min vidare värld”. Information från 

genomgången av välbefinnandehjulet och min världstriangel bearbetas genom att använda 

motståndskraftsmatrisen. Med hjälp av matrisen analyseras och ordnas informationen som 

framkommit. En styrka med modellen är att den inte uteslutande identifierar risker för barnet, 

utan även ser till vilka egenskaper och vilket skyddsnät barnet redan har.  

5.4 Sammanfattning 
Läroplanen, som är utgångspunkten för skolverksamheten, säger alltså inte något specifikt om 

frånvarohantering. Skollagen må reglera vem som har ansvar för skolplikt och utredningar om 

frånvaro, men inte hur skolpliktsbevakning ska gå till eller hur utredningarna ska genomföras. 

För det praktiska arbetet ansvarar huvudmän och rektorer. Huvudmännen i Borås och Halmstad 

har nu utvecklat riktlinjer som skolorna i respektive kommun förväntas efterfölja. De har hämtat 

inspiration från olika projekt, vars fokus varit att förbättra barns livschanser och 

utbildningsmöjligheter. Huruvida dessa riktlinjer kommer att efterföljas och öka närvaron i 

kommunernas skolor återstår att se. 
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Eftersom rektorer enligt skollagen ansvarar för den egna skolverksamheten, är det trots 

kommunala riktlinjer ändå upp till den enskilda skolan att arbeta närvarofrämjande och utveckla 

ett fungerande arbetssätt på skolan. Som respondenternas svar och Skolinspektionens 

granskning visar är frånvarosituationen en utmaning för många skolor och kommuner. Vilka 

styrmodeller båda kommunerna använder för att öka elevnärvaron ska nu analyseras i nästa 

kapitel.  
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6. Analys av styrmodeller för ökad elevnärvaro 

Föregående kapitel redovisade såväl de dokument som ska analyseras som en del av 

respondenternas insikter gällande frånvaro. De teoretiska ramverken visade att det finns flera 

styrmodeller och perspektiv inom offentlig organisation och empirin kommer nu att analyseras 

med hjälp av de indikatorer som sammanställdes i teorikapitlet.  

6.1 Managementorienterad skolverksamhet 

Organisationer uppvisar sällan samtliga tecken på någon styrmodell, men överväger ofta åt 

ettdera hållet. Under studiens gång och efter genomförda intervjuer har det blivit tydligt att det 

managementorienterade förvaltningsidealet dominerar styrning inom skolverksamheten. 

Modellen representerar stort handlingsutrymme hos förvaltning och tjänstemän, att politiken är 

separerad från praktiken, att det finns krav på ledarskap och hierarki mellan chefsnivåer och att 

fokus hamnar på mål- och resultatstyrning (Jarl 2012). Det har vuxit fram ett 

marknadsorienterat beteende hos rektorer och lärare i den mening att de i större utsträckning än 

tidigare fattar sina beslut baserade på riktlinjer från rektorn, på skolans profil eller utifrån målet 

att skolan ska få ett gott rykte bland elever och vårdnadshavare. Det marknadsorienterade 

beteendet lyser igenom i en av huvudmännens svar, där de uttrycker att en skolas rykte gör 

mycket för stämningen i organisationen, arbetet på skolan och samverkan med andra 

myndigheter.  

Det kan finnas en känsla hos olika aktörer, både hos personal, vårdnadshavare och 

elever att ”Det här är en riktig skitskola” och lite att man kan göra som man vill där. 

Sådant försöker vi på huvudmannanivå identifiera naturligtvis, försöker se mönster 

och ta reda på vad saker och ting kan bero på.  - Respondent A 

Fortsatt ger respondenterna uttryck för ytterst lite politisk inblandning i det dagliga arbetet på 

skolorna och förvaltningarnas frånvaroarbete, vilket vittnar om en managementorienterad 

styrmodell. Enligt managementmodellen är den politiska styrelsens viktigaste uppgift att utse 

övergripande riktlinjer för förvaltningens arbete och därefter ha en tillbakadragen roll. Medan 

förvaltningsorganisationen ägnar sig åt de operativa delarna, är politikens uppgift att peka ut 

mål och riktlinjer utan för stort engagemang i den dagliga verksamheten och produktionen. 

Förvaltningarna i de båda kommunerna har i mångt och mycket fått ansvara för utformningen 

av frånvarorutinerna, medan politikerna haft en mindre framträdande roll. Följande citat visar 

på att politiken har liten inblandning i frånvarohanteringen. 

Politikerna behöver veta att ”Såhär många elever kommer inte till skolan”, då kanske 

det på något sätt ändå börjas tänka på vad man behöver göra åt detta. Politiker kan ju 

lägga in motioner, så då kan det komma upp saker den vägen, men i dagsläget ger de 
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oss snarare förutsättningarna budgetmässigt. Sedan beror det på hur vi gör, det 

praktiska arbetet ligger på förvaltningen.  - Respondent C 

 

Vidare har organisationer som följer managementmodellen en hierarkisk uppbyggnad, om än i 

annan utsträckning än inom den byråkratiska modellen. Förvaltningen och tjänstemännen, i 

detta fall huvudmännen och rektorerna, är underordnade den politiska ledningen, men de har 

ett mycket större handlingsutrymme. Respondenterna intygar att många skolor har egna 

arbetssätt och rutiner, trots de nya kommunala riktlinjerna.  

Det finns ju en intern rutin för hela kommunen, men den är också luddig så då måste 

ändå varje skola gå in och fundera på ”Vad gör vi på vår skola?” och det kan i och för 

sig vara klokt för det är skillnad på elever som är frånvarande i årskurs 1 och 9.

     - Respondent B  

Till syvende och sist hamnar det på vad vi har för organisation, hur rektor tagit 

sig an det här, hur rektorn vill styra sitt arbete och leda verksamheten. 

     - Respondent E 

Handlingsutrymmet kan också leda till att elever bemöts och bedöms olika beroende på vem 

som hanterar dem. Respondenterna har en tudelad uppfattning kring huruvida fler nationella 

riktlinjer och bestämmelser behövs i skolan, för att skapa en mer jämlik behandling av varje 

elev. 

Det är väl därför som lagstiftaren har gått ut med sådana bestämmelser att 

exempelvis nationella prov ska ha en större vikt vid betygsättande. Det kan ju låta 

vettigt utifrån ett perspektiv, men ur ett annat är det helt galet. Lärarnas 

professionella bedömning blir ju ifrågasatt.  - Respondent C 

I dagsläget faller dock mycket av det praktiska arbetet i skolan, och besluten bakom, på 

förvaltning och skolledning. Frågor som traditionellt sett anses politiska hanteras av 

förvaltningen som operativa beslut, vilket tydligt är fallet med kommunernas frånvarorutiner. 

Kravet på ett effektivt administrativt ledarskap där chefen har ansvar för den del av 

verksamheten som denne leder, gör att det krävs en hierarkisk uppdelning mellan olika 

chefsnivåer. Huvudmännen bär det yttersta ansvaret för att eleverna fullgör skolplikten och 

rektorerna måste anpassa sig efter de nya frånvarorutinerna, även om det på varje skola kan 

finnas ytterligare rutiner. Som Skolinspektionens rapport (2015) hävdar krävs god 

kommunikation mellan olika nivåer samt inom verksamheterna för en lyckad styrning. 

Huvudmännen i denna studie understryker vikten av informationsutbyte och att kommunens 

rektorer erbjuds stöd, främst med syftet att rektorer och skolor i fortsättningen ska kunna hjälpa 

sig själva, vilket visar på det stora handlingsutrymmet i skolorna och att managementmodellen 

lämnar mycket ansvar till de professionella. 
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Vi försöker stödja skolans pedagoger och rektor i deras arbete. Ibland kan det handla 

om strukturella grejer, att man behöver få ordning på en klass, och då jobbar man på 

gruppnivå, och är det en hel skola som behöver hjälp så jobbar vi på 

organisationsnivå. Det kan handla om ledarskap, att man inte jobbar kollegialt, att 

lärarna arbetar var och en för sig och man jobbar med olika strukturer. 

     - Respondent A 

Vidare är det utmärkande för den managementorienterade modellen att fokus riktas mot olika 

typer av mål- och resultatstyrning. Tjänstemännen förväntas ta ett stort eget ansvar för att 

konkretisera och omsätta besluten i den operativa verksamheten såväl som att se till att 

verksamheten lever upp till medborgarnas behov och önskemål.  I likhet med 

managementidealet fokuserar rektorer på verksamhetens resultat eftersom de förväntas vara 

ledare som självständigt och effektivt leder och utvecklar den dagliga operativa 

skolverksamheten. Arbetsuppgifter rörande ekonomi, administration och resultatuppföljning 

prioriteras och rektorn i sin roll som chef över lärarna ser till att de utförs enligt målen. 

6.1.1 Utvärderingsmässig styrning i kommunerna 
En stor indikator på att skolverksamheten och styrningen av den är managementorienterad är 

att mål och resultat betonas. För att veta om en organisation når upp till de satta målen krävs 

utvärdering och uppföljning. Varje huvudman inom skolväsendet ska enligt skollagen (4 kap. 

3 §) systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Eftersom 

skolverksamheten i stor utsträckning handlar om effektivitet och resultat har kommunernas 

styrning blivit alltmer utvärderingsmässig. Det är viktigt att utvärderingar anpassas efter 

användargruppen då målen inom skolverksamheten ofta är många (Christensen m.fl. 2005). 

Huvudmännens mål är att alla barn och ungdomar ska fullfölja skolplikten och utbildningen, 

medan rektorernas mål är att se till att eleverna klarar betygskraven och blir behöriga till 

gymnasiet. Vidare kan det tänkas att elevhälsans mål är att varje elev ska må bra i skolan. Inom 

det instrumentella perspektivet, där konsekvenslogik och strukturer betonas, problematiseras 

sällan effekt och resultataspekter eftersom de handlar efter mål-medelprincipen och i förväg har 

vägt alternativ noga utifrån tillgänglig information. De institutionella perspektiven (kultur och 

myt) ser istället utvärderingar som legitimerande medel som kan ändra organisationen och dess 

medlemmars förhållningssätt och sätter desto större tilltro till dessa. Respondenterna berättar 

att uppföljning av insatser är viktiga för framtida åtgärder, vilket tyder på att 

organisationskulturen är av institutionell karaktär snarare än instrumentell. 

Vi tittar på trivselenkäter och elevhälsoenkäter, hur elever upplever skolan både 

pedagogiskt och hälsomässigt. Vi kan också titta på vårdnadshavarenkäter; när 
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Skolinspektionen har varit här så görs det ju olika enkäter som analyseras. Så vi följer 

upp på hur det går; vad kan vi göra åt situationer, var behövs det stöd? Sedan 

identifierar vi ett antal skolor där vi erbjuder rektorsstöd på olika fronter. 

     - Respondent A 

 

Respondenterna berättar vidare att det i vissa situationer kan behövas otaliga insatser för att få 

till en förändring hos en elev med problematisk frånvaro. Det gäller att se vilka insatser som får 

bra resultat och vilka som inte fungerar. 

Man kan uttömma alla resurser som finns på skolan, man har försökt 100 olika saker 

men man kommer inte längre. Då söker man ofta stöd hos centrala barn- och 

elevhälsan och här har vi då ännu fler kompetenser. Vi har psykologer, logopeder, 

läkare, specialpedagoger, specialidrottspedagoger, utvecklare och sedan finns det då 

ytterligare personal som har andra funktioner exempelvis hörselpedagoger. 

     - Respondent A 

Vi måste upptäcka och ta vara på goda exempel, så man inte uppfinner hjulet gång på 

gång.     - Respondent F 

Det blir tydligt att utvärderingar är essentiella ur effektivitetssynvinkel när det gäller 

frånvarohantering. För att undvika att skolan prövar alltför många resurskrävande metoder 

innan framgång nås behöver insatserna utvärderas för att eventuellt lyckas bättre för nästa elev. 

Skolinspektionen (2015) poängterade i sin tur att dialog och återkoppling mellan huvudman 

och rektorer behöver vara utformade så att de ger underlag om var arbetet med måluppfyllelse 

står, vilka effekter genomförda åtgärder haft och vilka riktade resurser som krävs. Rektorerna 

är dock tveksamma till om informationsutbytet med huvudmännen i nuläget har effekt, vilket 

visar på att det finns utvecklingspotential när det kommer till kommunikation och dialog. 

Även om vi anmäler till huvudman nu så vad ger det? Det kan ju hända att de får lite 

koll på hur många som är frånvarande, men sedan då? Vad gör de åt det? 

     - Respondent D 

Lagändringen var väldigt reviderande. Från början hade vi tre kriterier för när man 

ska anmäla till huvudmannen och jag skulle väl säga att det var väldigt bra att ha de 

riktlinjerna, men nu har man tagit bort dem och då blir det inte lika lätt. Nu är det 

snarare så att om en elev har en viss typ av frånvaro så ska vi göra en kartläggning 

och sedan om den är problematisk och inte ändrar sig, då ska vi anmäla till 

huvudmannen.    - Respondent B 

 

Ur ett kulturellt perspektiv, som bygger på normer, värderingar och lämplighet, kan det även 

finnas ett motstånd eller en tröghet om utvärderingar visar på att förändring måste ske, eftersom 

beslut och implementering av nya strukturer kan krocka med de informella normer som sedan 

länge råder inom verksamheten. Skolpersonal som arbetat länge inom verksamheten kan 

motsätta sig nya regler eller arbetssätt, då förändring kan upplevas som jobbigt. De intervjuade 
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huvudmännen ger uttryck för att det inte alltid är så lätt stötta och råda skolpersonal, då många 

olika normer och värderingar förekommer. 

En del är precis som små barn, kan själv, medan andra är väldigt öppna för att ta 

emot all hjälp. En del vill ha hjälp på sina villkor, vissa vill inte ha hjälp alls och andra 

vill att man kommer in och styr helt.  - Respondent A 

 

Skolinspektionens granskning (2015) fastställer att huvudmännen måste klargöra hur arbetet 

ska bedrivas samt hur ansvarsfördelningen ser ut mellan huvudmännen, rektorerna och deras 

skolenheter. Utvärderingar kan ofta avslöja att ansvarsfördelningen är oklar, men kommunerna 

i studien har i sina frånvarorutiner försökt vara tydliga med detta. I Borås riktlinjer tydliggörs 

vem på skolan som ansvarar för registrering vid anmäld frånvaro, oanmäld frånvaro och vid 

avvikelse under dagen. Mentor eller annan person utsedd av rektorn ansvarar sedan för att följa 

upp elevernas frånvaro och stämma av varje månad. Rektorn eller person utsedd av rektorn ska 

i sin tur följa upp att lärarna registrerar minst 95% av sina lektioner. Ett sätt att se till att lärare 

sköter sin registrering kan vara att motivera genom denna metod gällande bemötande:  

Bemötande är en av de viktigaste faktorerna för närvaro, och vi har gjort så att vi har 

det som lönekriterium för lärarna. Vi tydliggör i lönekriterierna att bemötande är 

jätteviktigt.    - Respondent B 

 

I Halmstads riktlinjer framgår istället att respektive skola ansvarar för utformningen av den 

dagliga hanteringen av frånvaro/närvaro. Rektorerna ansvarar för att skolorna systematiskt och 

regelbundet arbetar för att främja skolnärvaro samt förebygga frånvaro. Hur detta ska gå till, 

eller hur ofta uppföljning av frånvaro ska ske, preciseras inte utan handlingsutrymmet för 

rektorerna är stort. Managementmodellen blir här tydlig, med större inslag av kulturella normer 

och värderingar hos rektorerna, än i Borås riktlinjer.  

Överlag anses utvärdering och uppföljning av insatser viktigt för frånvaroarbetets progression. 

Respondenterna ger dock uttryck för att framstegen är långsamma, till följd av för lite 

utvärdering. 

Skolans problem har aldrig varit att skolorna inte tillsätter insatser, det är att man 

inte har gjort rätt insatser för man har inte utvärderat om de har haft rätt effekt. Utan 

man kan köra på med samma metod utan framgång. Skolan tycker att de gör en 

insats, men om det inte får effekt så måste något ändras, det krävs uppföljning. Jag 

tycker man ska prata mindre i vanliga möten och istället utreda, göra 

handlingsplaner, utvärdera och ändra när det inte fungerar. Man kan inte bara sitta 

på möten.    - Respondent C 
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6.2 Skolverksamhetens omgivningar 

De olika perspektiven inom organisationsteori talar i olika grad om att verksamhetens 

omgivningar är av betydelse för utformning och aktivitet. Det instrumentella perspektivet 

beskriver organisationer som öppna system, där omgivningarna har stor påverkan på hur 

organisationsstrukturen utformas och för hur utförandet av arbetsuppgifter kan ske genom 

målrationella handlingar. Organisationen och dess omgivning är beroende av varandra för att 

kunna nå sina uppsatta mål. Det kan vara olika lätt för organisationer och omgivningen att 

samarbeta, vilket beror på vilken handlingsmiljö som definierar organisationen. Thompsons 

matris (1967) visade fyra olika typer av organisationsstrukturer för offentlig verksamhet, som 

alla representerar olika grad av homogena eller heterogena och stabila eller skiftande 

omgivningar. Den tredje och fjärde typen innebär båda mer osäkerhet och resursanvändning 

eftersom deras omgivning skiftar i högre grad än de hos de andra två typerna. Skolväsendet 

passar in i den fjärde dimensionen, som representerar heterogena och skiftande omgivningar. 

Denna handlingsmiljö innebär inblandning från aktörer på lokal, regional och statlig nivå och 

decentralisering till underenheter baserade på specialisering efter mål- eller processprincipen. 

Ansvaret för skolan har gått från att vila på statens axlar till att numera styras av kommunerna. 

Staten sätter dock fortfarande de grundläggande reglerna i skollagen och har således ett finger 

med i spelet. Kommunerna måste även förhålla sig till Skolverkets styrdokument och leva upp 

till Skolinspektionens krav. I frågan om frånvarohantering krävs som tidigare nämnt ofta 

samverkan mellan skolans olika personalteam, förvaltningar och olika vårdenheter, vilket kan 

vara resurskrävande. Vissa fall av frånvaro kräver mycket resurser i form av tid, personal och 

samarbete. Respondenterna ger en bild av att skolverksamheten och frånvaroarbetet är 

komplext och bygger på en invecklad styrkedja som kräver mer samverkan mellan aktörer.  

Skolorna vänder ut och in på sig själva när det gäller frånvaroarbetet. Jag uppfattar 

också att skolan gör mycket mer än vad som ingår i deras uppdrag vad det gäller 

lärandeuppdraget och elevhälsouppdraget. Jag ser att vi behöver komplettera med 

och samarbeta mycket mer med andra instanser och ta ett gemensamt ansvar. 

     - Respondent B  

Citatet ger en antydan om att strukturerna inom skolan kan variera likt inom den fjärde 

dimensionen i Thompsons matris. Det visar också att skolan ur ett instrumentellt perspektiv 

agerar som redskap för uppfostran och utbildning i och med lärande- och elevhälsouppdraget.  

Även mytperspektivet, som hävdar att organisationer agerar efter legitimerade myter, betonar 

vikten av en organisations omgivning då de inte kan överleva endast genom att vara 

effektivitetsorienterade, utan kräver legitimitet från omgivningarna. Enligt mytperspektivet 
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befinner sig organisationer i nyinstitutionella omgivningar där de konfronteras med och måste 

förhålla sig till socialt skapade normer för hur de bör utformas. Olika delar av en organisation 

kan vara riktade mot och behöva legitimitet från olika externa aktörsgrupper. Skolor kräver 

legitimitet från Skolinspektionen, via granskningar, för att få fortsätta driva verksamhet. Även 

huvudmännen granskas, ofta med fokus på deras styrning gentemot de nationella målen för 

skolan. Skolans hantering av frånvarande elever kräver även ibland ledning via råd och rön från 

ytterligare aktörer, såsom vård- och specialenheter.  

Dels finns det ju Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och sen så samverkar 

vi ju med Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i viss mån. Vår enhet ligger ju under 

Forsknings- och utvecklingsavdelningen, vilket innebär att vi på något sätt också 

hämtar kraft från universitetsvärlden.  - Respondent A 

Skolväsendets omgivningar spelar alltså en betydande roll för utformningen av verksamheten 

och det finns många aktörer att förhålla sig till, enligt både det instrumentella perspektivet och 

mytperspektivet. Frånvaroarbetet utvecklas genom rådande normer och efter de grundläggande 

krav och bestämmelser som skollagen, Skolverket och Skolinspektionen sätter. 

6.3 Kommunernas riktlinjer bygger på myter 
I empirikapitlet redovisades bland annat kommunernas riktlinjer för frånvarohantering och ett 

par av de projekt som förvaltningarna hämtat inspiration ifrån. Det har konstaterats att 

omgivningarna har en inverkan på skolväsendet och hur kommuner hanterar frånvaro. En av 

respondenterna nämnde att det handlar om att komma vidare med frånvaroarbetet och ”inte 

uppfinna hjulet på nytt”. Om huvudmännen och skolorna inte uppnår de mål som är satta med 

hjälp av rådande normer och rutiner krävs att de letar inspiration på nya håll. Huvudmannen i 

Halmstad uttrycker att inspiration hämtats från Skottlandsmodellen. 

Skottlandsmodellen har två slogans: One Child One Plan, dvs. man jobbar kring 

barnet strukturerat och från många håll. Idag är arbetet fragmenterat på så vis att 

föräldrar åker som skottspolar mellan olika möten och aktörer som säger delvis olika 

saker. Så det kommer vi att ta vara på. Sedan är det ju Getting It Right For Every 

Child, det handlar om strukturer som man bygger upp runt barnet redan från början, 

som man kan falla tillbaka på om det blir problem. Dock kräver modellen att staten är 

med och styr upp saker, så vi inspireras av den snarare än kopierar rakt av. 

     - Respondent A 

Det är möjligt att Borås stad också har hört talas om Skottlandsmodellen, även om denna inte 

lyftes fram av respondenterna under intervjuerna. Istället har deras rutin vuxit fram efter att 

flera aktörer i kommunen upplevt en stor problematik med hemmasittare. Under projektet 

Tidiga insatser för ökad skolnärvaro kunde aktörerna utbyta olika erfarenheter i ämnet och på 
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så vis sprida värdefulla insikter som nådde en verksamhetsutvecklare på kommunens 

Grundskoleförvaltning.  

Om jag ska vara ärlig så skaffade jag mig uppdraget att skapa en kommunal rutin. Vi 

utgick från den rutin som vi hade haft i projektet, men tog till oss en del av 

lärdomarna och samverkade i en grupp av lärare från olika stadier, verksamhetschef 

för ett av våra områden, skolkurator, studiecoach, fackliga representanter och rektor. 

Vi tittade igenom och la fram ett förslag som presenterades den 16 januari i år för 

rektorer, enhetschefer för elevhälsan och verksamhetschefer i kommunen. 

     - Respondent C 

Projekten kan i detta fall ses som myter i den mening att de innehåller socialt skapade normer 

för vad barn och ungdomar behöver för att må bra och klara av skolan och livet i stort. De båda 

förvaltningarna har skapat riktlinjerna för att sätta en standard över kommunernas 

frånvaroarbete och målet är att alla skolor i kommunerna ska följa respektive riktlinjer. De sätter 

via riktlinjerna normen för hur frånvaroarbetet ska fortlöpa.  

Myter sprids genom imitation, som detta inlån av exempelvis Skottlandsmodellen visar på, och 

ibland kan offentliga organisationer ta in dem i verksamheten utan att de ger några 

instrumentella effekter. Organisationsledare kan tala om reformer på ett sätt som gör att de 

anställda eller medborgarna tror de ska införas i praktiken, men i realiteten så görs väldigt lite 

för att detta faktiskt ska ske. När riktlinjerna färdigställdes försökte förvaltningarna få till 

spridningskraft och legitimitet genom att presentera dem för involverade aktörer. Rektorerna 

anser dock att de hittills inte gör så stor skillnad.  

Det finns ju en intern för hela kommunen, men den är luddig så då måste ändå varje 

skola gå in och fundera på ”Vad gör vi på vår skola för att arbetet ska fortlöpa?” 

     - Respondent B 

Vi försöker ju följa den nya frånvarorutinen, men det är ändå upp till varje skola att 

rent praktiskt fixa det för de här eleverna.  - Respondent D 

  

Eftersom imitation sprider myter kan det tänkas att det tar ett tag för riktlinjerna att få fäste då 

det krävs att några skolor och rektorer föregår med gott exempel och visar på framgång med 

hjälp av riktlinjerna. Båda kommunernas riktlinjer är framtagna relativt nyligen och huruvida 

de har haft någon större påverkan på frånvaroarbetet kan hittills vara svårt att utläsa. Det återstår 

alltså att se om riktlinjerna kan ge några instrumentella effekter.  

För att myter ska kunna etableras och spridas krävs även att de överhuvudtaget efterfrågas av 

organisationer. Skolinspektionen (2015) visade på att det fortfarande finns kommuner som 

saknar kommunala riktlinjer när det gäller frånvaro, men det faktum att de flesta numera innehar 
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sådana tyder på att efterfrågan och behovet finns. Rektorerna i studien tycks dock anse att de 

nya riktlinjerna och lagändringen 2018 har försvårat arbetet, vilket ifrågasätter om skolorna 

faktiskt vill ha dem. 

Från början hade vi tre kriterier för när man ska anmäla till huvudmannen och jag 

skulle väl säga att det var väldigt bra att ha de riktlinjerna, men nu har man tagit bort 

dem och då blir det inte lika lätt.   - Respondent B 

Det står nog att vi ska anmäla vid långvarig oroande frånvaro, så det är lite luddigt, 

vad är det? Det beror ju på hur man ser på frånvaro. - Respondent D 

Vidare får vissa myter endast uppmärksamhet och spridning inom en begränsad krets, medan 

andra kan vara världsomspännande. Ett kriterium för att en myt ska kunna spridas är den 

framställs som ett redskap som kan användas i alla typer av organisationer relativt oberoende 

av ändamål, storlek, kulturell kontext och geografisk lokalisering, så kallad universalisering. 

Skottlandsmodellen har uppenbarligen haft en genomslagskraft då den fortfarande, mer än ett 

decennium efter införandet, har betydelse för andra länders arbete med barn, hälsa och 

utbildning. En annan faktor för lyckad spridning är tidsenlighet. Myter uppfattas ofta som 

moden, som blir populära bland offentliga organisationer under en viss period, tills det kommer 

nya moden alla ”ska ha”. Med dagens teknik talas det om att hemmasittare skulle kunna få 

undervisning via surfplattor och datorer. Denna myt ger upphov till blandade känslor hos 

respondenterna.  

Det är en fantastisk möjlighet men det kan också innebära en väldig fara. Om det var 

så att elever hade det bra hemma så hade jag kanske tyckt att de gjorde väl inget om 

de var hemma och lärde sig, men om det finns signaler på att hemförhållandet inte är 

bra så skulle jag tycka att det var väldigt kontraproduktivt. - Respondent B 

 

Jag tycker det är superviktigt att komma till skolan, för det sociala lärandet och få en 

rutin, komma ut från hemmet och inte sitta ensam på sitt rum med en dator. 

     - Respondent D 

 

Trots att en myt florerar inom en verksamhet och framställs som en tidsenlig lösning på ett 

problem, kan det alltså i praktiken visa sig att det inte fungerar. Vad gäller just teknik så 

framgick det i kommunernas riktlinjer att de registrerar och övervakar frånvaro i olika digitala 

system. Att kommunernas skolor använder olika system beror förmodligen på vilka avtal 

kommunen har med leverantörerna av IT-tjänsterna. 

För ytterligare spridningskraft krävs individualisering, det vill säga att myten ska framstå som 

ett erbjudande till den enskilde organisationsmedlemmen och inte bara till ledningen eller 

organisationen som system. Varje person som arbetar med att främja elevnärvaro ska känna sig 
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motiverad att delta i nya insatser och metoder. Det kan som tidigare nämnt vara svårt att få alla 

inblandade aktörer på samma bana då rektorer har handlingsutrymme att leda och agera på sitt 

sätt. En av huvudmännen berättar att detta kan stå eleverna i fatet då utfall kan bli olika beroende 

på vilken skola de går på. En myt när det gäller skolresultat och närvaro är till exempel att de 

går hand i hand. Kring denna myt finns en tudelad uppfattning. 

Frånvaro kan absolut resultera i att de inte klarar skolan till slut för att de inte är där, 

men det kan också hända att de vill tenta av ett ämne. Då beror det på hur man möter 

upp en sådan elev: vissa lärare och rektorer säger att du inte kan få ett betyg om du 

inte är närvarande, medan andra tycker att om du kan visa att du kan allt så bör du 

kunna klara dig. En tjej i årskurs 7 gjorde 9:ans nationella prov i engelska och klarade 

dem galant, men rektorn ansåg att hon inte kunde få något betyg i engelska eftersom 

hon inte hade varit närvarande på lektionerna. Rektorn tyckte att man då att skickade 

fel signaler.    - Respondent C 

 

Myter kan alltså både utveckla och hämma skolverksamheten och arbetet med att främja 

närvaro. Det gäller för kommunerna och skolorna att identifiera och anamma de myter som kan 

tänkas leda till ökad närvaro. 

6.4 Kommunernas frånvarohantering bygger på kultur 
Trots inslag av managementmodellens fokus på mål och resultat, mytperspektivets betoning på 

legitimerade rön och det instrumentella perspektivets konsekvenslogik och 

organisationsstruktur så har det genom studiens gång blivit tydligt att det i frågan om 

frånvarohantering till stor del handlar om det kulturella perspektivets informella normer, 

värderingar och lämplighet. Skolinspektionens rapporter, läroplanen och respondenternas svar 

poängterar att skolväsendet ska ta hänsyn till varje elevs individuella behov, förutsättningar och 

erfarenheter. Eleverna har en högst individuell frånvarosituation som beror på en mängd olika 

kombinationer av faktorer. Precis som Skottlandsmodellen förespråkar behövs en unik plan för 

varje elev. Insatser och metoder måste värderas och tillsättas efter lämplighet, vilket indikerar 

att frånvaroarbetet bygger på en kulturell grund. Respondenterna berättar att arbetet handlar om 

att hitta den specifika lösningen för varje elev. 

Eleverna har en så egen sammansättning av orsaker till frånvaro, men ibland kan 

man se mönster och försöka hitta en lösning på återkommande problem. 

     - Respondent F 

Orsakerna är så olika för olika barn och vad det är man måste ta reda på för att kunna 

hjälpa dem.    - Respondent C   

 

Skolinspektionen och respondenterna pekar ut skolans ansvar och engagemang som en starkt 

avgörande faktor för hög skolnärvaro. Bemötandet från lärare och skolans övriga vuxna är 
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oerhört viktigt och man måste jobba mot en god elevrelation. Många elever har ofta någon 

vuxen i skolan de kan ty sig till, uppger en av de intervjuade elevhälsorepresentanterna. 

Vi behöver skapa en relation till eleven, att vi ser denne, ”Jag vet att du inte är här 

varje dag, men jag ser dig”. Lärarna har ju vanligtvis den bästa relationen, men om 

det inte funkar så kan sköterska eller kurator ta den rollen, eller rektorn. Eleven 

väljer själv ut vem den anförtror sig åt.  - Respondent F 

För att skapa goda relationer krävs att det finns en vilja hos skolpersonalen. Rektorns ledarskap 

är viktigt för att motivera lärarna och sätta tonen för kulturen i verksamheten. Följande citat, 

som även nämndes i empirin, visar tydligt på detta. 

Det är en organisationsfråga, huruvida rektorn tycker det är viktigt att engagera sig 

och jobba med frånvaro. Endast då kan denne leda skolan och få med sig de 

anställda.    - Respondent E 

En av respondenterna uppgav att det på vissa skolor kan finnas en ovilja eller motsträvighet att 

ta tag i frånvaroproblematiken.  

Det är det vi kallar för ”nån annanismen”, att en lärare som upplever att en elev är för 

jobbig låter någon annan ta hand om problemet. På så vis behöver man inte ändra så 

mycket i sitt eget sätt att arbeta utan klarar sig genom arbetsdagen ändå.  

     - Respondent A 

Vid sådana strukturproblem anser huvudmännen i studien att rektorn måste ta ledningen och 

bestämma hur man vill arbeta på skolan. Det handlar om vilken kultur skolledningen vill ska 

genomsyra verksamheten.  

Om rektorn har allting väldigt strukturerat och planerat så är det något som läraren 

kan falla tillbaka på, de vet att ”När det här händer så gör jag såhär”. Struktur 

minskar tendensen att lärare tänker ”Jag tar det efter lektionen” och så efter 

lektionen så dyker något annat upp och problemet förblir olöst.  

     - Respondent A 

Strukturen som respondenten talar om kan tänkas vara ett mål kommunerna hoppas kunna 

uppnå med de nya riktlinjerna. Eftersom skolverksamhetens karaktär är så starkt kulturell menar 

dock samma respondent att det kan vara svårt att ändra på rådande organisationskultur. 

Vissa skolor saknar ett grundläggande gott bemötande vilket blir karaktäristiskt för 

kulturen på skolan, att den uppfattas som dålig. Känslan kan sitta i väggarna liksom 

och även om man byter ut faktorer så finns det en känsla inom personalstyrkan att 

”Det här är den sämsta skolan, med de sämsta lärarna och eleverna”.  Ibland finns det 

ju då mönster, att det kanske handlar om kompetens, det kanske saknas personal för 

att stödja och ibland saknas det struktur överlag ute på skolorna. 

     - Respondent A 

Då normer, värderingar och lämplighet tycks vara de starkaste motorerna inom 

skolverksamheten, kan en i förväg bestämd rutin möjligtvis ha liten inverkan i praktiken. Det 
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handlar dock om tidigare nämnda legitimitet, som kommunerna och skolverksamheten försöker 

få från omgivningarna och utomstående aktörer såsom Skolinspektionen. Om kommunerna kan 

få riktlinjerna att få fäste ute i skolorna är chansen stor att skolorna uppnår en gemensam och 

gynnsam kultur, som även i Skolinspektionens ögon är legitim i det avseendet att skolorna 

genom riktlinjerna kan nå upp till krav och mål. 

6.5 Frånvaroarbetet handlar om tolkning 
Att arbeta i en organisationskultur som bygger på erfarenhet, värderingar och lämplighet 

innebär även att de anställda ofta ställs inför situationer där de måste göra en tolkning. När de 

lagar och styrdokument som ligger till grund för verksamheten är av en generell karaktär ger 

det upphov till olika utfall beroende på vem som tolkar dem. I teorikapitlet nämndes att 

läroplaner har en begränsad styrkraft och tar lång tid att implementera, vilket kan leda till att 

glappet mellan vad skolan har fått i uppdrag att göra och vad som faktiskt görs kan vara stort 

(Jacobsson & Sahlin-Andersson 1995). Huvudmän, rektorer och annan skolpersonal måste 

tolka de värderingar och normer som fastställs i skollagen och läroplanen och tillsätta insatser 

därefter. Eftersom varje anställd tar sig an en situation med en egen uppsättning erfarenheter i 

bagaget, blir utfallet olika beroende på vem som hanterar en situation, vilket ställer krav på 

effektivt ledarskap inom en organisation. 

Jarl och Rönnberg (2015) påpekade att styrdokument är framtagna i ett sammanhang av 

politiska majoritets- och kompromissförhållanden, vilket återspeglar dokumentens innehåll. 

Vissa drivkrafter verkar för att dokumenten ska innehålla så breda skrivningar som möjligt, 

vilket gör att man bör fundera både över vad som sägs och vad som inte sägs. Det finns dock 

både för- och nackdelar med att dokumenten är av en bredare karaktär. Kommunernas riktlinjer 

riktar sig till alla grundskolor i respektive kommun och de är desamma oavsett om det är en 

låg- eller högstadieskola. Det är i slutänden upp till rektorn på varje skola att se till att 

skolpersonalen arbetar närvarofrämjande på det sätt som passar dess elever.  

Riktlinjerna är otroligt luddigt formulerade. Det kan i och för sig vara klokt för det är 

skillnad på elever som är frånvarande i årskurs 1 och 9.” - Respondent B  

I Halmstads riktlinjer står att det inte finns någon nationell definition eller gräns för när frånvaro 

ska anses vara problematisk, bland annat mot bakgrund av att just elevernas förutsättningar och 

livssituationer ser olika ut. Det är upp till rektorn att utifrån omständigheterna i det enskilda 

fallet avgöra exakt hur många tillfällen som en elev kan vara frånvarande under en viss 

tidsperiod eller hur många dagar eleven kan vara frånvarande i sträck innan 

utredningsskyldigheten inträder. Varje rektor måste alltså göra en egen tolkning av hur 
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problematisk elevens frånvaro är. Lärare i Halmstad kommun ska dock registrera frånvaro i 

Skola24 och om en elev inte kommer till skolan ”kan det finnas anledning för skolan att agera 

så fort som möjligt” (Halmstad kommuns riktlinjer 2018 s 4). Av formuleringen framgår att det 

inte tycks vara självklart att agera i ett sådant fall, eller vem som ska göra det, utan det beror 

enligt rutinen på barnets mognad, ålder och andra omständigheter och även här får rektor och 

lärare göra en bedömning. Ej anmäld frånvaro ska efter sista lektionen på dagen generera ett e-

postmeddelande till vårdnadshavaren. 

I Borås riktlinjer står att undervisande lärare ansvarar för att registrera frånvaro i Dexter vilket 

även innebär att ett SMS skickas till vårdnadshavaren. Om vårdnadshavaren inte hört av sig vid 

lektionens slut ansvarar undervisande lärare för att kontakt tas när lektionen är slut, enligt rutin 

för respektive skola. Borås riktlinjer fastställer också hur skolpliktsbevakning ska ske i 

kommunens grundskolor. Mentor, eller annan person utsedd av rektor, följer elevernas frånvaro 

och gör avstämning den första vardagen varje månad (september till och med maj). Då 

kontrolleras antalet frånvarodagar, vilka veckodagar som eleven har varit frånvarande samt 

frånvaron i procent månadsvis. Här skiljer sig riktlinjerna åt då det i Halmstads rutin står att 

varje skola följer upp närvaro enligt respektive skolas rutiner. Halmstads riktlinjer är således 

mer öppna för tolkning ute i skolorna är vad Borås riktlinjer är, vilket tyder på en tydligare 

kulturell verksamhet.    
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7. Slutsatser 

Uppsatsens syfte har varit att analysera två kommuners styrning för ökad elevnärvaro, genom 

att studera kommunernas riktlinjer för frånvarohantering och ta reda på vad Skolinspektionens 

dokument säger om kommuners möjlighet att främja närvaro. Efter att ha analyserat empirin, 

som kompletterats med intervjuer från representanter i respektive kommun, med de 

organisationsteoretiska ramverken kan det konstateras att kommunerna arbetar efter en 

managementorienterad styrmodell. Denna kännetecknas av stort handlingsutrymme och 

fokuserar på mål och effektivitet, vilket kräver utvärdering och uppföljning. Det praktiska 

arbetet ute i skolorna vittnar dock om ett kulturellt tillvägagångssätt, där värderingar och 

erfarenhet visar vägen. Kommunernas riktlinjer har tillkommit genom att de ansvariga snappat 

upp olika myter gällande hanteringen av frånvarande elever, som bearbetats med de 

erfarenheter och värderingar som de anställda besitter sedan tidigare.    

7.1 Kommunernas styrning är managementorienterad 
Den första forskningsfrågan löd: vilka styrmodeller arbetar de utvalda kommunerna med för att 

öka elevnärvaro i grundskolan? Indikatorerna för managementmodellen är fokus på mål och 

resultat, stort handlingsutrymme, att politiken är separerad från praktiken och det finns hierarki 

mellan chefsnivåer. Det faktum att huvudmannen i Borås säger sig ha ”skaffat sig” uppdraget 

att ta fram en rutin för frånvarohantering visar på stor handlingsfrihet hos tjänstemännen. De 

båda kommunernas förvaltningar har utarbetat riktlinjerna på egna initiativ, med målet att nå 

en bättre måluppfyllelse vad gäller skolnärvaro. Likaså kännetecknas rektorernas ledning av 

skolan av stort utrymme att själva utforma verksamheten. Trots att rektorerna enligt skollagen 

själva ansvarar för den inre verksamheten är de underordnade den styrande förvaltningen i 

respektive kommun, vilket tyder på den typiska hierarkiska uppbyggnaden. Skolorna förväntas 

följa de kommunala riktlinjer som kommunerna tagit fram. Beroende på hur öppna för tolkning 

de är kommer frånvaroarbetet skilja mer eller mindre mellan skolorna. 

I analysen tydliggjordes att Borås stads riktlinjer är något mer detaljerade och sätter 

gemensamma rutiner för skolpliktsbevakning och ansvar vid frånvaro. Deras styrning har ett 

tydligare inslag av mätning och uppföljning, vilket indikerar en starkare managementorienterad 

styrning. Halmstads riktlinjer är av en mer generell karaktär och överlåter åt rektorerna på varje 

skola att ansvara för det främjande frånvaroarbetet, vilket snarare sätter en kulturell prägel även 

om den grundläggande styrningen är managementorienterad. Oavsett vem som sköter 

skolpliktsbevakning och frånvarorutiner betonas ändå betydelsen av att utvärdering av insatser 

och metoder sker, för att i framtiden kunna arbeta mer effektivt. Skolinspektionens dokument 
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och respondenternas svar visar att tidiga insatser, både i fråga om ålder och process, är viktiga 

för att bryta en elevs frånvaromönster. Sedan förra året har därför även förskoleklassen gjorts 

obligatorisk, för att kommunerna tidigare ska kunna upptäcka och motarbeta frånvaro. Den 

managementorienterade styrningen sker främst via lagar, regler, styrdokument och rutiner, 

medan styrning via kultur sker i mötet med eleven och i samverkan med andra aktörer där 

erfarenhet och normer visar vägen. 

Den andra frågeställningen löd: hur beskriver Skolinspektionens dokument kommuners 

möjligheter att främja elevnärvaro? Den granskning som gjorts med avseende på 

huvudmannens styrning av grundskolan avslöjar att en majoritet av kommunerna brister i sin 

styrning gällande att nå de nationella målen för grundskolan. Eftersom elevnärvaro anses ha 

stor betydelse för elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen så måste slutsatsen bli att de flesta 

kommuner i dagsläget inte heller lyckas styra för ökad elevnärvaro. Det finns dock exempel på 

framgångsrika huvudmän, där framgångarna kännetecknas av kontinuerlig uppföljning, en 

tydlig struktur på sitt kvalitetsarbete och fokus på de nationella målen. De har transparens i sin 

dokumentation i kvalitetsarbetet och en god kommunikation mellan rektorer och huvudmän om 

var man står i måluppfyllelse och vilka behov av förbättring som finns. Vidare talar 

Skolinspektionen om de tre viktigaste insatserna för att få eleverna tillbaka till skolan. Det 

handlar om goda relationer till elev och vårdnadshavare, tidiga insatser vid frånvaro och 

samverkan mellan alla de aktörer som är inblandade i frånvaroarbetet och eventuella 

utredningar.  

7.2 Kulturella normer dominerar det praktiska frånvaroarbetet 
Trots att respondenternas svar och kommunernas riktlinjer visar tydliga tecken på en 

managementorienterad styrmodell, är det praktiska arbetet ute i skolorna och tjänstemän 

emellan starkt kulturellt influerat. Bakgrundskapitlet tydliggjorde att skolväsendet under flera 

decennier genomgått flertalet stora förändringar. Eftersom organisationen inom skolan tycks 

bygga mycket på kulturella värden såsom lämplighet, erfarenhet och informella normer, 

kommer skolverksamheten förmodligen alltid att vara under förändring då nya erfarenheter och 

uppfattningen om vad som anses lämpligt kommer att ändras när nya myter får fäste.  

Insatser och metoder för frånvarohantering bygger på att huvudmän, rektorer och annan 

skolpersonal genom erfarenhet kommer underfund med vad som är lämpligt för den enskilda 

eleven. Respondenterna och Skolinspektionen tycks vara eniga om att en av de allra mest 

framgångsrika metoderna för att öka närvaro är bemötande. I analysen framgick att 

skolledningar kan ha svårt att motivera alla anställda att arbeta enhetligt, då många som arbetat 



65 
 

länge har ett inrutat arbetssätt som de tycker fungerar för dem själva. Det påtalades även att 

vissa lärare kan uppleva att elever kan vara jobbiga och låter någon annan hantera situationen. 

Dessa attityder kan lätt uppfattas av eleverna, vilket kan sänka en redan frånvarande elev än 

mer. Det är därför viktigt att varje anställd bemöter eleverna med den respekt som läroplanen 

fastställer. Det verkar dock fortfarande finnas utvecklingspotential när det gäller att få 

skolpersonalen att arbeta på ett kollegialt och enhetligt sätt.     

7.3 Riktlinjerna formas efter myter 
När det kommer till tredje frågeställningen, om vad variationer i riktlinjerna kan bero på, är det 

rakaste svaret att det beror på var tjänstemännen som utformat dem har hämtat inspiration. 

Kommunerna berättade om två olika projekt, i denna studie kallade myter, vars innehåll 

handlade om hur man skapar de bästa förutsättningarna för barn när det gäller hälsa och 

utbildning. Utöver det spelar förstås det kulturella inslaget roll även här. De som skapat 

riktlinjerna har egen erfarenhet av och förförståelse för vad som behövs för att öka närvaro i 

grundskolan. Riktlinjerna är inte heller framtagna av en ensam tjänsteman utan i samverkan 

med andra, vilket gör att varje individ som medverkar bidrar med sina erfarenheter. Även 

praktiska förutsättningar bidrar till skillnader rutinerna emellan, och kommunernas 

frånvaroarbete i stort. Det framgick i empirin och analysen att kommunernas system för 

frånvaroregistrering och rapportering är olika och genererar olika typer av kommunikation till 

vårdnadshavare. Att kommunerna använder olika system beror förmodligen på vilka avtal de 

har med leverantörerna av IT-tjänsterna, vilket högst troligt är en ekonomisk fråga.  

Det är troligt att det tar ett tag för riktlinjerna att få fäste då myter sprids genom bland annat 

imitation. Huruvida alla skolor i de båda kommunerna faktiskt efterföljer riktlinjerna i dagsläget 

är svårt att säga, eftersom rektorer har eget handlingsutrymme. Det kan krävas att några skolor 

och rektorer föregår med gott exempel och visar på framgång med hjälp av riktlinjerna. Båda 

kommunernas rutiner är som sagt framtagna relativt nyligen och huruvida de har haft någon 

större påverkan på frånvaroarbetet kan hittills vara svårt att utläsa. Det återstår alltså att se om 

riktlinjerna kan ge några instrumentella effekter.   

7.4 Fortsatt forskning 
I ett försök att avlasta lärarnas administrativa arbetsbörda har en gynmasieskola i Skellefteå 

kommun testat kamerascanning för att registrera elevnärvaro, skrev SVT Nyheter i en artikel 

tidigare i år (von Heijne 2019). Samhället blir alltmer tekniskt och respondenterna i denna 

uppsats uttryckte blandade känslor inför att använda robotar, surfplattor och annan teknik som 
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hjälpmedel i skolan. Det handlar om etiska, juridiska och ekonomiska faktorer som alla måste 

tas hänsyn till. Detta skulle kunna vara ett ämne för en framtida uppsats. 

Skolledningar har inte bara en utmaning när det gäller elevfrånvaro, det kan även vara svårt att 

rekrytera skolpersonal. Under intervjun med rektorn i Borås stad framkom att representanter 

från kommunen har börjat åka ut till gymnasieskolor runtom i kommunen för att höra om elever 

som går sista året skulle kunna tänka sig att prova på läraryrket något år efter studenten. De 

examinerade gymnasieeleverna får då en två veckors-utbildning och kan sedan agera som 

vikarier vid behov. Syftet med detta är givetvis att skolorna i Borås ska kunna lösa personalbrist 

när tillfälle uppstår, men även att fler ska få upp ögonen för läraryrket och söka 

lärarutbildningen vid universitet och högskola. Detta känns som en kortsiktig lösning på 

skolornas vikariebehov samt en långsiktig lösning på lärarbristen i Sverige och denna typ av 

projekt skulle således kunna vara intressant att studera vidare.  
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuguide: Huvudman 
• Vad heter du? 

 

• Vilken funktion har du i verksamheten? 
o Hur länge har du innehaft den positionen? 

 

• Varför är det viktigt att minska frånvaron i skolan? 
o Varför har vi skolplikt? 

 

• Hur uppfattar du att skolor (ledning, lärare, skolvårdsteam) och/eller andra 
verksamheter ser på och arbetar med detta problem? 
 

• Hur jobbar ni (på huvudmannanivå) för att minska frånvaro? 
o Särskilda insatser/resurser/förutsättningar? 
o Vem fattar beslut gällande skolverksamhetens uppgifter och insatser? 

 

• Vilka regler och riktlinjer upplever du är viktiga i arbetet med att minska 
skolfrånvaro? 

o Var återfinns dessa? 
o Är de öppna för tolkning? 
o Vad finns det för utvecklingspotential? 

 

• Tror du att man genom de insatser som görs idag kommer att kunna minska 
frånvaron i grundskolan på sikt?  

o Varför/varför inte? 
 

• Vad anser du behövs för att skolnärvaron ska kunna öka? 
o (Specifika resurser? Annorlunda reglering? Bättre samverkan?) 

 

• Vilka myndigheter, organisationer eller verksamheter samarbetar för att främja 
närvaro? 

o Kan du beskriva hur ni samarbetar med dessa? 
 

• Lagändringen 1 juli 2018 säger att rektorer ska anmäla en utredning av en 
frånvarande elev till huvudmannen. 

o Vad är syftet med detta? 
o Vad gör huvudmännen med anmälningarna som kommer in? 

 

• Hur skulle du säga att synen på skolverksamheten och dess auktoritet har förändrats 
de senaste decennierna? 

o Efter kommunaliseringen? 
o Vad vill skolan utstråla? 

 

• Är det något mer du vill säga som inte har kommit fram hittills? 

9.2 Intervjuguide: Rektor 
 

• Vad heter du?  
 

• Vilken funktion har du i verksamheten? 
o Vilka ansvarsområden har du? 
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o Hur länge har du innehaft den positionen? 
 

• Varför är det viktigt att minska frånvaron i skolan? 
o Varför har vi skolplikt? 

 

• Vad tror du är orsaker till att en del barn har hög frånvaro?  

 

• Vad anser du behövs för att skolnärvaron ska kunna öka?  
o Specifika resurser/insatser? (Varför just dessa?) 

 

• Hur uppfattar du att skolor (ledning, lärare, skolvårdsteam) och/eller andra 
verksamheter ser på och arbetar med detta problem? 
 

• Hur jobbar ni för att minska frånvaro?  
o Hur hanterar ni en elev med mycket frånvaro? Vad säger eller gör ni för att 

motivera dem? 
 

• Vilka direktiv och riktlinjer upplever ni är viktiga i arbetet med att främja närvaro? 
o Var hittar man dessa? (”Skolchefen säger det” ”Var hämtar hon det?”) 
o Upplever du att de är öppna för tolkning? 
o Vad finns det för utvecklingspotential? 

 

• Har ni på skolan egna riktlinjer och handlingsplaner vid frånvaro som all inblandad 
skolpersonal är medveten om och följer? 

o Hur gör du när du ska förmedla dessa till personalen? Kan du beskriva hur du 
skulle göra? 

▪ Vad finns det för utvecklingspotential?  
▪ Vilka motargument finns det? Om du stöter på en lärare som tycker 

annorlunda, hur gör du för att få med denna på banan? 
 

▪ Kan skilda åsikter hindra effektiviteten av riktlinjer och 
handlingsplaner? 
 

• Samhället är idag väldigt digitaliserat och tekniker som kamerascanning för att 
registrera närvaro testas.  

o Anser du att digitala alternativ såsom exempelvis fjärrundervisning skulle 
kunna vara en metod för att se till att alla elever fullgör sin utbildning? 

▪ Varför/varför inte? 
 

• Hur har arbetet förändrats sedan lagändringen 1 juli 2018, som säger att rektorn har 
ett ansvar att utreda upprepad eller längre frånvaro? 

o Efter att en utredning har påbörjats ska frånvaron snarast anmälas till 
huvudmannen: hur bra efterföljs detta? 
 

• Tillfrågade rektorer säger i en rapport från Skolinspektionen att relationen till elev och 
vårdnadshavare kan vara avgörande för att komma tillrätta med ogiltig frånvaro.  

o Hur arbetar ni för att upprätthålla en god relation till dessa? 
o (Specifika verktyg/plattformar? Digitala?) 

 

• En annan viktig aspekt sägs vara att upptäcka problematisk frånvaro tidigt och agera 
snabbt. 

o Hur ser era rutiner ut för att upptäcka frånvaro? 
o Har ni regelbunden uppföljning för såväl giltig som ogiltig frånvaro?  

▪ Hur ofta? Hur fungerar denna?  
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• Vikten av en väl fungerande samverkan och samarbete lyfts också upp i rapporten. 
o Hur ser era nätverk för samverkan ut? 
o Vilka samarbeten har varit viktigast i arbetet med att främja närvaro? 

 

• Är det något mer du vill säga som inte har kommit fram hittills? 

9.3 Intervjuguide: Elevhälsa 
 

• Vad heter du? 
 

• Vilken funktion har du i verksamheten? 
o Hur länge har du innehaft den positionen? 

 

• Varför är det viktigt att minska frånvaron i skolan? 
 

• Vad tror du är orsaker till att en del barn har hög frånvaro? 
 

• Vad anser du behövs för att skolnärvaron ska kunna öka? 
o Specifika resurser/insatser? (Varför just dessa?) 

 

• Hur uppfattar du att skolor (ledning, lärare, skolvårdsteam) och/eller andra 
verksamheter ser på och arbetar med detta problem?  
 

• Hur jobbar ni inom Elevhälsan för att minska frånvaro? 
o Hur hanterar ni en elev med mycket frånvaro? Vad säger eller gör ni för att 

motivera dem? 
 

• Vilka riktlinjer följer ni som du upplever är särskilt viktiga? 
o Var återfinns dessa? 
o Är de öppna för tolkning? 
o Vad finns det för utvecklingspotential i dem? 

 

• Vilka metoder och verktyg anser du vara effektiva för att främja närvaro? 
o Hur har ni kommit fram till dem? 
o Tror du att ert sätt att arbeta tillhör standarden hos elevhälsoteam? 
o Gör ni något som du tror är unikt för er kommun? 

 

• Tror du att man genom de insatser som görs idag kommer att kunna minska 
frånvaron i grundskolan på sikt?  

o Varför/varför inte? 
 

• Vilka myndigheter, organisationer eller verksamheter samarbetar för att främja 
närvaro? 

o Kan du beskriva hur ni samarbetar med dessa? 
 

• Samhället är idag väldigt digitaliserat och tekniker som kamerascanning för att 
registrera närvaro testas.  

o Anser du att digitala alternativ såsom fjärrundervisning skulle kunna vara en 
metod för att se till att alla elever fullgör sin utbildning? 

▪ Varför/varför inte? 
 

• Är det något mer du vill säga som inte har kommit fram hittills? 


