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Abstract 
 

According to the Swedish school law, the principal is in charge for the school organization. 

The task includes administrative tasks and pedagogical leadership, which means that the 

headmaster has two distinct logics to deal with, managerialism and professionalism. The 

qualitative methodology study is focusing on the pedagogical leadership that must be 

exercised in parallel with administrative tasks where economic regulatory conditions are 

significant and differ between public and independent school activities. Pedagogical 

leadership should lead to good outcomes for the students and is therefore considered 

important. There has been no direct research concerning the principal's shared leadership 

within the school system but a lot of research within healthcare can be applied in this area 

since healthcare has several similarities to the school organization. A so-called hybrid role has 

within healthcare been considered difficult for one person to manage. In this role, 

professionalism and managerialism are combined which can be linked to the principal’s role 

where both logics have to be handled by one person. Based on this this study will examine 

whether it is possible for two people to share the role of the principal equally, a so-called 

shared leadership. However, it is not required by law to implement this solution when every 

school organization may only have one regular principal. Elements of shared leadership can, 

however, be applied as a solution for the principal, for example by delegating tasks to an 

assistant principal.  

 

Since the management teams are controlled differently the outcome has been various in 

diverse school systems. The principal of the public school has been able to practice more 

pedagogical leadership since there normally exist one or several assistant principals to whom 

they can delegate administrative tasks. This is different from principals in independent school 

organizations, which generally are alone in the management team. In cases where the 

principal is alone in the leadership, it should be useful to see whether there are opportunities 

to appoint an assistant principal to join the management team to ease the burden. The 

appointment of an assistant principal would facilitate the principals' work, but because of the 

independent schools’ permanent requirement not to exceed the budget, the possibility is 

limited to assign an assistant principal in each individual case. 

 

This study is written in Swedish 
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II 

Sammanfattning 
 

Enligt skollagen ska rektorn vara huvudansvarig för sin skolverksamhet. I uppdraget ingår 

administrativa uppgifter och pedagogiskt ledarskap, vilket innebär att rektorn har två skilda 

logiker att hantera, managerialism och professionalism. Den kvalitativa undersökningen 

fokuserar därmed på hur det pedagogiska ledarskapet ska utövas parallellt med administrativa 

uppgifter där ekonomiska styrförutsättningar skiljer kommunala och fristående verksamheter 

åt. Pedagogiskt ledarskap ska leda till goda studieresultat hos eleverna och anses därför som 

viktigt. Direkt forskning om rektorns delade ledarskap har inte skett inom skolvärden men 

däremot inom sjukvården som har flera likheter till skolverksamhetens organisation. Inom 

sjukvården har professionalism och managerialism, i en så kallad hybridroll, ansetts svår för 

en person att klara, vilket är detsamma för rektorn. Utifrån detta undersöktes ifall det var 

möjligt för två personer att dela lika på rollen som rektor, ett så kallat samledarskap. Dock går 

det inte enligt lag att genomföra då varje skolverksamhet endast får ha en ordinarie rektor. 

Inslag av samledarskap kan däremot appliceras som en lösning för rektorn, genom att 

exempelvis delegera uppgifter till en biträdande rektor.  

 

I och med att ledningsgrupperna ser olika ut samt har olika styrförutsättningar har även 

utfallet blivit olika i de olika skolformerna. Inom den kommunala skolverksamheten har 

rektorn kunnat utöva mer pedagogiskt ledarskap då det i regel funnits en eller flera biträdande 

rektorer att samarbeta med och delegera administrativa uppgifter till. Detta tillskillnad från 

rektorer i fristående skolverksamheter som generellt är ensamma i ledningsgruppen. I de fall 

då rektorn är ensam i ledningen borde det därför vara bra att se över möjligheter för att 

tillsätta en biträdande rektor i ledningsgruppen för att verka som avlastning. Tillsättande av en 

biträdande rektor skulle underlätta rektorns arbete men då de fristående skolverksamheterna 

har ett bestående krav på att inte överskrida budgeten begränsas möjligheten att i varje enskilt 

fall tillsätta en biträdande rektor.  
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1 Inledning 
 

Rektorn har den huvudsakliga uppgiften att styra en skola där många uppgifter ingår i rollen 

som skolans chef och ledare. IFAU
1
 har i studien ”Rektorers betydelse för skola, elever och 

lärare” radat upp en mängd olika uppgifter för rektorn att utföra i sitt ledarskap. Uppgifterna 

innefattar såväl budgetsättning som personalutveckling, vilket innebär att rektorn behöver 

använda både pedagogiskt och administrativt ledarskap. Denna form av ledarskap skiljer sig 

från andra ledarskap. Rektorns ledarskap, såväl pedagogiskt som administrativt, har en 

betydande roll för elevers måluppfyllelse. Bland annat uppnås denna måluppfyllelse genom 

indirekta faktorer såsom beslut kring rekrytering av personal samt lönesättning. Valet av 

lärare är i mångt och mycket avgörande för elevers studieresultat och är en faktor rektorn kan 

påverka. Detsamma gäller valet av rektor, vilket ett exempel ur IFAU:s beräkningsmodell 

visar. Om rektorn på en skola bland de lägre studiepresterande skulle bytas ut mot en rektor 

från en av de högre studiepresterade skolorna skulle elevernas genomsnittliga betyg öka med 

1,5 procent(Böhlmark m.fl. 2012 s. 12). Störst potential att påverka skolans måluppfyllelse 

har rektorer på mindre skolor då det framkommer att det är lättare för rektorn att utöva sitt 

ledarskap där. Förutom mindre skolverksamheter kan även rektorer på fristående 

skolverksamheter inverka på elevers studieresultat i större utsträckning än på skolor med 

mindre konkurrens, det vill säga kommunala skolverksamheter. Det är även enklare för de här 

rektorerna att påverka de indirekta faktorerna som nämns ovan, det vill säga personal och lön. 

Rektorns insats är därmed central för alla delar av skolverksamheten och det är svårt att 

definiera vad ett bra skolledarskap är (Böhlmark m.fl. 2012).  

 

Enligt skolverket ska rektorn utföra ett pedagogiskt ledarskap som syftar till att ge elever de 

bästa studieresultaten (Skolverket hemsida). Arbetet ska verka för utbildningens utvecklande 

där eleven alltid är i centrum och där det är eleven som är drivkraften (Skolinspektionen 

2010). Rektorn har inte någon specifik modell för att styra verksamheten eller som förklarar 

hur den ska styras mest effektivt. Det innebär att rektorer arbetar efter olika ledningsstrategier 

och förutsättningar samt har stort utrymme att fatta egna beslut (Böhlmark m.fl. 2012). 

Införandet av Rektorslyftet gav utrymme för rektorn att genom pedagogiskt ledarskap 

utveckla sin förmåga att driva frågor med direkt betydelse för elevers resultat. Ifall detta kan 

appliceras i rektorns arbete tros hög måluppfyllelse uppnås indirekt via eleverna (Skolverket 

hemsida).   
 

Rektorn har i sitt ansvarsområde två skilda logiker att hantera, dels det administrativa ansvaret 

över verksamheten och dels det pedagogiska ansvaret. Styrningsproblemet skulle kunna lösas 

genom att rektorn har andra i organisationen att stödja sig mot när arbetsbelastningen blir för 

stor. Det är inte bara tidsbristen som innebär problem i arbetsbelastningen, utan även det 

faktum att rektorns arbetsuppgifter är en kombination av två logiker, managerialism och 

professionalism, där båda logikernas behov bör mötas och få det utrymme som behövs.  

 

1.1 Problemdefinition och syfte 

 

Tidigare studier har visat att begreppet pedagogiskt ledarskap kan vara diffust och tolkas olika 

(Rapp 2009). Gemensamt för de olika definitionerna av det pedagogiska ledarskapet handlar 

om kommunikation i olika former och sammanhang.  Det kan innebära att rektorn ska fungera 
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som bollplank, medla mellan olika delar i verksamheten samt kommunicera till externa parter 

som exempelvis förvaltningen. För att rektorn ska kunna påverka elevernas studieresultat sägs 

det att pedagogiskt ledarskap måste få tillräckligt med utrymme. Kommunikation är ett sätt 

för rektorn att indirekt påverka elevers studieresultat då hen inte kan påverka det direkt 

(Böhlmark m.fl. 2012). Det pedagogiska ledarskapet kommer dock ofta i kläm då andra 

uppgifter, såsom administrativa, tar upp tiden (Brüde Sundin 2009) men kan även bero på 

vilket intresse som väger tyngst hos ledaren, professionalism eller managerialism (Blomberg 

& Waks 2009). Vilket intresse som ska dominera skiljer sig även mellan förvaltningen, som 

vill ha fokus på administrativa uppgifter, och rektorer, som önskar fokus på pedagogiskt 

ledarskap (Skolverket hemsida).  

 

Inom sjukvården har hybridrollen, det vill säga kombinationen mellan professionalism och 

managerialism, uppmärksammats som en svårighet för en individ att ensam hantera 

(Öfverström 2008). Likheter kan ses i rektorns roll där både utövande och ledande av en 

profession ska kombineras med ett administrativt chefskap. Öfverströms (2008) studie 

resulterade i att hybridrollen är den perfekta ledarskapsmodellen i teorin men är 

svårapplicerad i praktiken. Därför är en möjlig åtgärd att bibehålla hybridrollen men fördela 

den på flera personer, vilket är ett förslag från Öfverström (2008) till fortsatt forskning. Denna 

lösning kan underlätta det uppmärksammade problemet med rektorers höga arbetsbelastning. 

Ifall hybridrollen skulle antas av flera personer, exempelvis en ledningsgrupp, kan problem 

uppstå kring hur den hierarkiska ordningen ska se ut. Borde rektorn fortfarande vara 

överordnad ifall hybridrollen delas upp eller kan ett samledarskap vara en bättre lösning? Det 

har förekommit forskning kring hybridchefer i sjukvården (Öfverström 2008), men inte hur de 

skulle samspela med ledningsgruppen. Det har dessutom inte förekommit någon tidigare 

forskning inom skolverksamheten som på liknande sätt som sjukvården har inslag av möte 

mellan professionalism och managerialism. I och med att fristående och kommunala skolor 

har olika förutsättningar för styrning och olika krav på ekonomi, finns det möjlighet att denna 

lösning fungerar olika i respektive skolverksamhet. Därför kan undersökningen av hur rektorn 

ska kombinera professionalism och managerialism genom att anta hybridrollen i plural, det 

vill säga anta en indikation av samledarskap, vara intressant att studera. I den teoretiska 

referensramen behandlas mer utförligt definitioner av samledarskap, managerialism och 

professionalism för att få förståelse för empirin.  

 

Syftet med studien är att analysera hur det pedagogiska ledarskapet kan utövas jämte de 

administrativa uppgifterna. Dessutom avses det att undersöka ifall styrförutsättningarna, det 

vill säga de ekonomiska utgångspunkterna, har någon betydelse och att det därmed kan skilja 

sig mellan kommunal respektive fristående skolverksamhet.  

 

I samtliga frågeställningar kommer det finnas i åtanke att fristående och kommunala skolor 

har olika styrförutsättningar och att frågeställningar därmed kan ge olika svar utifrån 

respektive skolverksamhet.  

 

 Hur ser rektorns roll ut idag? 

- Hur förhåller sig rektorn till det pedagogiska ledarskapet? 

 

 Hur ser samarbetet ut med ledningsgruppen i fördelningen av de administrativa 

uppgifterna och det pedagogiska ledarskapet? 
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2 Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt inleds med hur andra forskare och rektorer har definierat det pedagogiska 

ledarskapet. Vidare ges en förklaring av förutsättningar, effekter och erfarenheter av rektorns 

delade roll och avslutas med en sammanfattning som övergår till en förklaring av 

hybridrollen.  

 

2.1 Definitioner av pedagogiskt ledarskap 

 

Tidigare forskning och utredningar visar att det finns en komplexitet i rektorns roll att vara en 

pedagogisk ledare (Skolinspektionen 2010). En definition är att rektorn i sitt pedagogiska 

ledarskap ska leda lärarna i det pedagogiska arbetet samt sköta den dagliga 

problemhanteringen (Skolverket hemsida). Brüde Sundin (2009) definierar däremot rektorns 

pedagogiska ledarskap som det verktyg som driver utvecklingen framåt och har engagemang i 

personalens arbete samt övriga skolfrågor. Det innebär att vara bollplank för lärarna och att 

skapa diskussioner kring skolrelaterade frågor (Brüde Sundin 2009). Rapp (2009) har i en 

studie låtit nio rektorer svara på frågan om vad pedagogiskt ledarskap innebär för dem. Nästan 

samtliga rektorer har gett olika definitioner på innebörden av det pedagogiska ledarskapet. En 

definition anses vara att det som skiljer pedagogiskt ledarskap från annat ledarskap är att det 

kräver mer empati (Rapp 2009). Rektorn ska med andra ord inte använda sig av en sträng 

maktbas, det vill säga sanktioner och hot, om ledarskapet ska vara effektivt. Istället ska mjuk 

maktbas användas vilket exempelvis innebär personliga belöningar (Nir & Hameiri 2013). 

Det pedagogiska ledarskapet behöver dessutom utövas både på individnivå och på 

organisationsnivå. Däremot måste det fungera på individnivå först för att verksamheten ska 

fungera. Ett annat utlåtande är att begreppet pedagogiskt ledarskap är diffust men att det oftast 

anses vara viktigt för skolledare att ha tid för det. Ibland anses begreppet i sig inte betyda 

något, utan endast är ett begrepp som alla måste acceptera och sedan själva skapa en egen 

definition. Det som bedöms skilja pedagogiskt ledarskap från annat ledarskap är att rektorn 

ska agera ledare såväl för personalen som för föräldrar och elever (Rapp 2009).  

 

Pedagogiskt ledarskap karaktäriseras enligt MacNeil (2003) av fem övergripande faktorer. 

Den första faktorn är att alla ska vara överens om mål för elevers lärande. Utifrån Rapps 

(2009) studie är flera rektorer inne på samma spår då det uttrycks att pedagogiskt ledarskap 

handlar om att arbeta målrelaterat samt att kommunicera organisationens mål och kunna fatta 

beslut (Rapp 2009). Den andra faktorn är att applicera kunskap i elevers lärande och 

utvecklande (MacNeil 2003), vilket visar medhåll utifrån Rapps (2009) studie, att fokus först 

och främst ska ligga på elevers resultat samt det ekonomiska i andra hand. Den tredje faktorn 

är att lärare ska delges auktoritet och makt (MacNeil 2003). Detta framkommer enligt Rapp 

(2009) genom att flera av rektorerna anser att deras roll innebär att handleda lärarna i sitt 

arbete att lära ut. En upplevde att det var möjligheten till pedagogiska diskussioner som var 

anledningen att han ville bli skolledare, men att han först nu insett att det är bland det minsta 

han gör eftersom budget samt personal- och elevproblem tar upp all tid. En förutsättning för 

att kunna vara framgångsrik som pedagogisk ledare anses vara att få personalen delaktig 

(Rapp 2009). Den fjärde karaktäriserande faktorn enligt MacNeil (2003) är att ständigt 

förbättra skolan och dess kultur. Detta kan kopplas till en definition enligt Rapp (2009) där 

uppgifter gällande kvalitetsarbete och lektionsbesök anses vara pedagogiskt ledarskap. 

Däremot bedöms ibland vissa delar av ledarskapet inte vara det, exempelvis uppgifter kring 

ekonomi. Här råder det dock tvetydigheter då vissa rektorer anser att allt inom rektorskapet är 
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pedagogiskt, även när budgeten sätts (Rapp 2009). Det sistnämnda överensstämmer med den 

femte faktorn enligt MacNeil (2003), att rektorn ska ha en mer pedagogiskt funktion än 

administrativ. 

 

De olika studierna visar att pedagogiskt ledarskap kan definieras olika och är en aning diffust 

som begrepp, vilket gör det ogripbart då inga konkreta förhållningssätt finns dokumenterat.  

En sammansättande definition av det är att rektorn ska lösa problem så att arbetet drivs framåt 

och tillslut leder till måluppfyllelse, vilket innebär fokus på elevers resultat. Samtidigt 

förefaller det från tidigare studier vara viktigt att det pedagogiska ledarskapet utövas både på 

individnivå och organisationsnivå där stöd ges till alla involverade parter.  

 

Utbildning och utvärdering 

 

En rektor måste ha utbildning och erfarenhet av pedagogiskt arbete eftersom det är en 

förutsättning för att kunna utöva pedagogiskt ledarskap och förstå sin personal. I regel har 

rektorn själv varit lärare en gång i tiden och har därför en viss grundförståelse för lärarna och 

deras behov. Detta är en bra utgångspunkt för att kunna utföra det direkta pedagogiska 

ledarskapet (Rapp 2009), vilket innebär samspel med lärarna. Här ska rektorn kontinuerligt 

diskutera med lärarna om; mål, innehåll och metoder. Även återkoppling till lärarna är 

väsentlig då det ger en känsla av bekräftelse samt stärker deras kompetens (Skolinspektionen 

2010). Jones & Harris (2014) beskriver att de mest effektiva rektorerna är de som förespråkar 

lärande och reflektion, det vill säga de som är engagerade i att kontinuerligt utveckla 

medarbetarna så att de presterar bättre (Jones & Harris 2014).   

 

Påverkan på värderingar och sociala relationer  

 

För att stärka lärarnas kompetens behöver rektorn göra satsningar inom kompetensutveckling 

och lärande (Gurr m.fl. 2014). Framgångsrikt ledarskap bygger på sådana satsningar från 

rektorn, där de personliga egenskaperna samt värderingarna är avgörande för hur 

framgångsrikt rektorskapet blir. Rektorn behöver i detta använda sig av de egenskaper som 

det pedagogiska ledarskapet innefattar. Här ska med andra ord ledarskapets mjuka delar tas 

hänsyn till, där bland annat lärarnas delaktighet är viktig (Nir & Hameiri 2013). Andra 

betydelsefulla värderingar är enligt Gurr m.fl. (2014) bland annat öppenhet och inställningen 

att alla elever är viktiga och kan lyckas. Öppenhet gentemot hela verksamheten anses även 

enligt Skolinspektionen (2010) vara centralt. Deras studie visar att rektorer i allmänhet låter 

dörren stå öppen för alla, vilket är ett bra exempel på öppenhet och en form av 

vardagskommunikation. Däremot förekommer det inte i så stor utsträckning reflekterande 

samtal kring skolans undervisning, utveckling och elevers lärande. För att kunna uppnå 

delaktighet och kunna fördela ansvaret är det centralt att ha en kommunikation om skolans 

vision, mål och åt vilken riktning skolverksamheten strävar (Skolinspektionen 2010).  

 

Tidigare nämndes att rektorn utför direkt pedagogiskt ledarskap genom samspel med lärarna. 

Dessutom ska rektorn utföra indirekt ledarskap som ska bygga upp effektiva strukturer genom 

inspiration (Skolinspektionen 2010). Det indirekta ledarskapet är en avgörande förutsättning 

för rektorn att ha förtroende för lärarna och det är optimalt ifall alla i organisationen bemöter 

varandra på ett professionellt sätt där öppenhet, tillit och respekt står i centrum 

(Skolinspektionen 2010). Enligt Jones & Harris (2014) leder rektorn en lyckad verksamhet 

genom att bygga socialt kapital. Det sociala kapitalet byggs upp genom disciplinerat 

professionellt samarbete och fokus ligger på ett kollektivt och kontinuerligt förbättrande hos 

individerna. Ofta läggs mycket uppmärksamhet på utvecklande av individuell kompetens, det 
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vill säga mer fokus på mänskligt kapital än socialt kapital. Skillnaden på de här perspektiven 

är att ur ett mänskligt kapitalperspektiv framhålls betydelsen av att läraren ska vara bättre 

tränad, mer talangfull eller mer motiverad medan ur ett socialt kapitalperspektiv framhålls 

betydelsen av vad läraren har för kunskap och var kunskap inhämtas ifrån (Jones & Harris 

2014). 

 

Sammanfattningsvis framgår det att delaktighet är en viktig del av det pedagogiska 

ledarskapet och att rektorn ska ta hänsyn till hela gruppen. Öppenhet är den genomgående 

egenskapen och är därmed något som rektorn bör ha. Det är även viktigt att rektorn har ett 

förtroende för medarbetarna vilket görs genom att bygga ett socialt kapital som i sin tur leder 

till en lyckad verksamhet.  

 

Ledarskap 

 

Mulheron (2012) påvisar innebörden av skolans auktoritet. För att den ska bli effektiv måste 

alla berörda inom skolans verksamhet vara delaktiga, det vill säga personal, föräldrar och 

elever. Han menar att rektorskapet handlar om ett delat ledarskap och att alla ska ses som 

kollegor på samma plan istället för som en hierarkisk verksamhet (Mulheron 2012). Skolan 

har som mål att ständigt förbättra elevers lärande vilket förutsätter att rektorn genom sitt 

ledarskap behöver delge lärarna makt så de själva kan anpassa lärandet i klassrummet 

(MacNeil 2003). Utvecklingsprocessen ska ledas med fokus på elevernas kunskapsutveckling 

och lärande. Genom kommunikation mellan rektorn och lärarna diskuteras sedan 

undervisningens innehåll och form (Skolinspektionen 2010). Elevers resultat, det vill säga 

närvaro, prestation, slutbetyg och intagning till vidareutbildning, har av tidigare studier visat 

sig påverkats indirekt av skolans ledarskap. Därför bör det finnas förutsättningar som stödjer 

lärarnas möjlighet att undervisa (Eyal & Roth 2010). Jones & Harris (2014) påpekar att det är 

bevisat att spridning och inflytande av ledarskap är större i högt presterande verksamheter än i 

lågt presterande verksamheter. Mulheron (2012) betonar att regler och lagar inte kan skapa 

denna auktoritet utan som Jones & Harris (2014) föreslår, kan denna auktoritet skapas genom 

professionellt samarbete inom skolan. Fungerar detta finns det potential att förändra lärarnas 

självförtroende och beteende vilket i sin tur även förbättrar praktiken i klassrummen vilket 

leder till bättre studieresultat (Jones & Harris 2014). Detta ska rektorn göra genom att skapa 

en självstyrande men stödjande arbetsmiljö för lärarna (Eyal & Roth 2010). MacNeil (2003) 

är inne på samma spår då han anser att de flesta skolverksamheter drivs av både formellt och 

informellt ledarskap. Han nämner exempel som informellt ledarskap där lärare förväntas ta 

ansvar för sina uppgifter, såsom att leda undervisning. Rektorn ska ändå formellt sett leda 

men samtidigt ska inte rektorskap ses som ledarskap. Här konstateras det likt de tidigare 

författarna att skolans ledarskap påverkar effektiviteten av elevers undervisning (MacNeil 

2003).  

 

Nära pedagogiskt ledarskap 

 

De flesta framgångsrika skolverksamheter har gemensamt att ledaren gör betydelsefulla 

investeringar för att förbättra lärandet hos elever (Gurr m.fl. 2014).  Hallerström (2006) menar 

att rektorn via klassrumsbesök kan göra en påverkan på elever, ett så kallat nära pedagogiskt 

ledarskap. Genom sin närvaro kan rektorn skapa sig en uppfattning om hur elevers och lärares 

roll är i förhållande till varandra. Denna typ av kommunikation uppfattar lärarna som en 

process där de kan få stöd av rektorn i sin undervisning (Hallerström 2006). Klassrumsbesök 

önskas i större utsträckning då många lärare tycker att det saknas kontinuerliga 

verksamhetsbesök. Utöver detta efterfrågar lärarna tydligare återkoppling och samtal kring sin 
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roll (Skolverket hemsida). Verksamhetsbesök är även något som flera rektorer anser är en 

viktig del av arbetet, då de här besöken bidrar till bättre kunskap om den dagliga 

verksamheten vilket leder till ett bättre pedagogiskt ledarskap. Genom att finnas på plats blir 

det enklare för rektorn att skapa en uppfattning om vad personalen anser behöver åtgärdas och 

vad de har för idéer (Brüde Sundin 2009).  

 

Ytterligare positivt stöd om klassrumsbesök uttrycks av Johansson (Skolverkets hemsida), 

professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, som också anser att rektorers närvaro i 

klassrummet är en del av det pedagogiska ledarskapet. Efter verksamhetsbesöken kan rektorn 

och läraren föra en dialog över vad rektorn observerat och läraren kan förklara tanken bakom 

undervisningen. På detta vis lyckas skolan inte enbart uppnå kunskapsmål utan även sociala 

mål vilket också är en viktig del i resultatmätningen. När goda resultat ses i både kunskapsmål 

och sociala mål är det ett tecken på ett ledarskap som kan förena struktur med kultur. Däremot 

finns negativa åsikter gällande rektorers klassrumsbesök uttalade av Scherp (Skolverkets 

hemsida), professor i pedagogik vid Karlstad Universitet. Han anser att besöken i 

klassrummen kan innebära att lärarna känner sig kontrollerade och otrygga. Rektorn ska 

istället fördjupa förståelsen av lärarnas vardagssituation samt de svårigheter som dyker upp. 

Rektorn ska utifrån det relatera till en pedagogisk helhet som arbetas fram inom skolan 

(Skolverket hemsida).  

 

Rektorn ska synliggöra sig själv genom verksamhetsbesök för att kunna ge bättre vägledning 

och stöd till lärarna. Fler kontinuerliga verksamhetsbesök önskas då det är via dem som 

rektorn kan handleda och ge stöd samt få en uppfattning om vilka åtgärder som krävs. 

Samtidigt finns åsikten att rektorn inte alls borde vara i klassrummet utan mer ska se till deras 

vardagssituation.  

 

2.2 Erfarenheter av den kombinerade rollen 

 

Det pedagogiska ledarskapet anses av många rektorer konkurrera om tiden med andra 

uppgifter (Skolverket hemsida). Detta är något som Brüde Sundin (2009) har undersökt i sin 

studie där hon har observerat rektorers arbete. När hon påbörjade sin studie under våren var 

ledningen i full färd med att planera inför hösten. Detta gav ett intryck av att rektorns arbete 

handlade mycket om administration, vilket även observerades under hösten. Därmed kunde 

hon konstatera att en rektor lägger den mesta tiden av arbetet på administration och 

konferenser (Brüde Sundin 2009). Denna uppfattning är inte så förvånande då det 

administrativa ledarskapet har givits större omfattning för rektorer och fler ansvarsområden 

har tillkommit. Detta i kombination med att kommunen anser att administrativa uppgifter är 

en central del av rektorns ansvar. Även förvaltningen lägger stor vikt vid det ekonomiska 

ansvaret, som är en del av det administrativa, vilket innebär tidskrävande insatser av rektorn 

(Skolverket hemsida). Därför bör rektorn ha administrativa erfarenheter redan innan ansökan 

av tjänsten görs för att ha kunskap och objektivt deltagande. Det är även viktigt att 

administrationen hanteras mångfasetterat och kommunikativt eftersom administration inte är 

något som prioriteras av rektorer (Aslangargun 2012). Detta skiljer sig från rektorns syn då de 

vill lägga fokus på den sociala kontakten med elever, lärare och föräldrar. Samtidigt förväntar 

sig lärarna att rektorn sköter det administrativa och att de själva kan ägna sig åt undervisning 

utan någon större inbladning från rektorn. Skolverket tillägger att det är administrativa 

uppgifter tillsammans med frågor kring personal och arbetsmiljö som är orsaken till 

tidsbristen (Skolverkets hemsida). Tidsbristen för ett pedagogiskt ledarskap beror inte enbart 

på administrationen utan påverkas även av skolans storlek och hur utspridda byggnaderna är. 
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Flera rektorer påpekar dessutom att vissa uppgifter, exempelvis att skriva MBL
2
-protokoll, 

skulle kunna göras av en assistent (Brüde Sundin 2009).   

 

En komplexitet finns i skolans verksamhet som påverkar elevers resultat via skolklimatet. Det 

betyder att rektorns ledarskap inte alltid behöver vara den enda direkt bidragande faktor till 

skolans framgång. Därmed är det viktigt att rektorn kan se att en del av verksamheten som har 

lyckats eller misslyckats kan ha påverkats av en annan faktor. För att kunna göra detta måste 

rektorn ha utvecklat en professionalism som kan se igenom skolans och skolledarskapets 

komplexitet (Berg 2011, s. 16).  

 

2.3 Sammanfattning av pedagogiskt ledarskap 

 

Det pedagogiska ledarskapet är enligt tidigare forskning aningen diffust och för att det ska 

kunna utövas professionellt krävs både utbildning samt tidigare erfarenhet. Uppfyllande av 

mål är en av de definitioner som förekommer regelbundet, där elevers resultat är ett av de 

primära målen som ska uppfyllas (Rapp 2009). Rektorn ska genom det pedagogiska 

ledarskapet handleda lärarna och verka som problemlösare. Detta för att lärarna ska få den 

auktoritet som behövs i klassrummet som i sin tur ska leda till goda studieresultat (MacNeil 

2003; Jones & Harris 2014). Handledningen sker via god kommunikation, vilket är en viktig 

del i pedagogiskt ledarskap. Stöd ska dessutom ges genom att rektorn synliggör sig själv i 

form av verksamhetsbesök vilket även ska inkludera att medarbetarna får vara delaktiga. 

(Hallerström 2006). Parallellt med de här centrala faktorerna i det pedagogiska ledarskapet 

ska rektorn arbeta med administrativa uppgifter. Till följd av detta behöver varje rektor göra 

en del kompromisser på grund av tidsbrist, såsom att ägna mer tid åt administrativa uppgifter 

och mindre tid åt det pedagogiska ledarskapet. Samtidigt är det önskvärt från kommunen och 

förvaltningens sida att rektorn ägnar mer tid åt administrativa uppgifter än det pedagogiska 

ledarskapet, vilket rektorer inte alltid håller med om (Skolverkets hemsida).  

 

Det pedagogiska och administrativa ledarskapet syftar till att uppnå olika intressen inom 

verksamheten. Kommunen och förvaltningen önskar att rektorn lägger stor del av tiden på det 

administrativa, vilket även förväntas av lärarna (Skolverkets hemsida). Rektorn vill hellre 

lägga tid på den sociala kontakten och anser att vissa administrativa uppgifter enbart tar tid 

när någon annan egentligen skulle kunna göra dem. Därmed är en av de mest framträdande 

delarna i rektorns ledarskap att administrativt arbete tar för mycket tid från det pedagogiska 

ledarskapet (Brüde Sundin 2009). Pedagogiskt ledarskap har visat sig viktigt för att uppnå 

goda studieresultat men som tidigare nämnt skapar den administrativa chefsrollen tidsbrist åt 

detta. Då pedagogiskt ledarskap och den administrativa rollen verkar ha delade meningar om 

hur rektorns arbete ska utföras, och vad som ska prioriteras, kan de antas svåra att kombinera. 

Detta gör det problematiskt då båda är viktiga för uppfyllandet av målen. En tänkbar lösning 

om mer fokus ska läggas på pedagogiskt ledarskap är att rektorn separerar det pedagogiska 

ledarskapet, det vill säga professionen, från de administrativa arbetsuppgifterna, det vill säga 

managerialismen. Därför bör det undersökas noggrannare om rektorns kombinerade roll, det 

vill säga hybridrollen.  

 

 

                                                 
2
 Medbestämmandelagen 
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2.4 Hybridrollen  

 

Då rektorn har krav på sig att ägna mer tid åt pedagogiskt ledarskap, professionalism, 

samtidigt som kravet kvarstår kring det administrativa arbetet, managerialism, uppstår det 

Öfverström (2008) kallar för hybridrollen. Öfverströms (2008) avhandling gällande rollen 

som hybridchef inom sjukvården innebär att sjukvårdscheferna kombinerar både 

professionalism och managerialism i rollen som chef. Om det är en läkare som har gått till att 

bli sjukvårdschef anses det svårt att applicera den starka professionalistiska synvinkeln i det 

managerialistiska som ingår i chefskapet. Sjukvårdschefen kan även utgöras av någon utan 

tidigare erfarenhet inom vården, vilket gör att läkarnas professionalism blir svår utifrån den 

starkt managerialistiska synen. I sin rekommendation om vidare forskning hävdar Öfverström 

(2008) att det kan vara mer gynnsamt om flera personer delar på hybridrollen, det vill säga att 

se rollen i plural istället för i singular. Detta utifrån att det är svårt för endast en individ att 

kombinera professionalism med managerialism (Öfverström 2008). Eftersom det ofta finns 

stora skillnader mellan administration och profession krävs det mycket av en och samma 

person för att klara alla uppgifter (Lambert-Olsson 2004). Inom skolverksamheter har detta 

varit ett problem även för rektorer, som också ska kombinera professionalism med 

managerialism i sin hybridroll. Ett alternativ är att anta hybridrollen i plural inom 

skolverksamheten genom att införa ett samledarskap där två rektorer delar på posten som 

skolledare. Detta med tanke på att rollen som hybridchef har varit svårapplicerad i praktiken 

och inte fungerat då den uppfattats som förvirrande och det skulle därmed underlätta ifall flera 

delade på hybridrollen. Det framkommer även av Öfverström (2008) att ledarnas behov inte 

alltid stämmer överens med vad Socialstyrelsen
3
 har i åtanke om hur chefskapet ska 

prioriteras. Ledarna önskar prioritera patients bästa medan Socialstyrelsen önskar lägga mer 

fokus på det administrativa ledarskapet (ibid). Detta har även setts vara problematiskt inom 

skolverksamheten.  

 

Sammanfattningsvis har rektorn ett stort handlingsutrymme när det gäller hur verksamheten 

ska styras men det blir konstant mindre som en följd av begränsningar från högre instanser. 

Därför är kombinationen mellan professionalism och managerialism för endast en individ att 

hantera problematiskt. En av logikerna väger alltid tyngre hos innehavaren av hybridrollen 

vilket gör att den andra ofta kommer i kläm. Därför ska det undersökas hur hybridrollen 

skulle fungera i plural, om den exempelvis antas av en ledningsgrupp. Därför inleds nästa 

avsnitt med en redogörelse för samledarskap för att sedan övergå till en djupare beskrivning 

av logikerna managerialism och professionalism.   

 

3 Teoretisk referensram 
 

I detta avsnitt kommer samledarskap, managerialism och professionalism behandlas mer 

ingående. Samledarskap för att det tros kunna lösa det tidsmässiga problemet medan 

managerialism och professionalism behöver behandlas för att se hur de två logikerna möter 

varandra. 

 

 

                                                 
3
 Socialstyrelsen arbetar för god vård och omsorg (Socialstyrelsen hemsida)  
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3.1 Hybridrollen som samledarskap 

 

Samledarskap, där två individer delar lika på rollen, är ovanligt men förkommer bland annat 

inom sjukvården (Holmberg & Söderlind 2004). Innebörden av ett samledarskap är att makten 

utövas horisontellt, det vill säga fördelas mellan individer istället för hierarkiskt där en har 

bestämmanderätten över den andra (Hjalmarson 2003). När det handlar om delat ledarskap 

brukar det dock oftast beröra ekonomiska frågor (Lambert-Olsson 2004).  

 

Dialog är kommunikationsformen i samledarskap (Hjalmarson 2003) och genom den betonas 

verksamhetens styrkor. För att utveckla en effektiv kommunikation är förtroendet mellan 

ledarna och medarbetarna viktig och en förutsättning för att tydligare förstå problem och 

måluppfyllelsen (Baldoni 2004). I samledarskapet ska ansvaret vara uppdelat så att 

verksamheten bedrivs smidigt (Holmberg & Söderlind 2004) men syftet ska ändå vara att 

uppnå verksamhetens gemensamma mål. Rektorerna ska leda anställda i en riktning där målen 

uppfylls och behoven tillgodoses. Ledningen ska dessutom se till att resurserna används 

effektivt samt arbeta med lärande och utveckling (Hjalmarson 2003). Andra aspekter som kan 

bidra till ett möjligt bättre resultat är att via kommunikation ge en bättre förståelse och inre 

motivation. När ledaren kommunicerar regelbundet, oberoende om det går bra eller dåligt för 

verksamheten, förbättras även den individuella prestationen och därmed hela organisationens 

presterande (Baldoni 2004). 

 

Samledarskapet utgörs av äkta dubbelkommando vilket innebär att båda parter har lika 

mycket att säga till om och båda måste vara överens innan beslut kan tas. När det gäller 

fördelning av arbetsuppgifter ska det ske genom överenskommelse, där båda parter vinner och 

förlorar lika mycket (Hjalmarson 2003). En variant av dubbelkommando är det oäkta 

dubbelkommandot, där ledarskapet är delat men den ena parten har det slutgiltiga avgörandet. 

Besluten är ofta ett resultat från ett samtal mellan båda parter som ska vara överens. Är de 

oense kan en av dem sätta sig över den andre och fatta beslut ensam. Denna form av 

dubbelkommando är den vanligaste (Lambert-Olsson 2004).  

 

Ett problem med delat ledarskap kan vara att det skapar en osäkerhet hos medarbetare och 

externa parter om vem de ska vända sig till (Holmberg & Söderlind 2004). Ledarna får inte 

glömma av tvåvägs-processen inom kommunikation vilket innebär förmågan att både tala och 

lyssna. Lyssna kan anses vara viktigare då ledaren på så sätt får reda på vad som händer i 

verksamheten (Baldoni 2004). Detta eftersom kommunikationsstilen spelar en avgörande roll, 

oberoende av vilken ledarskapsstil som används (de Vries 2010).  

 

3.2 Professionalism och managerialism  

 

Skillnaden mellan administration och profession är stor, vilket innebär att det krävs mycket 

för en person att utföra. Personen själv kan inte påverka de yttre ramarna utan måste anpassa 

sig efter de politiska direktiven. De politiska beslutsfattarna får då en betydande roll i och 

med att skolverksamheter är offentligt finansierade (Lambert-Olsson 2004).  

 

3.2.1 Professionalismens betydelse och rektorns professionella roll 

 

Vissa insatser, exempelvis inspektioner av verksamheter, är till för att stärka professionen 

medan annan statlig styrning och kontroll utgör en risk att försvaga professionen, exempelvis 
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ökad administration (Blomberg & Waks 2009). I professionalism finns en underliggande 

föreställning att ett specifikt arbete är specialiserat och endast kan utövas av individer med 

rätt erfarenhet. Det handlar med andra ord om en fördjupad samt avgränsad kunskap och 

färdigheter som är tänkt att gynna ett högkvalitativt utförande men också produktiviteten 

(Friedson 2001).  

 

Vid anpassningen av NPM fokuseras professionens omfattning av arbetet för att stärka 

professionaliteten. Men det är varken enskilt den professionella logiken eller NPM reformen, 

som bestämmer hur professionen handlar (Andersson & Liff 2011). Freidson (2001) menar att 

det är individen själv som bestämmer rådande normer inom professionen. Dessutom är det 

individen som bestämmer hur den professionella kunskapen bäst kan tillämpas i det enskilda 

fallet. Denna bestämmanderätt kallas att professionsutövaren fattar diskretionära beslut 

(Freidson 2001). En profession symboliseras därmed av specialisering, kunskap och 

rättfärdigande (Berlin & Kastberg 2011).  

 

Diskretionärt beslutsfattande  

 

I grunden för profession ligger det att professionsutövaren vet vad som är bäst inom sitt 

område (Andersson & Liff 2011). Professionens titel måste dessutom ha ett förtroende och 

inneha en berättigad grad av förmåner (Friedson 2001). En ökning av ansvar skulle stärka 

professionens legitimitet (Andersson & Liff 2011). Professionen har fått ett större 

ansvarstagande i och med det regelverk som kom vid införandet av NPM. Ansvaret ska bygga 

på etiska eller professionella åtagande som inte är självutvärderande. Det har även ansetts 

finnas en förvirring i vad som förväntas av den som innehar professionen samt vad denne 

förväntar sig av andra (Andersson & Liff 2012). Innehavandet av legitimation kan vara ett sätt 

att visa tillhörighet med en profession (Berlin & Kastberg 2011). Med den kunskap och 

färdigheter som professionen har tillåts de kontrollera sitt eget arbete eftersom det finns 

etablerat i institutionerna för professionalism (Friedson 2001; Berlin & Kastberg 2011).  

  

Serviceideal 

 

Professionen måste styras av staten på ett sätt som skapar förtroende från allmänheten (Liff & 

Andersson 2009) och måste samtidigt tolereras av konsumenter samt chefer. Ett väl utfört 

arbete måste därför bekräftas av chefen eller kunderna (Berlin & Kastberg 2011). En 

grundläggande förutsättning för att få detta förtroende är professionernas vilja att ge service åt 

de individer som ofta behöver en professionsutövares tjänster i ett utsatt läge. Professioner 

omfattas därför av vad som benämns serviceideal (Friedson 2001). 

 

Kravet gällande professionens kompetens och etik blir extra viktigt då valmöjligheten har 

ökat i och med privata aktörers etablerande. Det är medarbetarna i organisationen som innehar 

kunskapen om nödvändiga samt aktuella åtgärder och det är därför viktigt att politiker endast 

påverkar normer hos professioner medan valmöjligheten medborgarnas sätt att styra (Liff & 

Andersson 2009). Samarbetet inom verksamheten ska fungera så att de professionella antar 

sin roll för att kommunicera erfarenheter och färdigheter till andra (Andersson & Liff 2012).  

 

3.2.2 Managerialism 

 

NPM tillhör managerialism och innebär att inslag från det privata näringslivet har tagit fäste i 

den offentliga sektorn för att minska skillnaderna dem emellan. Det tar sig i uttryck i form av 
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konkurrensutsättning, prestations fokus, mål- och resultatstyrning samt decentralisering. 

Ytterligare avsikt med införandet var att öka ansvarstagandet (Andersson & Liff 2012). Det 

ska numera fokuseras på prestationer där prestationsersättning förekommer i form av 

skolpeng. Målformulering och uppföljning är det som ersatte bland annat policydokument, 

som var ett av de traditionella styrverktygen. Det var vid införandet av NPM som förtroendet 

övergick från profession till marknaden (Almqvist & Mårtensson 2011).  

 

Budget som styrmedel 

 

Inom sjukvården ska chefen svara mot den politiskt administrativa nivån som fokuserar på 

finansiella- och effektivitetsproblem. Sedan är det deras uppgift att kommunicera detta vidare 

i verksamheten, vilket innebär att ansvarstagandet både har en politisk och en social aspekt 

(Andersson & Liff 2012).  NPM förespråkar resurskontroll för exempelvis strikt 

budgetkontroll och standardiserade behandlingar (Andersson & Liff 2011). Det är bland annat 

genom budget- och resultatmål som kontroll kan utövas över styrningen.  Budgetstyrningen är 

internt fokuserat och har ett kortare tidsperspektiv än andra modeller och metoder inom 

ekonomistyrning. Detta innebär att budgeten ska ge en bild av förväntningar och åtaganden 

för verksamhetsåret samt är ett hjälpmedel för att styra verksamheten. Det är budgeten som 

sammankopplar de olika styrningssätten och tidsperspektiven (Almqvist & Mårtensson 2011).  

  

Mätning av effektivitet  

 

NPM reformen infördes för att försöka öka effektiviteten och produktiviteten i den offentliga 

sektorn, som skulle underlätta styrningen, men även för att ge användare bättre möjligheter 

(Andersson & Liff 2012). En ökning av produktiviteten har delvis skett genom nya 

organisationsformer och delvis genom att lita på marknadsorienterade lösningar och 

konkurrens (Andersson & Liff 2011). Vissa anser att fokus bör läggas mer på output än input 

vilket innebär att den offentliga sektorn ska flytta styrningsfokus från resurser till prestationer 

(Almqvist & Mårtensson 2011). Berlin & Kastberg (2011) hävdar att det gäller att anpassa 

och matcha efter hur behoven ser ut. Önskvärt vore att lägga mer fokus på effektivitet i form 

av prestationsmätning, utvärdering och jämförelse med andra enheter. Decentralisering 

infördes som ett försök till att öka effektiviteten i form av kvasimarknader, privatisering och 

konkurrensersättning (Almqvist & Mårtensson 2011). Det ska med andra ord finnas mål om 

att göra ekonomiska och effektiva förbättringar och att deltagarna ska vara ansvariga för deras 

presterande. Ett sätt att skapa ansvarstagande är genom prestationsmätning (Andersson & Liff 

2012) och det är med andra ord efter vad verksamheterna presterar som de bedöms (Berlin & 

Kastberg 2011). 

 

3.2.3 Mötet mellan professionalism och managerialism  

 

Ledarskapsundersökningar på senare tid har ofta visat ledares svårighet med funktionell 

effektivitet i den moderna offentliga sektorns komplexa miljöer (Kellis, D.S. & Ran, B. 2013). 

Marknadslogiken har ökat och syns tydligt inom professionella organisationer, speciellt inom 

ledarskapsbranschen. Det är här som den professionella logiken kan komma i kläm då 

kontrollen och bestämmanderätten över det egna arbetet kan vara svår att bibehålla (Blomberg 

& Waks 2009). 

 

Med olika NPM-kontroll-modeller uppstår motstridiga krav med professionen (Andersson & 

Liff 2011). Detta konstateras även av Berlin & Kastberg (2011) som menar att administrativa 
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styrmedel utgör en konflikt för professionen. Det finns därmed två typer av ansvarstagande, 

administrativt och professionellt. Inom sjukvården har detta setts då läkare anser att 

patientsäkerheten måste öka medan avdelningschefen anser att väntetider måste minska och 

genomströmningen öka. Det är även chefen som ska ha överblick över hur effektivt 

avdelningens resurser används (Andersson & Liff 2012). Att resursbegränsningar är 

huvudkällan för konflikter mellan management och profession anses accepterat. 

Professionerna verkar anpassa sig mer till resursbegränsningens argument än till argument 

från NPM. Anpassningen resulterar i att den anpassade vården går ihop med de förväntade 

handlingarna av professionen medan den vanliga uppfattningen är att resursbegränsningar är 

en av huvudkonflikterna mellan management och profession (Andersson & Liff 2011). 

 

När centraliseringsambitioner kommer från politisk nivå hamnar det ofta i konflikt med 

traditionella maktstrukturer som byggts upp utifrån professionell logik. Hall (2009) menar att 

frågan måste ställas om det verkligen går att fördra det moderna styrningssättet baserat på 

organisationen före det tidigare sättet baserat på professionen. Prioriteringen av 

arbetsuppgifter kan även bero på vilken identitet, det vill säga professionen eller 

managerialismen, som är starkast hos individen. Det finns med andra ord en dubbelhet i 

professionen när det gäller förhållandet till den politiska nivån (Blomberg & Waks).  

 

Managerialism och professionalism är, som konstaterat, två logiker som ibland säger emot 

varandra. Båda logikerna behövs men det krävs en avvägning mellan dem. Förutsättningarna 

kan se olika ut beroende på om skolverksamheten är fristående eller kommunal. 

 

3.2.4 Sammanfattande modell – professionalism och managerialism 

 

 

Organisatorisk nivå 
 

 

Rektor Lärare 
 

Managerialism                                   

Budgeten som styrmedel                

Mätning av effektivitet 

Chef Medarbetare 

 

Professionalism                       
Diskretionärt beslutsfattande 

Serviceideal 
 

Pedagogisk 

ledare 
Lärarprofession 

Modell 1 

 

Modell 1 kommer att användas som utgångspunkt i struktureringen av resultatet. 

Managerialism och professionalism har som tidigare nämnts olika riktlinjer, vilket kan ses av 

underrubrikerna, och kommer därför ställas mot hur de ser på de olika organisatoriska 

nivåerna. Det är underrubrikerna som kommer utgöra formen på resultatet då de anses som 

nyckelbegrepp för logikerna managerialism och professionalism. Rollen som chef i 

managerialism och rollen som pedagogisk ledare framkom av avsnittet tidigare forskning. För 
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lärarna anses det i managerialism endast som medarbetare medan i professionalism som en 

profession. Beroende på vilket synsätt som används är förutsättningar längs vägen till 

måluppfyllelsen olika. Modellen ska sedan underlätta förklaringen kring hur logikerna kan 

kombineras i ett samledarskap. 

 

4 Metod 
 

I studien har vi undersökt hur rektorns pedagogiska ledarskap ska få mer utrymme och ifall 

styrförutsättningar kring kommunala respektive fristående skolverksamheter har någon 

betydelse i frågan. För att få relevant information samt djupare inblick i rektorns arbete ur 

både rektorns och medarbetarnas perspektiv var kvalitativ forskning det bästa alternativet, 

utifrån Brymans (2008) rekommendation. Detta eftersom studien avser att sätta 

respondenternas synsätt i fokus. Studien har ett behov av att beskrivas utifrån ”ord” och inte 

med kvantitet då det kan vara svårt att mäta. Mätningen behöver därför utgöras av 

respondenternas uppfattning, upplevelser och erfarenheter.  

 

4.1 Förutsättningar för skolverksamheters styrande 

 

Fristående skolverksamheter drivs av en privat huvudman och har ett vinstdrivande intresse 

medan kommunala skolverksamheter är styrda av kommunen genom en budget som utgör en 

ekonomisk restriktion. Detta gör de båda organisationsstrukturerna olika resultatstyrda och 

utsatta för differentierade påtryckningar. Däremot är lagstiftning och det statliga regelverket 

densamma oavsett huvudmannaskapet. Därutöver är rektorn ansvarig att tillhandahålla 

regelsystem och organisera verksamheten, det vill säga ha en mer administrativ roll 

(Skolverket hemsida). På lång sikt är det även rektorns uppgift att arbeta med lärarnas 

kompetensutveckling samt samverka både internt med personal och externt med förvaltningen 

(Skolinspektionen 2010). 

 

Enligt skollagens andra kapitel ska rektor stå för ledning av utbildning i skolorna. Lagen säger 

även att rektorn behöver vara utbildad för sina uppgifter som ledare i en skolverksamhet, samt 

ha erfarenhet av pedagogiskt arbete. Enligt 2 kap 9 § ska en enhet omfattas av en rektor med 

rätten att utse en ställföreträdare. Vidare ska rektorn ansvara för sin enhet och se till att 

resurserna fördelas inom enheten så elevernas behov samt förutsättningar tillgodoses. 

Resurserna ska tilldelas av kommunerna utifrån samma principer som rektorn ska ta hänsyn 

till. Däremot kan rektorn ge i uppdrag åt en anställd inom enheten som anses ha rätt erfarenhet 

och kunskap att fatta beslut och verkställa vissa ledningsuppgifter. Enligt 4 kap 3 § ska 

rektorn dessutom organiserat och regelbundet utveckla, följa upp och planera utbildningen 

(Skollagen 2010:800). Utöver informationen från lagen har en fråga ställts till 

Skolinspektionen för att få deras perspektiv på varför lagen hanterar rektorns roll på det sätt 

den gör.  

 

4.2 Urval 

 

Undersökningens urval skedde i två steg, först genom att välja ut lämpliga skolverksamheter 

och därefter respondenter från respektive skolverksamhet. Undersökningen genomfördes i 

grundskolans senare år, det vill säga årskurs 7 till 9. De utvalda grundskolorna är benägna 
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både inom Borås Stad samt en annan kommun inom Västra Götaland. Eftersom 

skolverksamheten önskar vara anonym har vi valt att inte nämna tillhörande kommun 

eftersom det finns risk att det blir uppenbart vilken skolverksamhet det är. I den kommunala 

skolverksamheten har en rektor och en biträdande rektor från samma skola deltagit 

tillsammans med två kommunalt anställda lärare från två andra skolverksamheter. Inom den 

fristående skolverksamheten har en rektor och en lärare från samma skola deltagit samt en 

rektor från en annan skola. Fördelningen av respondenterna förtydligas av modell 2 nedan. I 

enlighet med flera av respondenternas önskemål är samtliga skolverksamheter och deltagare 

anonyma.  

 

 

Kommunal skolverksamhet Fristående skolverksamhet 

 

 

Rektor 1 Rektor 2 

 

 

Biträdande rektor Rektor 3 

 

 

Lärare 1 Lärare 3 

 

 

Lärare 2  

 

 

Skolinspektionen (SI)  Modell 2 

 

   
 Urvalet har varit målinriktat då vi vänt oss till specifika skolor, vilket syftar till att på ett 

strategiskt sätt välja deltagare till undersökningen. För att kunna göra en jämförelse mellan 

kommunala och fristående skolverksamheter försökte vi ha likvärdiga underlag från 

respektive skolverksamhet. Därför innebar det målinriktade urvalet att skolverksamheten och 

respondenterna skulle få ett likvärdigt representativt urval från såväl fristående som 

kommunal skolverksamhet (Bryman 2008). På grund av svårigheter att få kontakt med 

respondenter blev däremot urvalet inte likvärdigt då det är en mindre lärare från fristående 

skolverksamhet. Redan under tidens gång sågs det en tendens till att behovet av lärare som 

respondenter möjligtvis var överflödigt och ett val gjordes att inte hitta ytterligare lärare. 

Därför ställde vi oss frågan ifall behovet av lärare var överflödigt och om studien skulle blivit 

bättre om samtliga respondenter var rektorer eller biträdande rektorer. Lärarna gav intressanta 

synpunkter, men med sju rektorer som respondenter istället skulle studien inneburit en bredare 

bild av rektorernas uppfattning av sin roll. Däremot innebar lärarnas synpunkter en mer 

nyanserad bild och större förståelse för hur rektorns roll uppfattas från medarbetarna också.  

 

Vi valde att söka respondenter från båda skolverksamheterna inom Borås Stad som vi ansåg 

var ett geografiskt lämpligt område. Efter att ha fått kontakt med en respondent genom 

bekvämlighetsurval sökte vi respondenter i samband med intervjun, det vill säga genom 

snöbollsurval. Snöbollsurval skedde även via kontakter som vi själva hade sen tidigare. 

Respondenterna blev därför utvalda baserat på deras tillgänglighet och kvalitativa intervjuer 

genomfördes med en intervjuperson åt gången. Ett alternativt upplägg skulle varit att utföra 

kvalitativa intervjuer med ett större antal rektorer och medarbetare ifrån fler 

skolverksamheter, både kommunala och fristående. Detta skulle ge mer tyngd i vår 

undersökning men uteslöts på grund av tidsbrist (Bryman 2008).  

 

Från början var tanken att begränsa undersökningen till Borås Stad eftersom det ligger 

geografiskt bra till.  Då det varit svårt att få kontakt med rektorer och medarbetare inom 

samma skola, på grund av deras höga arbetsbelastning, har intervjuer genomförts med 

individer från flera olika skolor. En följd av svårigheten att få kontakt med respondenter är att 

sju intervjuer genomfördes, med fyra från den kommunala skolverksamheten och tre från den 

fristående skolverksamheten. Med åtta intervjuer, fyra från respektive skolverksamhet, skulle 

undersökningens resultat blivit mer balanserat. Bristen av kontakt med möjliga respondenter 
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kan därför haft effekter på studiens resultat. Samtidigt har det varit bra att alla respondenter 

inte varit inom samma verksamhet då jämförelse inom respektive skolform också har kunnat 

göras och en mer allmän bild har på så vis kunnat ges.  

 

Storleken på de studerade skolverksamheterna varierar vilket kan ha en viss inverkan på 

studien. De kommunala skolverksamheterna har i regel omkring 500 elever vardera medan de 

fristående skolverksamheterna innefattat omkring 150 elever vardera. Vi har gjort ett 

hänsynstagande till att rektorer på mindre skolverksamheter har större potential att påverka 

skolans måluppfyllelse, då det anses lättare för rektorn att utöva sitt ledarskap där (Böhlmark 

m.fl. 2012).  

 

4.3 Kvalitativ intervju  

 

Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer, vilket enligt Bryman (2008) anses vara den 

vanligaste metoden för datainsamling i kvalitativ forskning. Intervjuerna genomfördes med tre 

rektorer, en biträdande rektor och tre lärare. Deltagande observationer kombineras oftast med 

intervjuer för att lägga märke till sådant som respondenterna inte själva ser men som en 

observatör kan se (Bryman 2008). Dessvärre var den begränsade tidsramen ett hinder för det 

omfattande arbetet de deltagande observationerna skulle innebära, vilket är anledningen till att 

denna metod valdes bort. Däremot anser vi att det insamlade datamaterialet givit en tydlig bild 

av verksamheterna.  

 

I kvalitativ forskning är det intervjuobjektets egen uppfattning och ståndpunkt som står i 

fokus, det vill säga i vårt fall rektorers och övrig personals synsätt på rektorns möjlighet att 

utöva ett pedagogiskt ledarskap. Vi använde semistrukturerad metod som enligt Bryman 

(2008) innebär att ordningsföljden på frågorna kan ändras samt att följdfrågor kan ställas. 

Med intervjuguiden fick vi en naturlig följd av frågorna men vi var samtidigt beredda att 

ändra följden beroende på vilken riktning intervjun tog. Intervjuguiden vid kvalitativa 

intervjuer är mindre specifik än den vid strukturerade intervjuer, vilket gjorde den mer lämpad 

för vår studie. Vitalt vid utformningen av frågorna var att inte formulera dem ledande eller 

specificerade, för att undvika att intervjupersonens uppfattning och synsätt skulle påverkas av 

sättet frågan ställs på. Intervjuguiden skapades utifrån en tematisering av frågor kring rollen 

som rektor, pedagogiskt ledarskap och samledarskap. När frågorna kring de olika temana var 

klara skapades en naturlig följd av dem. Vi använde oss av frågekategorier som ett 

hjälpmedelsverktyg vid utformningen av frågorna: inledande frågor (Bryman 2008) ”Vad för 

arbetsuppgifter ingår i din roll som rektor idag?”, uppföljningsfrågor, preciserade frågor 

”Vad innebär det för dig att vara en pedagogisk ledare?”, direkta frågor, indirekta frågor 

”Anser du att det skulle behövas någon mer i ledningsgruppen?” samt strukturerade frågor 

(ibid). Vi valde att spela in intervjuerna för att senare kunna ta del av deras fullständiga 

redogörelse och transkriberade intervjuerna inom ett dygn. Trots att samtliga respondenter 

gick med på att bli inspelade, förde vi anteckningar ifall det skulle uppstå tekniska problem 

(Alvesson 2011).  

 

Frågorna ställdes så respondenten kunde tala fritt och språket anpassades för att respondenten 

skulle känna sig bekväm. Innan intervjuerna började gav vi information till respondenterna för 

att de skulle känna sig mer insatta och på samma nivå. Vi lät dem alltid tala till punkt och 

lyssnade uppmärksamt på deras svar. För att respondenten skulle känna sig trygg har vi alltid 

suttit i en lugn miljö (Bryman 2008).  
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Bryman (2008) anser att den lämpliga storleken på urvalet varierar mellan olika situationer 

som förklaras utifrån teoretiskt urval, vilket varierar beroende på när den teoretiska mättnaden 

uppfylls (Kvale 2014 s. 156). Teoretisk mättnad enligt Bryman (2008) innebär att urvalet 

fortsätter tills det inte längre framkommer någon ny eller betydelsefull data. Enligt Kvale 

(2014 s. 156) brukar antal intervjupersoner ligga omkring 5 till 25 personer, vilket är det 

normala i vanliga intervjustudier. Samtidigt menar han att det kan vara olika beroende på 

tillgängligheten av resurser och tid för undersökningen. Vi uppskattade att det skulle krävas 

omkring åtta kvalitativa intervjuer, eftersom det innebär fyra respondenter från varje skolform 

vilket skulle ge ett tillräckligt omfång för att senare kunna jämföra. Med färre intervjuer kan 

vi fokusera mer på förberedandet av intervjuerna och analysen av dem. Vi anser dock att vi i 

enlighet med Kvales (2014 s. 156) rekommendationer i en sådan situation kompenserar 

genom mer omfattande förberedelser och analyser av intervjuerna. Vi har redan sju intervjuer 

vilket anses tillräckligt för att kunna ge svar på våra frågeställningar och syfte (Kvale 2014 s. 

156) eftersom vi redan under tiden började diskutera betydelsen av lärarnas delaktighet.  

 

Vi har använt oss av ett iterativt tillvägagångssätt vilket innebär att vi genomgående i vår 

undersökning hade ett samspel mellan insamling och analys av data (Bryman 2008). Mellan 

intervjuerna reflekterade vi över vad som hade fungerat bra respektive mindre bra så att det 

kunde åtgärdas innan nästa intervju. Det innebar att vi la till frågor, omformulerade frågor 

samt tog bort frågor som gav överflödig information. Fördelen med kvalitativa intervjuer i det 

här fallet är dess flexibilitet, att enkelt kunna åtgärda sådant vi upptäckte behövde ändras 

(Alvesson 2011). Genom att använda detta tillvägagångssätt fick vi möjlighet att omformulera 

intervjufrågorna då vi märkte hur respondenterna uppfattade frågan (Bryman 2008). 

Exempelvis var vi tvungna att ställa frågan om samledarskap på ett annorlunda vis efter första 

intervjun. Genom att komplettera med frågor via mejl efter avklarad intervju kunde vi fylla 

det som saknades för den teoretiska mättnaden.  

 

4.4 Dataanalys  

 

Vi använde oss av Brymans (2008) anvisningar under sammanställandet och tolkningen av 

det insamlade materialet. Detta genom att hitta väsentliga delar från det empiriska materialet, 

för att sedan göra tolkningar utifrån det. Därpå utgick vi från den teoretiska referensramen och 

begreppen från modellen för att hänföra samt strukturera det empiriska materialet. 

Struktureringen av den teoretiska referensramen gav en naturlig struktur på resultatet.  

 

Från transkriberingen av intervjuerna, som ett första steg till ett resultat, har mycket tid lagts 

åt att sortera ut väsentliga delar från respondenternas svar (Bryman 2008). Allt material från 

den transkriberade empirin har inte använts, och för att sortera ut det har vi utgått från 

fokuserad kodning. Med hjälp av dessa anvisningar har vi kunnat fokusera på det mest 

väsentliga för våra frågeställningar (Bryman 2008). Genom det har vi inte tappat den sociala 

kontexten i utplockande av vitala delar av den transkriberade empirin.   

 

I ett tredje steg granskade vi datamaterialet mer kritiskt för att hitta upprepade ord och 

begrepp som kunde ses som en sammankoppling mellan verksamheterna och perspektiven 

från teoretiska referensramen. Detta genom att koppla respondenternas svar med andra 

författares forskning i den teoretiska referensramen. Därefter analysera genom att hitta 

överensstämmelser, likheter och skillnader i åsikter kring managerialism, professionalism 

samt samledarskap (Bryman 2008). 
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4.5  Etiska principer 

 

Vi har använt oss av fyra fundamentala etiska principer med utgångspunkt från Bryman 

(2008) som har varit gällande för alla medverkande i studien. För det första har vi tagit hänsyn 

till informationskravet, där vi informerat om studiens syfte så intervjupersonerna varit 

medvetna om omständigheterna samt kunnat välja att avstå. Detta hör ihop med 

samtyckeskravet, att individerna som medverkat haft möjlighet att bestämma över sin 

delaktighet. Dessutom kommer insamlad information endast användas för undersökningens 

syfte, i enlighet med nyttjandekravet. Även konfidentialitetskravet är en etisk aspekt som är 

aktuell i vår undersökning, att personuppgifter skyddas från andra att komma åt, samt att 

samtliga kommer förbli anonyma (Bryman 2008).  

 

5 Resultat 
 

I detta avsnitt presenteras det material som samlats in. Materialet är kategoriserat utifrån 

logikerna managerialism samt professionalism och därunder uppdelat efter form av 

skolverksamhet. Dessutom har respektive logik en indelning av två underkategorier som 

presenterades i modell 1 under avsnitt tre för att ta ut det viktigaste och mest symboliserande 

för logikerna. 

 

5.1 Managerialism 

 

Nedan presenteras hur rektorer och medarbetare ställer sig till managerialistiska 

arbetsuppgifter inom de olika skolformerna kategoriserat med ”budgeten som styrmedel” och 

”mätning av effektivitet”.  

 

5.1.1 Kommunal skolverksamhet 

 

För en rektor i allmänhet inom den kommunala skolverksamheten ingår tjänstefördelning, 

ekonomi, personal, och systematiskt kvalitetsarbete i arbetsuppgifterna. När inte ordinarie 

rektor finns på plats innehar de biträdande rektorerna ansvaret och sköter uppgifter gällande 

elever, personal och föräldrakontakt. Det administrativa arbetet kan vara uppdelat mellan 

rektor och biträdande rektorer där rektorn har personalansvar och biträdande rektorer ansvarar 

för administrativa system, elevråd och teknisk support. Generellt finns också en administratör 

som hjälper till med det administrativa arbetet. 

 

Budgeten som styrmedel  

 

Det är rektorn som har budgetansvar och gör budgetuppföljning med stadsdelens 

ekonomiavdelning varje månad. På sammanträdena var tidigare både ordinarie och biträdande 

rektorer med men nu är det bara rektorn då det endast är denne som ansvarar för ekonomin. 

Eftersom de biträdande rektorerna inte längre är med på mötena får de mer tid att ägna åt 

verksamheten.  

 

Tendenser av behov för fler specialpedagoger i den kommunala skolverksamheten har setts, 

vilket verkar ha ett samband med storleken på skolan. Det har generellt verkat vara 
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ekonomiska förutsättningar som väcker en viss tveksamhet till om de önskade resurserna kan 

tillsättas eller inte. Det är upp till ledningsgruppen att besluta om det finns utrymme för detta i 

budgeten.  

 

”Jag tycker att det har blivit mer ansträngt nu när det drar ihop sig 

med budget, han är stressigare och har mindre tid om man jämför 

med terminsstarten. Han har ju hög arbetsbelastning för tillfället och 

då känns han mer stressad” (Lärare 1) 

 

Mätning av effektivitet 

 

Tidigare förekom det i vissa fall två rektorer i ledningen men i och med skolinspektionens 

kritik om att det ska vara en rektor på en budget har det införts fler biträdande rektorer som 

stöttar upp rektorns ansvar för helheten.  

 

“När vi var två rektorer hade vi en budget men skolinspektionen 

påpekade att två rektorer innebär två budgetar, så varje rektor tar 

ansvarar över sin budget. Vi ansåg att eftersom vi är en skola så vill vi 

ha en budget, för att ha översikt och bättre koll på det ekonomiska 

läget” (Biträdande rektor)  

 

Två rektorer kan inte ansvara för en budget eftersom det är mycket viktigt att en elev vet vem 

som är deras pedagogiska ledarare ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Dessutom ska rektorerna ha 

möjlighet att kunna utöva ett effektivt och bra ledarskap samt verka för att utbildningen 

utvecklas. Det har framkommit många argument till varför det inte skulle fungera om två 

personer skulle dela lika på rollen som rektor. Att ha en huvudansvarig rektor med biträdande 

rektorer innebär mindre konflikter. Majoriteten anser att det fungerar bra med den 

ledningsgrupp som finns för tillfället.  

 

“Det beror väldigt mycket på vilka personer det handlar om, deras 

personkemi. Men jag tror att det är bra att ha en person som trots allt 

är rektor och en som är biträdande rektor för jag tror att det kan bli 

konflikter annars” (Lärare 2)  

 

Även om resurser finns anses det problematiskt att skollagen och kommunallagen ställs mot 

varandra så rektorn tvingas välja mellan att uppnå noll-uppfyllelse, det vill säga att budgeten 

ska gå ihop och varken överskridas eller sparas på, eller att nå måluppfyllelse. 

Måluppfyllelsen uppfattas som viktig då den innebär att eleverna lyckats uppnå de mål som 

skolverksamheten eftersträvar och att det kommer gå bra för eleverna i livet. 

 

“Resurser finns, men jag tycker inte det är riktigt bra att skollagen 

och kommunallagen ställs mot varandra. Frågan är ifall vi ska kämpa 

för att uppnå noll-uppfyllelse eller måluppfyllelse. I enlighet med 

kommunallagen ska skolan dra ner på resurser, medan skollagen 

menar att allt stöd som elever har rätt till ska ges. Enligt mig går den 

ekvationen inte alltid ihop” (Rektor 1)  

 

Sammanfattningsvis är det endast en rektor som har det övergripande ansvaret för budgeten 

samt får lov att ha det och ska se till att resurserna fördelas rättvist. De biträdande rektorerna 

ska agera som stöd för rektorn och bland annat ha ansvaret när rektorn inte är på plats. 
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Ledningsgrupperna verkar därför fungera bra i de kommunala skolverksamheterna. Det som 

däremot anses försämra effektiviteten är problematiken mellan de motsägande lagarna.  

 

5.1.2 Fristående skolverksamhet 

 

Generellt i den fristående skolverksamheten anses det vara mycket pappersexercis, däribland 

statistikinlämning. Att leverera bra statistik och få bra siffror anses vara en kamp. För att få 

det gäller det att ha en bra undervisning så att alla är nöjda, vilket även är 

huvudmålsättningen. Statistiken anses bra för att jämföra sig med andra skolor i sin helhet, 

men det finns även mycket onödig statistik. 

 

“…men mycket är ren kass statistik, såsom sjukfrånvarostatistik och 

vad personalen tjänar. Det man kan ha nytta av är mest det man 

rapporterar in som nationella prov och liknande” (Rektor 2)  

 

Andra frågor och arbetsuppgifter som är aktuella för en rektor i fristående skolverksamhet är 

uppgifter som fastighetsfrågor, schemaläggning, tillsättning av vikarier, kontakt med BUP och 

konflikthantering.  

 

I de fall där de har funnits en administratör med i ledningsgruppen har den skött mycket av de 

administrativa uppgifterna såsom att göra scheman, en del ekonomiska uppgifter och 

kringarbete. Det finns även undantagsfall där det kommer in en utomstående ekonom ett par 

timmar i veckan och hjälper till med bokföring. I något enstaka fall sköter även rektorn själv 

en del av bokföringen. Lönesättning och arbetsmiljöfrågor kan däremot rektorn göra 

tillsammans med administratören. Vissa administrativa uppgifter kan även skötas av lärarna, 

som att beställa skolmaterial för sin undervisning. I viss mån har det funnits önskemål om att 

ha en biträdande rektor som kan sköta alla pappersuppgifter. Medan det i andra fall snarare 

har verkat finnas ett behov av fler bland lärarna. 

 

“Behovet finns mer nere på golvet, med avlastning av lärarnas 

pappersexercis. Vår dröm överlag är väl att ha en lärarsekreterare 

som tar hand om allt det skriftliga så vi kan fokusera på 

undervisningsbiten” (Lärare 3) 

 

Budgeten som styrmedel 

 

Ekonomin är ytterst avgörande för allting och en fristående skolverksamhet går i konkurs om 

pengarna inte räcker. Allting handlar om vad skolverksamheten har råd med. Den fristående 

skolverksamheten får bidrag per elev och med de pengarna ska de försöka göra det mest 

optimala. Även fast rektorn i allmänhet lyssnar till vad medarbetarna önskar för resurser är det 

inte alltid säkert att det finns att tillgå.  

 

“Det ger ständig huvudvärk då vi kan få in fyra elever en vecka men 

förlora fem elever nästa vecka. Ingenting är säkert och det påverkar 

en hel del saker, allt från inköp till personalstyrkan” (Rektor 2) 

 

Då det finns elever med särskilda behov behöver skolverksamheten söka resurser från den 

kommunala skolverksamheten, vilket inte anses vara ett bra system då det innebär att söka 

resurser hos någon som förlorar på att ge resurser till dem. I de fall det finns önskemål om att 
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skolan ska bli större behöver den utvecklas och bli mer attraktiv är frågan ifall det finns 

pengar att kunna marknadsföra mer. Det handlar hela tiden om att vända och vrida på 

pengarna samt ta in önskemål från medarbetarna kring förbättringar. Det ska satsas på det 

viktigaste men samtidigt behövs det då dras in på något annat.  

 

Mätning av effektivitet 

 

Nöjda föräldrar är tillsammans med bra siffror det bästa sättet att marknadsföra sig i de 

offentliga systemen, såsom skolverket och SCB. Statistiken är viktig då föräldrar som väljer 

skola åt sina barn är insatta och kollar jämförelsetal mellan skolorna. Andra marknadsförings 

vägar är utskick, besök på skolan, tidningsannons och hemsidan som uppfattas vara en viktig 

marknadsföringskanal. Hur en skola väljer att marknadsföra sig är alltid en kostnadsfråga.   

 

”Brukar säga att en skola behöver ha 150 elever för att nå break 

even. Så det är knapert, vi har lite lägre löner till exempel” (Lärare 3) 

 

Sammanfattningsvis är fristående skolverksamheter konstant påverkade av antal elever då det 

är avgörande för hur deras ekonomi ser ut. Därför är statistik och marknadsföring en av de 

viktigaste arbetsuppgifterna eftersom de är kopplade till elevantalet. I övrigt har det setts en 

tendens till att det finns behov för en till i ledningsgruppen som hjälper till med det 

administrativa. 

 

5.1.3 Jämförelse mellan skolformerna avseende managerialism  

 

Likheter mellan de kommunala och fristående skolverksamheterna är att ordinarie rektorn har 

personalansvaret. Vem som däremot hanterar administrativa uppgifter varierar, men då det 

finns biträdande rektorer har de i regel skött det. I allmänhet i de kommunala 

skolverksamheterna kan biträdande rektor få ansvaret när rektorn är frånvarande, vilket ofta 

inte förekommer på de fristående skolverksamheterna då där generellt inte finns någon 

biträdande rektor. Däremot har det förekommit en administratör som avlastar rektorn med 

ekonomiska och administrativa uppgifter. Rektorerna på de fristående skolverksamheterna 

upplever att administrativa uppgifter är för tidskrävande, vilket kan bero på avsaknad av 

biträdande rektorer att avlasta uppgifter till. Det finns en övervägande önskan inom den 

fristående skolverksamheten om att ha en biträdande rektor till hjälp med en del av 

pappersuppgifterna.  

 

Det upplevs inom den kommunala skolverksamheten finnas ett behov av fler 

specialpedagoger vilket kan tros bero på storleken av skolan. Inom den fristående 

skolverksamheten verkar inte just behovet av specialpedagoger vara ett faktum, men däremot 

ett behov av lärarsekreterare som kan avlasta lärarna med diverse pappersarbete. Här anses 

det lättare att agera på uppkomna behov när det är en liten verksamhet. Det som hindrar de 

båda skolverksamheterna från att införskaffa de resurser som önskas är för att budgeten inte 

tillåter det.  

 

5.2 Professionalism 

 

Nedan presenteras hur rektorer och medarbetare inom de olika skolformerna förhåller sig till 

“diskretionärt beslutsfattande” och “serviceideal” i sitt professionsutövande.  
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5.2.1 Kommunal skolverksamhet  

 

Rektorns roll innehåller ibland uppgifter som inte är självklara för elever och lärare vilket har 

gjort att uttryck som ”varför är du här, jobbar inte du?”, har uppkommit under bland annat 

rektors deltagande i friluftsdagar. Andra mer igenkännande arbetsuppgifter kan vara 

medarbetarsamtal och föräldramöten. Vanligt förekommande inom den kommunala 

skolverksamheten är att det finns en huvudansvarig rektor och två biträdande rektor med olika 

ansvarsområden. I något enstaka fall finns det två rektorer med olika ansvarsområden, F-6 

respektive årskurs 7-9, men som ska omorganisera till en rektor. I vissa verksamheter 

förekommer också skolintendent och/eller skolassistent till ledningsgruppen.  

 

Diskretionärt beslutsfattande 

 

Ibland går inte alltid det pedagogiska och administrativa ihop, då delegeras vissa 

administrativa arbetsuppgifter vidare så att fokus kan läggas på att vara närvarande i 

verksamheten. Det som delegeras vidare till biträdande rektorer är mandatet för specifika 

ansvarsområden. Dock är det fortfarande alltid rektorn som har huvudansvaret trots att vissa 

ansvarsområden överlåtits till de biträdande rektorerna. Det handlar med andra ord om att 

skala bort så mycket som möjligt och endast göra det som måste göras som rektor. I 

verksamheter där inte chefen delegerar finns det önskemål om att det borde göras till 

biträdande rektorer.  

 

Åsikten kring innebörden av pedagogiskt ledarskap skiljer sig åt, det handlar om att få 

vägledning kring tankegången i arbetet. Det handlar också om vilken sorts bedömning som 

ska användas och vilka mål eleverna ska arbeta mot. Det är även fördelaktigt att chefen 

tillsammans med personalen sätter upp gemensamma mål att jobba efter.  

 

”Pedagogiskt ledarskap innebär att få det stöd som behövs och att ha 

en bra dialog” (Lärare 1)  

 

Rektorn ska vara en ledare för det pedagogiska genom att se de stora dragen i 

skolverksamheten som att ge lärare de resurser som behövs. Det har i viss mån ansetts att det 

borde kallas att vara ledare för pedagogisk verksamhet eftersom alla ledare ska vara 

pedagogiska ledare och förutom rektorn anses även lärarna vara pedagogiska ledare. Ett annat 

passande namn för det är att vara en konstruktiv ledare, eftersom det innebär vara benägen att 

se lösningar ifall oanade problem eller konflikter uppstår. Däremot förväntas det inte av en 

rektor att gå in och tala om hur undervisningen ska genomföras på lektionsnivå, utan mer 

grovplanering i stora drag kring vad skolan ska satsa på. Rektorn ska därmed sätta upp 

riktlinjer för arbetets fördelning det. Dessutom är det viktigt att rektorn lyssnar på den expertis 

som finns inom verksamheten när det gäller områden där mindre erfarenhet finns. 

 

”Det viktiga för en pedagogisk ledare är att ha en nära kontakt och ha 

tid i klassrummen samt stötta personalen” (Biträdande rektor) 

 

Serviceideal 

 

Som chef i allmänhet är rektorn en förebild utåt och agerandet sänder ett signalvärde till 

verksamheten. Detta kan bland annat vara att placera rektorns kontor centralt, exempelvis 

nära entré och uppehållsrum. I kombination med att ha dörren öppen blir detta ett sätt för 

rektorn att vara närvarande i verksamheten och få igenom sin vision. Ifall rektorn skulle sitta i 
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en vrå och säga till medarbetarna att verkställa idéer skulle inte det fungera eftersom rektorn 

inte varit där och skapat en förståelse för arbetet. 

 

”Jag vill alltid prioritera att mingla. Det kan låta som att jag bara 

springer runt och är trevlig men det handlar om att vara närvarande, 

vilket inte alltid går då andra äger min tid” (Rektor 1) 

 

Klassrumsbesök är allmänt förekommande och utöver dem är det viktigt att visa uppskattning 

och motivera sina medarbetare. Bland annat handlar det om att ställa frågor om hur lärarna 

tänker i sitt arbete för att utmana dem och utveckla pedagogiken. För att möjliggöra det krävs 

ett förtroende mellan rektorn och lärarna. Det ska handla om att rektorn visar förståelse för 

vad som händer ute i verksamheten och ska ge energi både bra och sämre dagar. 

 

Det framkommer att det är viktigt att lyssna till sina medarbetare men att det i slutändan är 

rektorn som bär ansvaret. I allmänhet anses även stöd vara något medarbetarna får om det 

behövs. Bland lärare kan det handla om att få de resurser som önskas eller att rektorn tar 

beslut om det uppstår problem bland elever. Medarbetarsamtalen är också ett sätt att få stöd i 

sitt arbete. Om rektorn inte stödjer arbetet eller uttalar att det är viktigt kommer inte heller 

personalen tycka det, vilket har setts som en dominerande åsikt. Därför är ledningens 

uttalanden viktiga för hur personalen prioriterar.  

 

Att avsätta en specifik tid då eleverna får komma med tekniska problem har visat sig vara en 

bra lösning för att undvika konstant spring. Det har även uppfattats som en lättnad när 

exempelvis en intendent har kunnat hoppa in om biträdande rektor varit upptagen. Lärarna har 

även upplevt att de har kunnat få mer stöd och utvecklats mer i sitt arbete i de fall då en 

biträdande rektor har tillsatts. 

 

”Jag har haft tre olika rektorer och alla har varit olika och utfört 

olika typer av ledarskap. Det pedagogiska ledarskapet har jag fått 

mer från den här senaste, kanske eftersom han har en biträdande som 

kan hjälpa honom med andra saker” (Lärare 1)  

 

Kommunikationen generellt uppfattas som ytterst viktig och anses omöjlig att vara utan samt 

är avgörande för hur bra verksamheten blir. Det är viktigt som chef att lyssna på sina 

medarbetare och göra det bästa utifrån givna förutsättningar. Större arbetsplatsträffar samt 

träffar med ledare i arbetslagen sker regelbundet. Rektorer som ägnar tid åt personalens 

fackliga representanter tycks vara betydelsefullt. Återkopplingar har setts ske inom 

ledningsgruppen i form av regelbundna träffar för att kommunicera och det sker även kontakt 

via digitala enheter.  

 

“…om inte vi har kommunikation i ledningsgruppen på skolan så 

märks det nedåt i organisationen” (Biträdande rektor) 

 

Kontakten med rektorn uppfattas i allmänhet bland lärarna som bra och rektorn talar tydligt 

om vad som förväntas av personalen samt vad personalen kan förvänta sig av rektorn. 

Förtroende kan skapas genom att rektorn håller sina löften och har samma synsätt som lärarna 

när det gäller lärandet samt elever. Även kommunikation mellan rektor och föräldrar är viktig 

och möten hålls ifall det önskas eller behövs. 
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Sammanfattningsvis är det centralt för en rektor att kunna delegera ansvar till de biträdande 

rektorerna så att rektorn själv kan lägga fokus på det mest väsentliga. Det är även viktigt att 

rektorn har en öppen och bra kommunikation med medarbetarna för att visa engagemang och 

vara närvarande i verksamheten 

 

5.2.2 Fristående skolverksamhet 

 

Rektorn ska stå för den pedagogiska ledningen och skolans innehåll. I den fristående 

skolverksamheten är det generellt enbart en rektor i ledningsgruppen. I vissa fall finns 

administratörer och specialpedagoger till hjälp men som inte riktigt räknas till 

ledningsgruppen. 

 

Huvudgifterna i den fristående skolverksamheten är att ha daglig kontakt med eleverna och 

lärarna. Även formaliserade möten samt ha god kontakt till föräldrarna är centrala uppgifter. 

Rektorn ska genom sin roll kunna inspirera och en av de prioriterade uppgifterna är att lösa 

ärenden kring kränkning och diskriminering. Liknande gäller om ett ärende måste tas med 

BUP eller socialtjänsten. Det är även alltid viktigt att prioritera om det är någon ny förälder 

med sitt barn som vill komma och besöka skolan.   

 

Diskretionärt beslutsfattande 

 

Om det skulle tillkomma en biträdande rektor inom den fristående skolverksamheten så skulle 

rektorn lägga mer fokus på nya idéer. På grund av skollagens krav på rektorns ansvar 

uppfattas samledarskap som svårt då många uppgifter är svåra att delegera. Eftersom det är 

tydliga roller i skolans värld och det finns bestämda uppgifter är åsikten att det inte skulle 

fungera att ha två rektorer om den ena är halv-lärare. Generellt önskas även fler 

specialpedagoger för att bland annat kunna bolla mer tunga elevärenden.  

 

Allmänt kan det ses en förändring i rektorns ledarskap de senaste åren bland annat då 

rektorsutbildningen har genomförts av många outbildade rektorer. Detta har lett till att 

ledarskapet har blivit tydligare, satsningar har gjorts, bättre kunskap om skollagen samt i 

allmänhet och snabbare beslutsfattande.  

 

Det anses finnas många tolkningar av det pedagogiska ledarskapet, som ständigt uppfattas 

aktuellt. Det handlar om att vara rätt uppdaterad på vad som händer, att ligga snäppet före de 

andra i verksamheten samt att ta initiativ till att hålla de pedagogiska frågorna vid liv hos 

personalen.  

 

”Drömmen är att man ska leda det pedagogiska arbetet hela tiden och 

hålla sig ifrån mycket administrativt och praktiskt, att vara ute i 

klassrummen och diskutera pedagogik med lärarna. Men detta finns 

inte i praktiken” (Rektor 3) 

 

I vissa perioder blir det mycket praktiska åtgärder men ibland är det pedagogiska ett sätt att 

lösa det praktiska. Ofta är det initiativ från lärare som gör att rektorn blir engagerad och 

tillsammans brukar de komma överens om vad som ska vara i fokus. Dessutom anses det 

viktigt att som rektor få idéer från andra rektorer eller hålla sig uppdaterad i debatten. Det 

finns många praktiska delar som hör ihop med pedagogiskt ledarskap och som kan leda fram 

till en ren pedagogisk framgång. Därför är uppfattningen att det pedagogiska ledarskapet 
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handlar om helheten, som att ta tid att möta föräldrar och elever i samtal. Det behöver inte 

bara röra undervisningen utan att eleven skaffar ett större förtroende och känner sig tryggare 

leder till en bättre undervisningssituation på sikt. Lärarna behöver ha tid att planera och 

genomföra sin undervisning, de behöver ha stöd runt omkring sig. Generellt finns ett fokus 

och det är att skolan ska bli en så bra plats som möjligt för elever som i sin tur ska ges bästa 

möjliga undervisning.  

 

Serviceideal 

 

Rektorns ledarskap i en fristående skolverksamhet har i något enstaka fall uppfattats som 

ensamt men majoriteten anser att det finns någon att bolla idéer med, exempelvis 

specialpedagog och styrelsen som är huvudman för skolan. En övervägande del visar att det 

finns stöd att tillgå i den fristående skolverksamheten både bland lärare och rektorer. Det 

förekommer i vissa fall ett större möte en gång om året där dokumentation och ordning på 

rutiner diskuteras, där en överblick görs över vilka resurser som finns att tillgå. Det har även 

ansetts viktigt att lyssna in medarbetarna eftersom de besitter kompetensen.  

 

Kommunikationen anses vara motorn inom den fristående skolverksamheten. Lärare anser sig 

kunna framföra synpunkter och förslag på förbättringar och rektorn ger ofta ett rakt och 

snabbt svar. I vissa fall förekommer det inga personalmöten men diskussioner kring elever 

och annat sker informellt mellan lärarna. Däremot finns önskemål om att börja med 

personalmöten när det gäller större frågor.  

 

”Alla platsar inte i organisationen. Vi har några som har varit här 

väldigt länge och det är både bra och inte bra. Det är bra ur vissa 

perspektiv men man kan också bli hemmablind när man jobbat för 

länge” (Rektor 2) 

 

Skyldigheter gentemot myndigheter anses viktiga, men om det uppkommer viktigare ärenden 

anses det vara acceptabelt att låta myndigheter vänta någon vecka.  

 

“…däremot kanske jag inte låter myndigheterna vänta i tre månader 

för då kan jag känna att det kanske kommer något hemskt. Det viktiga 

är att lärare och elever måste ha en hyffsad situation i sin vardag, det 

prioriterar jag” (Rektor 3)   

 

Även möten och nära kontakt med föräldrar anses viktig. Kontakten mellan skolverksamheten 

och föräldrar till elever som behöver extra vägledning under högstadietiden brukar rektorn 

vara delaktig i. Rektorn håller föräldrarådsmöten där frågor diskuteras kring undervisning och 

elevers välbefinnande. Då rektorn lyssnar och stöttar föräldrarna i deras roll känner 

föräldrarna sig mer nöjda med skolan. 

 

Sammanfattningsvis så anser sig rektorn, trots den ensamma rollen i ledningsgruppen, ha 

medarbetare att bolla idéer med. Det anses även vara viktigt att lyssna in medarbetarna då de 

besitter den bästa kompetensen. Det framgår också att pedagogiskt ledarskap är något som 

helst är i fokus.   
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5.2.3 Jämförelse mellan skolformerna avseende professionalism 

 

I den kommunala skolverksamheten fokuseras utövandet av det pedagogiska ledarskapet 

genom att delegera administrativa uppgifter till biträdande rektorer. Det anses som viktigt att 

vara närvarande i verksamheten så att rektorn vet vilka behov som finns men även för att 

kunna ge stöd till medarbetarna. Denna form av stöd är även viktigt inom den fristående 

skolverksamheten men sker i mer dagliga sammanhang. Istället är serviceidealet mer 

fokuserat då kontakten med föräldrar är viktiga för att deras verksamhet ska kunna fortsätta 

bedrivas. De fristående skolverksamheterna är generellt måna om att lämna bra statistik som 

en form av marknadsföring och har även som huvudmålsättning att ge bra undervisning. Detta 

begränsar rektorn ibland från att göra det som anses vara bäst för verksamheten. 

 

Den pedagogiska ledningen anses vara viktig i båda skolformerna och det är via den som 

skolans innehåll bestäms, därför bör mindre tid ägnas åt administrativa uppgifter. I 

kommunala skolverksamheter har det ansetts vara att motivera och få medarbetarna delaktiga. 

Däremot har det pedagogiska ledarskapet ansetts gå hand i hand med det administrativa 

eftersom det ska handla om helheten i fristående skolverksamheter. En ytterligare skillnad 

som visats, men som verkar bero på personliga skäl är entusiasmen för att vara rektor. Denna 

entusiasm visar stora skillnader mellan rektorerna då vissa avråder från att bli det medan 

andra menar att det är det bästa jobbet som finns. 

 

6 Analys  
 

Studiens syfte är att analysera hur det pedagogiska ledarskapet kan utövas jämte de 

administrativa uppgifterna samt om olika styrförutsättningar har en betydelse för de 

respektive verksamheterna, det vill säga kommunal och fristående. Nedan presenteras en 

analys av hur professionalism och managerialism kan förenas med varandra samt vad som kan 

vara svårare att förena dem sinsemellan. Avslutningsvis presenteras en analys om 

samledarskap skulle kunna underlätta eller försvåra kombinationen av managerialism och 

professionalism i förhållande till vad som har framkommit i resultatet.   

 

6.1 Professionalism och managerialism - förenligt eller oförenligt 

 

I vissa avseenden går professionalism och managerialism ihop samtidigt som det finns ett 

antal aspekter som är svårförenliga när det gäller de två logikerna.  

 
Kommunal skolverksamhet  

 

Rektorn ska bedriva ett effektivt och bra ledarskap enligt managerialism (Andersson & Liff 

2012). Ur en professionell synpunkt ska rektorn agera som en förebild utåt. Här kan 

professionen anses vara vägledande för managerialismen då rektorn agerar som en förebild så 

att ledarskapet blir effektivt.  

 

I de kommunala skolverksamheterna är måluppfyllelsen viktig och ett mått på hur väl 

eleverna lyckas vilket uppfylls via ett pedagogsikt ledarskap. Anledningen till att rektorn kan 

prioritera det pedagogiska ledarskapet beror ofta på att det finns biträdande rektorer som kan 

ansvara för de administrativa områdena som rektorn inte anser sig hinna med. Samtidigt är det 
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rektorn som alltid i slutändan har det avgörande beslutet och anses ha rätt kompetens i och 

med dennes profession (Andersson & Liff 2011; Friedson 2001). En tydlig uppdelning av 

pedagogiskt ledarskap och administrativa uppgifter skulle göra det lättare för medarbetarna att 

veta vem de ska vända sig till när de har frågor.  

 

Det råder inga tvivel om att rektorer önskar lägga mest fokus på pedagogiskt ledarskap 

eftersom det anses vara centralt för verksamheten. Dock finns det en begränsning i form av 

ekonomiska förutsättningar när det handlar om vilka resurser som är möjliga att tillsätta. 

Rektorer vill med andra ord agera efter vad de anser är bäst för verksamheten, det vill säga 

agera utifrån professionalism (Andersson & Liff 2011; Friedson 2001). Däremot har de inte 

alltid möjlighet att göra det på grund av budgetstyrningen, det vill säga begränsas av 

managerialism. Lagarna gör det inte heller lätt för rektorn att veta vilken logik som 

verksamheten ska styras enligt då de säger mot varandra. Därför måste rektorn handla på ett 

ansvarstagande sätt och tro på sin egen förmåga att agera utifrån vad som är bäst för 

verksamheten (Friedson 2001). Rektorer i de kommunala skolverksamheterna har använt sig 

av delegering för att hinna med allt som anses viktigt. Betydelsen av att kunna delegera har 

framkommit som en central del av rektorns ledarskap.  

 

Fristående skolverksamhet 

 

I viss mån har det påståtts att administrativa uppgifter är en bidragande faktor till att det 

pedagogiska ledarskapet kan utföras och att de tillsammans skapar helheten. Inom fristående 

skolverksamheter har rektorers ledarskap förändrats i positiv riktning efter att de genomgått 

rektorsutbildningen. Rektorsutbildningen är i enlighet med Freidson (2001) en förutsättning 

för att kunna utöva professionen enligt specifika och rätta erfarenheter. Detta ska leda till ett 

högkvalitativt genomförande och ökad produktivitet (ibid). 

 

Andersson & Liff (2012) åberopar att NPM har lett till att professionen har fått större 

ansvarstagande vilket kan konstateras av denna undersökning. Detta med utgångspunkt från 

att det är svårt för rektorer inom såväl kommunala som fristående skolverksamheter att hinna 

med både rollen som chef och pedagogisk ledare. Den senare delen har visats något svårare 

att ge plats för i rektorns ledarskap, då rektorn ofta är ensam i ledningsgruppen.  

 

Jämförelse mellan skolverksamheterna 

 

Liksom tidigare forskning visade denna undersökning att pedagogiskt ledarskap definieras 

olika, oberoende av skolform, utifrån var enskild individ. Detta kan ha att göra med att den 

som innehar professionen, det vill säga rektorn i detta fall, själv bestämmer normerna och hur 

den professionella kunskapen ska appliceras i arbetet. Det är med andra ord rektorn som har 

det diskretionära beslutsfattandet (Friedson 2001). Detta kan ses som en förklaring till varför 

skolformerna väljer att prioritera olika.    

 

Centraliseringsambitioner från politisk nivå och traditionella maktstrukturer byggda utifrån 

professionalism hamnar ofta i konflikt (Blomberg & Waks 2009). Denna konflikt syns i 

relationen mellan skollagen och kommunallagen, som tillsammans kan uppfattas som 

problematiska för rektorer. Tolkningen av lagarna kan anses vara att rektorn tvingas göra en 

avvägning för att hålla sig till en av lagarna och behöver välja noll-uppfyllelse eller 

måluppfyllelse. Detta är svårförenligt för så väl kommunala som fristående skolverksamheter 

då de vill uppfylla båda. I fristående skolverksamheter finns det dock önskemål om 

vinstintresse, vilket gör att ekonomiska mål automatiskt fokuseras mer.  
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Den kunskap och färdighet (Friedson 2001) som rektorer har i och med sin profession borde 

möjliggöra att de själva kan prioritera vilken del som anses viktigast av professionalism och 

managerialism. I kommunala skolverksamheter har det pedagogiska ledarskapet prioriterats 

där ett stort fokus har legat på att vara närvarande i verksamheten samt ge stöd åt sina 

medarbetare. I fristående skolverksamheter däremot har ekonomiska aspekter varit mer 

centralt. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till vad allmänheten förväntar sig av en rektors 

ledarskap för att de ska skapa ett förtroende för den (Liff & Andersson 2009).   

 

Båda skolverksamheterna är överens om att eleverna är viktigast och att det är via dem som 

måluppfyllelse nås. I och med den valmöjlighet som finns ställs krav från befolkningen på 

rektorns profession angående kompetens och etik (Liff & Andersson 2009). Här måste 

fristående skolverksamheter fokusera mer på managerialism eftersom de är beroende av antal 

elever. Detta gör att de inte har samma handlingsfrihet i professionen som kommunala 

skolverksamheter har. Kommunala skolverksamheter är också begränsade av ekonomin men 

har fler resurser att tillgå vilket gör att de kan ha ett annat fokus, det vill säga ett mer 

professionellt fokus.  

 

Införande av NPM var tänkt att minska skillnaden i styrning mellan privata och offentligt 

styrda verksamheter (Andersson & Liff 2012). Det uppfylls genom att båda har samma 

förutsättningar för bidrag samt att båda har samma rättigheter och skyldigheter enligt lagen. 

Det som däremot skiljer sig mellan organisationsformerna till stor del är synen på ekonomi. 

Fristående skolverksamheter uttalar sig mer kring marknadsföring samt hur skolan kan 

utvecklas, bli mer attraktiv och därigenom bli större. Möjligtvis kan det vara så att 

kommunala skolor inte känner samma press av att växa då de inte har samma vinstintresse 

och risk att gå i konkurs som fristående skolverksamheter har. De ekonomiska 

förutsättningarna avgör i vilken mån resurser kan tillsättas inom såväl kommunala som 

fristående skolverksamheter. Dock kan kommunala skolverksamheter anses ha mer utrymme 

att utöva professionalism då de har biträdande rektorer att delegera till.  

 

Den dubbla rollen, det vill säga hybridrollen, ger en osäkerhet hos ledaren (Öfverström 2008). 

Professionen anses i teorin både vara ett hot och ett instrument för att hjälpa till att hålla sig 

inom ramen med resursrestriktioner. Dock finns det risk att professionen hamnar i kläm då 

ekonomiska förutsättningar begränsar bestämmanderätten vilket har setts genom att det inte 

alltid finns möjlighet att tillsätta de resurser som behövs (Andersson & Liff 2011). Samtidigt 

verkar det finnas bättre möjligheter för kommunala verksamheter att kombinera 

professionalism och managerialism, dock inte helt utan svårigheter.  

 

6.2 Samledarskap som ett hjälpmedel att förena logikerna 

 

I och med den höga arbetsbelastningen för rektorn hade det underlättat ifall två kunde dela på 

rollen och dela upp logikerna managerialism samt professionalism sinsemellan, vilket kan 

göras med hjälp av ett samledarskap (Holmberg & Söderlind 2004; Hjalmarson 2003). I den 

mån som någon har haft möjlighet att få avlastning eller hjälp på ett eller annat sätt så har det 

uppfattas som positivt i båda skolformerna. I och med detta samt att rektorn inte ska ha så hög 

arbetsbelastning och ha möjlighet att fokusera på det som önskas prioriteras måste delegering 

kunna ske.  
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Ett rent samledarskap delas helt lika mellan två individer (Holmberg & Söderlind 2004). I 

skolvärlden går detta emot skollagen och har även visat sig uppfattas av de i verksamheten 

som svårapplicerbart rent praktiskt. En av orsakerna enligt både Holmberg & Söderlind 

(2004) och undersökningen är att det blir en osäkerhet hos medarbetarna kring vem de ska 

vända sig till. Istället skulle en antydan av samledarskap kunna användas där tankesättet finns 

i grunden av verksamheten. Delegering kan ses som en variant av samledarskap, i form av 

oäkta dubbelkommando (Lambert-Olsson 2004). Kommunikation, som är en väsentlig del av 

samledarskap, kan också vara en sådan faktor som dessutom bidrar till att måluppfyllelsen blir 

tydligare (Baldoni 2004). 

 

I samledarskap är det ledningen tillsammans som ska se till att resurserna används effektivt 

samt arbeta med lärande och utveckling (Hjalmarson 2003). Det här är ett inslag som skulle 

kunna användas så att rektorn endast har huvudansvaret men får stöd och input från de andra i 

ledningen. Ett samledarskap skulle därför passa bättre i de kommunala skolverksamheterna 

där sådana tendenser redan finns i vissa av verksamheterna. Det är det oäkta 

dubbelkommandot, där flera har ansvar men en har det slutliga ansvaret, som ses i vissa av de 

kommunala skolverksamheterna då en del ansvarsområden delegeras till biträdande rektorer. 

Däremot i de fristående skolverksamheterna ses sällan en biträdande rektor och delegering av 

arbetsuppgifter är väldigt sällsynt. Därför borde det ses över om det finns utrymme för en 

biträdande rektor i budgeten, åtminstone på halvtid.  

 

6.3 Koppling till syfte och frågeställning 

 

Ett sätt för rektorn att hinna med det pedagogiska ledarskapet bredvid de administrativa 

uppgifterna är att ha biträdande rektorer som delegeras ansvarsområden inom det 

administrativa. Rektorn har fortfarande huvudansvaret för uppgifterna men de ska rent 

praktiskt skötas av de biträdande rektorerna och endast kontrolleras av rektorn. På så vis kan 

rektorn lägga mer fokus på det pedagogiska ledarskapet. Det är ungefär så det ser ut idag i den 

kommunala skolverksamheten men det borde bli mer tydligt att det är så uppdelningen ska 

vara. Det krävs med andra ord ett gediget samarbete i ledningsgruppen som genomsyras av 

god kommunikation för att det ska fungera. I de fristående skolverksamheterna skulle det 

därför vara bra om resurser sågs över om det finns möjlighet att införskaffa en biträdande 

rektor. Dock kan rektorn i den fristående skolverksamheten inte överlåta lika mycket 

administrativa uppgifter på den biträdande rektorn då det är en så pass central del för 

skolverksamheten. Det krävs att rektorn har god översikt över marknadsföringen samt det 

ekonomiska för att verksamheten inte ska gå i konkurs. Eftersom ekonomi är en sårbar del i 

den fristående skolverksamheten kan de till att börja med att se över om det finns utrymme för 

en halvtidsanställd biträdande rektor. Den skulle avlasta med administrativa uppgifter utöver 

marknadsföring och ekonomi, som inte är lika avgörande uppgifter för verksamheten, för att 

bland annat minska förseningar av statistik och andra administrativa uppgifter till 

myndigheter. 

 

7 Diskussion  
 

Begreppet pedagogisk ledare har med hjälp av studien blivit tydligare. Enligt 

Skolinspektionen (2010) och Rapp (2009) var det ett komplext begrepp som bland annat 

definierades med att det ska leda lärare i det pedagogiska arbetet samt hantera uppståndna 

problem i verksamheten. De här uppfattningarna bekräftas av studiens resultat och med hjälp 
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av det kan begreppet pedagogiskt ledarskap förtydligas ännu mer. Innebörden av begreppet 

har fortfarande skiljaktiga åsikter men en genomgående åsikt är att det handlar om att rektorn 

ska vägleda sina medarbetare och sätta upp gemensamma mål. Även att det pedagogiska 

ledarskapet innebär att ge stöd och tillfredställelse av resurser i den mån det går samt att ha en 

bra kommunikation inom verksamheten. 

 

I den kommunala skolverksamheten uppfattas det pedagogiska ledarskapet främst som att ha 

nära kontakt med verksamheten, klassrumsbesök och finnas som stöd för medarbetarna. Det 

finns många likheter här till Brüde Sundin (2009) och Rapp (2009) som antydde att 

pedagogiskt ledarskap innebär att vara engagerad i medarbetarnas arbete och vara ett 

bollplank att diskutera idéer med. Även i den fristående skolverksamheten handlar 

pedagogiskt ledarskap om att göra klassrumsbesök men även att hålla sig ifrån mycket 

administrativt arbete. Här verkar det dock mera uppfattas som ett drömscenario som 

egentligen inte uppfylls. En möjlig anledning till att pedagogiskt ledarskap uppfattas olika 

inom fristående och kommunala skolverksamheter kan vara tillgängligheten av biträdande 

rektor. Inom den kommunala skolverksamheten har rektorn kunnat utöva mer pedagogiskt 

ledarskap när det funnits en biträdande rektor som hjälpt rektorn med andra uppgifter. Både 

elever och lärare har på något sätt fått stöd tack vare att det funnits biträdande rektor inom 

skolverksamheten. Även när det pedagogiska och administrativa inte går ihop har rektorn 

kunnat delegera administrativa arbetsuppgifter för att fokusera tid på att vara närvarande och 

besöka lektioner. Inom den fristående skolan har istället rektorns ibland ensamma roll i 

ledningsgruppen försökt hitta andra sätt att lösa problemet med för lite tid åt det pedagogiska 

ledarskapet. Uppfattningen finns att det ibland kan lösa praktiska saker och att lärare tar 

initiativ till vad som behövs ändras och engagerar rektorn istället för tvärtom. Tillsammans 

kan de då komma överens om vad som ska vara i fokus och på så sätt handlar det pedagogiska 

ledarskapet om helheten och om alla inblandade i verksamheten.  

 

Det indirekta ledarskapet handlar enligt Skolinspektionen (2010) om förtroende för lärarna, 

vilket byggs upp av öppenhet och tillit. För en effektiv skolauktoritet behöver alla vara 

delaktiga och ses som kollegor på samma horisontella nivå och inte hierarkiskt (Mulheron 

2012). Kommunikation mellan rektor och lärare innebär bland annat diskussion kring 

undervisningens innehåll och form. Även den direkta kontakten till elever och medarbetare 

samt deras välbefinnande är prioriterat inom båda skolverksamhetsformerna. Genom att ha 

dörren öppen blir rektorn mer närvarande i verksamheten och skapar förståelse för 

medarbetarnas arbete samt får bättre kontakt med eleverna. Enligt Skolinspektionen (2010) 

innebär kommunikation reflekterande samtal kring undervisning och utveckling. Delaktighet 

är ett nyckelord och det förutsätter kommunikation kring skolans mål (Nir & Hameiri 2013). I 

enlighet med Skolinspektionen (2010) och Hallerström (2006) är kommunikationen central i 

såväl kommunal och fristående skolverksamhet. Likheter i både kommunala och fristående 

skolverksamheter är att lärarna anser sig kunna framföra synpunkter och förväntar sig att 

rektorn ska ta till sig av det, samt att göra något åt det i den mån det är möjligt. Något som 

skiljer skolverksamhetsformerna åt i kommunikationen är personalmöten. Här finns olika 

tillvägagångssätt när det gäller personalmöten då det i vissa fall förekommer formaliserade 

möten och i andra fall inte gör det, men där det finns önskemål om att börja med 

personalmöten när det gäller stora frågor.  

 

Rektorn kan påverka elever genom att göra klassrumsbesök, ett så kallat nära pedagogiskt 

ledarskap (Gurr m.fl. 2014; Hallerström 2006; Brüde Sundin 2009). Genom att finnas på plats 

blir det enklare för rektorn att skapa en uppfattning om vad personalen anser behöver åtgärdas 

och vad de har för idéer. Detta är en process i att stödja lärarens utveckling och ledarskap. I 
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den kommunala skolverksamheten förekommer det klassrumsbesök som ett sätt för rektorn att 

visa uppskattning och motivera medarbetarna. Det krävs förtroende mellan dem för att det ska 

fungera, vilket generellt verkar finnas inom den kommunala skolverksamheten. Inom den 

fristående skolverksamheten görs också klassrumsbesök, men där finns inte lika mycket tid 

till det som rektorerna egentligen skulle önskat.  

 

Rektorn spenderar mest tid på administrativa uppgifter, som en följd av en utökning av 

rektorns ansvarsområden (Brüde Sundin 2009). Rektorn förväntas lägga tillräckligt med tid på 

administrativa uppgifter samtidigt som förväntningar finns på att utföra ett väl pedagogiskt 

ledarskap. Tiden och prioriteringen ska räcka till för samtliga uppgifter och hur detta görs är 

upp till varje enskild rektor. Olika intressen önskas prioritera och det är genom rektorns 

hybridroll som professionalism med managerialism ska kombineras, vilket kan ses som en 

svårighet (Öfverström 2008). Hur detta uppfattas inom den kommunala skolverksamheten 

skiljer sig mot hur det uppfattas inom den fristående skolverksamheten. Det anses lättare för 

små verksamheter (Böhlmark m.fl. 2012), som de fristående skolverksamheterna är, att 

kombinera logikerna då rektorn där är närmare sina medarbetare. Resultatet i denna 

undersökning visar delade meningar om detta. Vissa anser att pedagogiskt ledarskap ingår i 

det praktiska och andra anser att det finns väldigt lite till utövandet av det eftersom logikerna 

inte går ihop med varandra. I den kommunala skolverksamheten är rektorn i regel inte ensam i 

ledningsgruppen och kan därför delegera bort en del uppgifter till biträdande rektorer. Oftast 

uppfattas måluppfyllelsen, det vill säga det pedagogiska ledarskapet, som viktigast då den 

innebär att eleverna lyckats uppnå de mål som skolverksamheten eftersträvar. Fristående 

skolverksamheter har inte samma valmöjlighet som kommunala att uppnå skollagen eller 

kommunallagen, eftersom det är ett krav att hålla budgeten för att överleva.  

 

Att delegera uppgifter enligt samledarskap i form av oäkta dubbelkommando fungerar om det 

sker genom överenskommelse utifrån dialog (Lambert-Olssons 2004) mellan rektor och 

biträdande rektor. Inom kommunal skolverksamhet är det därför möjligt att dela upp rektorns 

hybridroll i plural enligt oäkta dubbelkommando.  Delat ledarskap ska bedrivas smidigt 

(Holmberg & Söderlind 2004) vilket förutsätter att såväl rektor som biträdande rektor har sina 

ansvarsområden och är överens om vem som har ansvar över vad. Lösningen om 

samledarskap och oäkta dubbelkommando är svårare att genomföra inom den fristående 

skolverksamheten eftersom det utifrån resultatet framkommer att rektorn generellt är ensam i 

ledningsgruppen. Endast om det finns en biträdande rektor inom skolverksamheten fungerar 

det att dela upp rektorns hybridroll enligt oäkta dubbelkommando (Lambert-Olsson 2004). 

Därmed har rektorn inom den fristående skolverksamheten inte samma möjligheter att 

delegera bort uppgifter som i den kommunala. Då det generellt har uppfattas vara mycket 

pappersexercis bland de fristående skolverksamheternas rektorer har det ansetts accepterat att 

låta myndigheter vänta med viss statistik för att andra uppgifter är viktigare. Enligt studien har 

det i viss mån funnits önskemål om att ha en biträdande rektor som kan råda över alla 

pappersuppgifter, vilket skulle förhindra att statiskinlämning till myndigheter bli försenad.  

 

8 Slutsatser 
 

Studiens syfte var att analysera hur det pedagogiska ledarskapet kan utövas jämte de 

administrativa uppgifterna samt om styrförutsättningar, ur ekonomiskt perspektiv, hade 

betydelse beroende på om det är en kommunal eller fristående skolverksamhet. Rektorer i 

kommunala skolverksamheter kan få mer utrymme för det pedagogiska ledarskapet genom att 

öka delegeringen av administrativa ansvarsområden till de biträdande rektorerna. I den 
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fristående skolverksamheten kan däremot inte lika mycket administrativt delegeras bort då de 

ekonomiska förutsättningarna har så pass stor betydelse för verksamhetens existens. Istället 

ska endast en del av administrativa uppgifter delegeras till en biträdande rektor och rektorn 

behålla övergripande arbetsuppgifter gällande marknadsföring och ekonomi. Rektorn ska i 

båda skolformerna alltid ha huvudansvaret även fast ansvarsområden delegeras bort. Därför 

krävs det ett starkt samarbete och god kommunikation mellan de i ledningsgruppen, det vill 

säga rektor och biträdande rektorer.   

 

Samarbetet i ledningsgruppen är idag olika i kommunala och fristående skolverksamheter. I 

kommunala skolverksamheter har rektorn i regel en eller flera biträdande rektorer att 

samarbeta med, medan rektorn i fristående skolverksamheter generellt är ensam i 

ledningsgruppen. Rektorer i fristående skolverksamheter upplever däremot att de ändå har 

sina medarbetare att stötta sig mot och bolla idéer med, vilket även gäller för kommunala 

skolverksamheter. Rektorn måste enligt skollagen ensam vara huvudansvarig för sin 

skolverksamhet oavsett vilken skolform det gäller. Därför fungerar inte ett renodlat 

samledarskap som en lösning på hybridrollen och det ska därmed endast vara indikationer 

från samledarskap i rektorns ledarskap. Istället löses hybridrollen med hjälp av delegering av 

administrativa uppgifter från rektorn till biträdande rektorer. Däremot ser de ekonomiska 

förutsättningarna olika ut mellan skolformerna. Inom den fristående skolverksamheten finns 

ett vinstintresse, eller åtminstone ett krav på att inte överskrida budgeten. Detta gör att de har 

aningen svårare att tillsätta resurser än vad kommunala skolverksamheter kan anses ha.  

 

Ett pedagogiskt ledarskap ska fokusera på att vägleda medarbetarna, ha god 

kommunikationsförmåga, stötta och sätta upp gemensamma mål. Nyckelbegreppet för att 

uppnå det fokus som pedagogiskt ledarskap har är att vara närvarande i verksamheten och 

klassrummen i de kommunala skolverksamheterna. I fristående skolverksamheter handlar det 

snarare om att pedagogiskt ledarskap är en bidragande faktor till helheten och ett komplement 

till det administrativa.  

 

Fristående skolverksamheter bör se över ekonomiska möjligheter att införskaffa en biträdande 

rektor med halvtidsanställning, trots att det är en aning svårt att åtgärda med dagens 

ekonomiska läge som utgångspunkt. Detta för att pedagogiskt ledarskap ska få lite mer 

utrymme i rektorns ledarskap och att förhindra att administrativa uppgifter till myndigheter 

försenas. I åtanke finns det att möjligheter på grund av ekonomiska faktorer inte är detsamma 

som i kommunala skolverksamheter för tillsättande av resurser. Däremot anses det bra ifall de 

fristående skolverksamheterna försöker göra utrymme i budgeten för en biträdande rektor, 

åtminstone på halvtid, då det skulle underlätta arbetet.    

 

8.1 Framtida forskning 

 

Eftersom omfattningen av studien inte är så stor är förslag till framtida forskning att göra en 

större undersökning som innefattar flera skolor och fler respondenter för att få bredare 

perspektiv. Här skulle det även finnas mer utrymme att göra observationer för att även få med 

det avvikande. Ett alternativ skulle vara att göra studien enbart med rektorer och biträdande 

rektorer då deras åsikter har ansetts som mest väsentliga för denna studie. 

 

Ett annat förslag till framtida forskning är hur lärare skulle uppleva större närvaro av rektorn i 

klassrummen. Även fast det pedagogiska ledarskapet visar att det är bra för elevers 

studieresultat kan det vara så att lärare känner att rektorn lägger sig i för mycket.    
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