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1. Inledning 
 

Detta är en komparativ studie som har för avsikt att jämföra hur rektorer i Finland och Sverige 

upplever deras professionella autonomi.  Genom att jämföra två grannländer kan vi upptäcka likheter 

och skillnader, vilket ger oss en inblick i hur rektorers uppdrag avgränsas samt hur rektorerna 

upplever dessa avgränsningar.  

Denna studie är den ena av två studier som undersöker rektorers autonomi i de nordligaste delarna 

av Sverige, Finland och Norge. Denna studie är en undersökning av rektorers autonomi i Finland och 

Sverige; den andra är motsvarande studie om norska och svenska rektorers autonomi. Båda 

författare är sedan många år verksamma som rektorer. 

Båda länderna räknas till socialdemokratiska välfärdsstater, som under en lång tid har kännetecknats 

av en central styrning av en skola med ett kompensatoriskt uppdrag. Idag har situationen dock 

förändrats och det finns fler variationer än likheter mellan dessa länder (Ärlestig, Day & Johansson, 

2016).  Flera studier har konstaterat att decentralisering och marknadisering av skolan sedan 1990-

talet har förändrat förutsättningarna i skolan i olika utsträckning (Hargreaves & Shirley, 2010; 

Frostensson, 2015; Paulsen, 2016a). Det har det visat sig att konsekvenserna av denna 

decentralisering och marknadisering har varit olika mellan Finland och Sverige (Simola 2005; Moos, 

2016c).   

Inom det svenska skolsystemet har det utvecklats ett system av så kallad dubbel styrning (Skott, 

2014). Det betyder att skolan regleras och kontrolleras av staten och kommunala eller privata 

huvudmän, trots att den är decentraliserad sedan 1991.  Även den finska skolan är decentraliserad, 

men Risku (2016) konstaterar att det finns ett mycket starkt kommunalt självstyre. Dessa två 

styrningsförhållanden gör det intressant att jämföra rektorers upplevda autonomi. Rektorsrollen och 

dess autonomi är dessutom intressant att undersöka för att synliggöra den direkta kopplingen mellan 

styrning av skolan och skolans faktiska verksamhet. Det betyder att genom att undersöka och 

jämföra rektorers autonomi i olika nationella sammanhang kan vi nå kunskap om styrningssätten och 

dess konsekvenser i förhållande till skolans professioner och deras upplevelser och agerande.  

Autonomi är ett begrepp som det finns ett stort intresse för inom forskningen idag; inte minst med 

anledning av att den har en betydande roll i förhållande till professionellas motivation eller 

tillfredsställelse i deras arbete (Wilches 2007; Parker 2015; Wermke & Salokangas 2015). Med tanke 

på att fler rektorer i Sverige väljer att sluta efter en kort tid i yrket, är studier som behandlar 

autonomi inom rektorsyrket av särskilt intresse (Nilsson, 2018; OECD, 2016). Även i Finland har 
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debatten handlat om hållbarhet i yrket och hur ledarskapet kan utvecklas, exempelvis genom ett 

delat ledarskap.  Ett förändrat rektorsuppdrag i Finland på grund av förändringar i samhällsstrukturen 

problematiseras i en antologi av Taipale, Salonen och Karvonen (2006).  

Under de senaste decennierna har forskningen gällande rektorsyrket ökat och den visar att rektorer 

har en betydande roll för skolutveckling och elevers måluppfyllelse (Eck & Goodwin, 2010; Hattie, 

2010; Höög & Johansson, 2011; Böhlmark, Grönqvist & Vlachos, 2012; Höög & Johansson, 2014). 

Rektorers upplevda autonomi, som denna studie handlar om, är ett relativt outforskat område  i 

Norden, medan det däremot finns en hel del studier som undersöker lärares upplevda autonomi 

(Hargreaves & Shirley, 2010; Sahlberg, 2011; Simola, 2005; Frostensson, 2015; Wermke, Olason Rick 

& Salokangas, 2018), där dessutom finska lärares status och autonomi är ett känt fenomen.  

Fredrikssons (2010) studie om marknaden och lärarna visar, att även de svenska lärarna anser sig 

vara autonoma, däremot är det de svenska lärarnas deprofessionalisering och avsaknad av autonomi 

som är mer omskriven än det motsatta (Stenlås, 2009; Frostenson, 2015).  

Ytterligare ett skäl att undersöka just Finland i relation till Sverige väcktes i och med debatten om 

Finlands goda PISA-resultat och påståenden om de finska lärarnas starka autonomi (Simola, 2005; 

Hargreaves & Shirley, 2010; Sahlberg, 2011). Simola (ibid) menar också i sin artikel om det finska 

PISA-miraklet att den lokala kontexten kulturen och historian har betydelse. Även Kofod (2016) 

menar att traditioner och värden genomsyrar hur saker och ting görs och kan t o m vara viktigare än 

formella styrverktyg.  

I Sverige har styrningen av skolan lyfts i debatten, vilket också ledde till utredningar om styrningen av 

skolan inom offentlig sektor. Regeringen vill se en mer tillitbaserad styrning där professionerna 

måste stärkas och styrningen behöver bygga på tillit (SOU 2017:56, SOU 2018:47). I SOU (2018:47) 

betonas det att handlingsutrymmet för chefer och ledare behöver stärkas i syfte att ta vara på 

kunskap, engagemang och erfarenheter (s 34).  Även skolkommissionen (SOU2017:35) lyfter 

betydelsen av tillitsstyrning och förstärkningen av professionerna.  Betydelsen av tillit i organisationer 

lyfts upp av bland andra Paulsen (2016b). Tillitsstyrning diskuteras även av Hargreaves & Shirley 

(2010) i boken, Fjärde vägen, som bygger på ansvar hellre än redovisningsskyldighet (ibid s 144, s 

151). 
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1.1 Syfte och problemformulering 
Denna studie syftar på att undersöka hur rektorer i Finland och Sverige upplever sin autonomi. Syftet 

med studien uppnås genom att följande forskningsfrågor besvaras: 

1. Vem, vad eller vilka styr rektors arbete utifrån deras perspektiv? 

2. Vem, vad eller vilka begränsar rektors autonomi utifrån deras perspektiv? 

3. Vilka skillnader och likheter finns det i de svenska respektive finska rektorernas uppfattningar om 

autonomi? 

 

2 Bakgrund 
2.1 Definitioner av autonomi  
En ursprunglig definition av begreppet autonomi kan härledas från den grekiska antiken: 

”The concept of autonomy derives from the Greek word autonomos or auto (self) and nomos (law); 

hens self-law. The dictionary definition is”the quality or state of being self-governing; the right of self-

government; self-directing freedom and esp. moral independence.” 

  (Merriam-Webster´s Collegiate Dictionary, 1996, p 79 i Ballou 1998). 

Ballou (1998) definierar autonomibegreppet med hjälp av sex teman:  1) självstyre, som handlar om 

individs möjligheter att kunna ta relevanta beslut och sätta upp krav i relation till sin praktik  inom 

etiska principer 2) Förmåga, kapacitet och kompetens som man har rätt att använda fullt ut. 

Kompetens är fundamentet i autonomi.  3) Beslutsfattande handlar om att individen själv har frihet 

att välja  hur hen kan nå upp till de mål som är satta och att individen har frihet att agera utifrån sina 

val. 4) Kritisk reflektion handlar om att vara kritiskt reflekterande inom det system man verkar i och 

att kunna påverka grundförutsättningar i samma system, utan att oreflekterat vara ett subjekt för 

andras vilja. 5) Frihet handlar om att agera fritt med så liten extern påtryckning som möjligt.  Frihet är 

en konsekvens av autonomi och autonomi är en individs kapacitet att uttrycka sin frihet. Verkligt 

autonoma individer vet och lever utifrån tron att externa krafter kan inte kontrollera eller påverka 

dem negativt. 6) Självkontroll handlar om att kunna agera rationellt och kunna kontrol lera sig . Det 

handlar också om individens medvetenhet och ens interna system av föreställningar om hur världen 

fungerar och hur man låter sig influeras av världen utanför. 

Ballous (1998) teoretiska definition av autonomi sammanfattas i citatet nedan: 

”The quality or state of being self-governing.” More specifically, autonomy is “the capacity of an agent to 

determine its own actions through independent choice within a system of principles and laws to which the 

agent is dedicated.” (Ballou, 1998 s 105) 
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Wermke, Olason Rick & Salokangas (2018) menar att lärares autonomi alltid handlar om kontroll och 

begränsningar, hur den begränsas och vilka delar i den begränsas och av vem. Wermkes et al. (2018) 

definition av autonomi, innebär att lärarnes autonomi är ett multidimensionellt fenomen och 

förekommer i olika domäner (enligt deras multidimesnionella verktyg);  pedagogisk-, social-, 

utveckling- och administrativ domän. I denna studie testas det multidimensionella verktyget av 

Wermke et al. (2018) på att undersöka rektorers autonomi. Verktyget beskrivs i avsnitt 4.2. Wermke 

et al. (2018) menar att autonomin hos lärarna påverkar olika aspekter av arbetet positivt.  Enligt 

många studier (Wilches, 2007; Parker, 2015) verkar lärarnas upplevda autonomi påverka deras tilltro 

till sin egen förmåga, positiv inställning till sitt eget arbete, samt ett positivt arbetsklimat. Den verkar 

även korrelera negativt med risk för utbrändhet. Många forskare menar att lärares autonomi är en 

viktig, nästan magisk ingrediens för framgångsrik skol- och yrkesutveckling (Wermke et al . 2018, s 1).  

Mångdimensionaliteten gällande lärarnes autonomi delar många forskare, inte minst Ingersoll, 

(2003); Wilches (2007); Wermke och Höstfält (2014), samt  Frostensson, (2015) . Flera av forskarna 

lyfter autonomins komplexitetet i lärarprofessionen i form av att den sker i olika kontexter och i olika 

domäner. Dessutom påverkas den av styrningen från regering och olika utbildningstraditioner 

(Wermke et al.  2018, s 2).  

Wermke et al. (2018) menar även att bristen på begreppsmässig tydlighet har konsekvenser för 

förståelsen och empiriska studier av fenomenet. Wermke et al. (2018) använder sig av Ingersolls 

(1996;2003) teori, som utgår från att autonomi handlar om graden av kontroll över dagliga 

arbetsuppgifter. För att i  empiriska studier lyckas definiera vem som har makten i en organisation 

menar Ingersoll (1996;2003) att en bör ställa följande frågor: Vilka är de viktigaste besluten? Vem 

kontrollerar dem? Denna teori ligger till grund för föreliggande studie. 

2.2 Den nordiska modellen 

Skott och Kofod, (2013); Blossing och Söderström, (2014), samt Ärlestig et al., (2016) är några av de 

forskare som beskriver den nordiska modellen. Modellen innebär att de nordiska välfärdsstaterna 

(där Sverige och Finland ingår) har en gemensam idé om skolan; nämligen att den är En skola för alla. 

Idén har en stark koppling till utvecklingen mot välfärdsstaten under 1990-talet, där ländernas 

grundskola ska vara inkluderande. Det ansågs vara statens ansvar att se till att alla barn har rätt till en 

jämlik skola som erbjuder lika möjligheter till skolgång för alla barn oavsett social bakgrund, kön, 

förmåga eller var man bor (Blossing et al., 2014). Båda ländernas skola har påverkats av 

marknadiseringen av skolan, mer specifikt av modellen New Public Management (NPM), vilket har 

lett till att respektive lands skolor har hittat olika lösningar. Där bland annat Sverige har en stor andel 

friskolor, vilket Finland har i begränsad omfattning (Skott & Kofod, 2013). Båda ländernas skola har 

en historia av statlig styrning, men idag är de decentraliserade, men även i det avseendet har 
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utvecklingen gått i olika riktningar (Moos et al., 2016). När forskare jämför nordiska länder finner de 

fler olikheter än likheter (Ärlestig et al., 2016, s 7). Kommande avsnitt ger en kortare beskrivning av 

styrningen av den finska och svenska skolan. 

2.3    Om den svenska skolan och dess styrning 

Det finns 10500 skolor (grund- och gymnasieskolor), där majoriteten av Sveriges skolor har 

kommunala huvudmän, medan 15 % av Sveriges alla elever och studenter (1,3 miljoner) har valt att 

studera vid fristående skolor. Generellt är skolorna små med en genomsnittlig storlek på 195 elever. 

Det finns ca 8000 rektorer i Sverige, vilket innebär att många rektorer ansvarar för flera skolenheter.  

Under 70-talet blev rektorn verksamhetsansvarig. Tjänsten var fortfarande statligt reglerad och 

statens intention var att rektorerna skulle vara pedagogiska ledare. Arbetet begränsades fortfarande 

till administration och relationen mellan lärare och rektor beskrivs som ”ett osynligt kontrakt” (SOU 

2015:22, s 58). Rektorsyrket i Sverige genomgick en stor förändring efter 1990-talets 

decentralisering. Från att skolan tidigare styrdes av förordningar och regler övergick styrningen av 

skolan från detaljerade statliga regelverket till mål- och resultatstyrning och kommunerna blev 

ansvariga för skolan och personalen (Johansson, 2011). 

De svenska rektorerna undervisar sällan, trots att de oftast har lärarbakgrund (Ärlestig et al, 2016). 

Lärarbakgrund är dock inte ett krav i Sverige, utan den som genom utbildning och erfarenhet har 

pedagogisk insikt kan anställas som rektor, enligt Skollagen (2010:800).  

Grundskolan infördes 1962 i Sverige. Målstyrningen infördes 1980 och den blev fullt ut 

implementerad i 1994 års läroplan (Blossing et al., 2014). Den svenska skolan kommunaliserades i 

början av 1990-talet, och ser sedan 2000-talet en utökat re-centralisering (Wermke & Forsberg 

2017), vilket resulterar i en ambivalent bild av ett land som är decentraliserat och centraliserat 

samtidigt, som kännetecknas av olika intensiva kontrollteknologier, samt stort lokalt 

handlingsutrymme för kommunerna och dess skolor. 

Nationella bestämmelser som skollag, läroplan och kursplaner riktar sig till alla skolor (Ärlestig, 

Johansson & Nihlfors, 2016). Kommunerna ansvarar för att skolan följer de ovannämnda 

dokumenten. Enligt Nihlfors (2003, s 80) har den kommunala nivån fått en tyngre roll i ärenden som 

behöver lösas, men utan att nivån har förstärkts. Den kommunala nivån har också fått en större makt 

över skolan (Stenlås, 2009). Decentraliseringen av skolan var genomförd när huvudmannaskapet av 

skolan flyttades till kommunerna 1991.  

Riksdagen har lagstiftande makt och regeringen implementerar riksdagens beslut genom nationella 

myndigheter, skolhuvudman, förvaltningschefer, rektorer och lärare i styrkedjan. Även om många 
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beslut i den svenska skolan är decentraliserade, finns det ändå en stark statlig styrning genom 

ideologi och kontroll. Den nationella nivån riktar sig till viss del direkt till rektorer genom skollagen 

och läroplanen (bypassing the municipality level), enligt Nihlfors (2003). Hon menar att detta ger 

rektorer kraft att ställa krav på stöd från kommunen. I och med att staten ”bypassar” huvudmannen 

kan det tolkas som ett tecken på bristande tillit mellan de olika nivåerna (SOU 2015:22; Ärlestig et al., 

2016).  

”Changes in governance of schools which is decentralized and highly centralized, have created 

a lack of trust between different school actors at all levels: politicians and professionals, school 

boards, superintendents, and principals.”                  

                                                                     (Ärlestig, Johansson & Nihlfors, 2016, s 109) 

    

Den senaste läroplanen är från 2011 (Lgr 11) och skollagen 2010 (2010:800). Antalet gånger 

befattningen ”rektor” nämns i skollagen har ökat från 20 till 111 i den senaste skollagen. Detta ger en 

indikation på höga förväntningar på rektorn (Ärlestig et al., 2016), vilket också framgår av SOU 

2015:22 att de svenska rektorerna upplever starka förväntningar från staten.  Rektorers arbete 

påverkas av olika typer av kontroll, som Skolinspektionen och dess inspektioner; SCB samlar in olika 

typer av data som sedan sammanställs i en databas. Flera nationella prov görs i årskurserna 3, 6 och 

9. Alla resultat sammanställs nationellt och publiceras. Biesta (2011) menar, enligt Moos (2016c, s 

154) att den ökande användningen av de sociala teknologierna kan leda till att utbildningens syfte 

blir dolt i de teknokratiska kontrollerna och teknologierna. Om samma fenomen skriver Ahlbäck 

Öberg (2016) om hur granskningen kan börja styra och om det som är viktigt är svårt att mäta, vilket 

ofta är fallet i organisationer där man arbetar med människor. Det kan leda till att det som är viktigt 

förbises. Detta kan man läsa även i SOU 2017:56, där fenomenet benämns ”the audit society”, 

granskningssamhälle. 

En likvärdig skola ska erbjudas alla elever i landet. Rektorerna skall i sin vardag hantera den dubbla 

styrningen från staten och huvudmannen. Detta uttrycks som ett korstryck mellan de kommunala 

och nationella målen (Skott, 2014). Dessutom har korstrycket ändrat karaktär över tid, menar Höög & 

Johansson (2011). I slutet av 2008 tycks grundskolans rektorer leva i korstrycket mellan en 

pedagogisk resultatorientering, genom ökad satsning på inspektioner och test av elever i allt lägre 

åldrar, samt en pedagogisk processorientering, för att utveckla kapaciteter för att skapa beredskap 

för långsiktig och hållbar skolförbättring (Höög & Johansson, 2011).  

Ett ökat ansvarsutkrävande har ytterligare satt press på rektorerna (Nihlfors & Johansson 2013), 

vilket i sin tur kan härledas till de försämrade resultaten i PISA-rankingen 2013 (Ärlestig, 2016 et al.,). 

PISA som är en del av den transnationella styrningen utgör ett demokratiproblem, enligt Moos 
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(2016c, s 153), då utbildningen flyttas från nationella politiska fora till nationella och transnationella 

teknokratiska fora. Bilden av styrningen av skolan blir ännu mer komplex genom den ”mjuka 

styrningen” som till exempel EU använder i Open Method of Coordination (OMC), där de inte vill eller 

kan använda ”hård styrning” genom förordningar (Moos, 2016a, s 84). Intentionen med New Public 

Management (NPM) är att införa marknadslogik i offentlig sektor, vilket leder till användningen av 

sociala teknologier som prestationsmått och ansvarighet (ibid  s 79).  

2.4 Om den finska skolan och dess styrning 

Den största utbildningsanordnaren i Finland är kommunerna, som är huvudman för över 92-96 % av 

skolorna. Antalet skolor har minskat drastiskt i Finland; från 7000 skolor på 50- och 60-talen till 2700 

skolor i dag, och fler skolor kommer att läggas ner framöver (Risku & Pulkkinen, 2016). 

Finska rektorer har historiskt sett haft stora befogenheter delegerade av staten. Grundskolereformen 

under 70-talet förändrade rektorsyrket till vad det är idag och bestämmelserna av rektorsuppdraget 

1978 utgör grunden för dagens rektorsbefattning. Grundskolereformen startades i Lappland 1972 

och den nådde huvudstadsregionen 1977. Från början av grundskolans historia påminde 

rektorsarbetet om kanslistarbete. Rektorn hade i uppgift att informera och fastställa beslut som 

andra hade tagit. 1978 börjar yrkesbilden klarna, men ett professionellt rektorsyrke är något som 

ännu inte är möjligt att tala om (Heinonkari, 1999).  

Under de senaste tre decennierna har den finska rektorsrollen förändrats radikalt. Hen är inte längre 

en förstelärare som rapporterar uppåt, utan kan jämföras med en företagsledare för autonoma 

enheter. 1990-talets förändringar är så stora, att finska skolforskare menar att det nu finns en 

rektorsprofession. Enligt Risku och Pulkkinen (2016) är många av skolorna små och en av fem 

skolchefer arbetar också som rektor. Kombinerade tjänster så som förvaltningschef/rektor har dock 

minskat. Enligt lagen skall varje skola ledas av en rektor och ledarskapet kan delegeras till en lärare, 

där rektorn även kan leda flera skolor. Makt och befogenheter har delegerats ner till rektorsnivån, 

vilket gör rektorn till en synlig person på den lokala skolan och också till en tydligare 

arbetsgivarrepresentant (Johansson, 2011). För att få anställas som rektor krävs en högre 

högskoleexamen (motsvarande master), lärarexamen inom den aktuella skolformen, tillräcklig 

erfarenhet av läraryrket, administrativ examen eller studier inom skolförvaltning anordnade av 

universitet eller på ett annat sätt förvärvade kunskaper inom skolförvaltning (Honkanen, 2012).    

Även de finska rektorerna upplever ett korstryck; administration och förvaltning i kombination med 

arbetet att utveckla skolan. Därför anses det delade ledarskapet vara en nödvändig förutsättning för 

ett brett pedagogiskt ledarskap, där ledarskapet kan vara direkt eller indirekt (Opetushallitus, 

2013:16, s 16).   
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Enligt Hargreaves (2010) har förändringarna i den finska skolan också berört lärarna som hittills 

ansetts vara autonoma. Relationen mellan lärare och rektor har varit icke-hierarkisk, vilket inte har 

gjort det lätt för rektorn att börja agera pedagogisk ledare (Ärlestig et al., 2016). Vidare konstarerar 

Risku & Pulkkinen (2016) att: 

”Lack of legislation may have expanded and obscured principal`s role, but at same time legislation 

allows education providers and schools more autonomy than before. This autonomy can be used to 

construct and develop local provisions and schools as organizations in a ways that earlier were not 

possible. Principals thus have more opportunities to build and develop their schools as organizations 

than before.”       

    (Ärlestig et al., 2016, s 72 ) 

I Finland är rektorernas synpunkter viktiga för skolstyrelsen, men de är inte lika viktiga som 

skolchefens. Detta då kommunerna har blivit större genom kommunsammanslagningar och det har 

därför skapats en mellannivå mellan rektor och skolchef (Paulsen, 2016b, s 99). 

Enligt Souri (2009) i Ärlestig et al (2016) bestäms rektors formella status genom en generell 

lagstiftning som är en specifik lagstiftning för utbildning. Lagen riktas inte primärt till rektor, utan till 

utbildningsanordnaren. Rektorerna i Finland tjänar inte staten, utan utbildningsanordnaren, som 

oftast är kommunen. Kommunen i sin tur bestämmer rektorers skyldigheter mer detaljerat. Följden 

av detta är att uppgifterna ökade i realiteten och innehållet i uppdraget varierar mellan 

kommunerna. Rektors viktigaste uppgifter är pedagogiskt ledarskap och allmän förvaltning i en statlig 

beskrivning som kommunerna följer (Bilaga 4). Fokus i rektorsuppdraget är att leda förändring, att 

leda organisationens lärande är en ny form av pedagogiskt ledarskap. Rektorsuppdraget förändrades 

från låg grad till hög grad av autonomi (Honkanen, 2012:12; Taipale, 2012). Den finska skolan är 

decentraliserad. Enligt Risku (2016) är skolan i Finland starkt påverkad av neoliberalismen, som 

utmanar välfärdsstaten, vilket exempelvis fritt skolval på alla nivåer är ett resultat av. Risku menar 

även att NPM har haft en stark påverkan på ämbetsmannarollen och att kommunerna har börjat 

tillämpa top down styrning, strategisk planering, dataanalyser etc.  

Den finska lagen (628/1998) riktar sig till utbildningsanordnaren, vilket är ett tecken på att 

lagstiftaren har stor tillit till de lokala skolmyndigheterna (Simola, 2005; Sahlberg, 2010). De finska 

lagarna t e x har som resultat av de senaste årens reformer reducerats från 23 till 6 (Risku & 

Pulkkinen, 2016). I Finland respekteras den kommunala autonomin, enligt Paulsen (2016b) och Risku 

(2016).  Det finns några tecken på den så kallade by- pass-styrningen även i den finska lagen inom 

den sociala domänen, där rektor nämns ett antal gånger som mottagare av lagen. Det handlar om 

exempelvis disciplinära frågor. 
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Den omfattande 473 sidor långa finska läroplanen för grundutbildning (2014:96) riktar sig direkt till 

utbildningsanordnaren. Grunderna för läroplanen är tydliga och det regleras tydligt där lokala 

variationer kan förekomma.  

I Finland finns ingen skolinspektion eller nationella prov, utan skolornas utveckling bedöms genom 

olika typer av utvärderingar och förhållandet mellan uppdragsgivare och skolans profession beskrivs 

som förtroendefullt (Sahlberg, 2011). Eftersom det inte finns någons Skolinspektion finns inte heller 

möjlighet att göra anmälningar högre upp i organisationen. Missnöje från föräldrar hanteras på 

skolnivån (Yilmaz Ruhmén, 2016).  

 

3. Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten presenteras både internationell och nordisk forskning om autonomi.  

”Principal + autonomy”, ”Rektor + autonomi”, ”rehtori + autonomia” är sökord som har använts. De 

svenska sökorden gav inga träffar på rektorers autonomi utan träffarna på autonomi handlar om 

lärarnas autonomi, som det idag finns mycket forskning om.  ERIC, EBSCO, DIVA, Google Scholar och 

SWePub är databaser som använts. 

Sökning med hjälp av de finska sökorden gav resultat i några avhandlingar och rapporter i vilka 

rektors handlingsutrymme nämns. Enligt en forskningsöversikt av Johansson (2011) finns det över 

huvud taget relativt lite forskning om skolledarskap i Finland, trots att skolledarutbildning har 

prioriterats. De engelska sökorden gav många fler träffar utanför Norden. De behandlas i följande 

avsnitt.  

I följande avsnitt behandlas både den internationella- och den nordiska forskningen. Den nordiska 

forskningen behandlar till stor del lärarnas autonomi. Jag anser den vara tillämpbar i föreliggande 

studie, då både rektors- och läraruppdraget styrs av samma styrdokument, båda är ledaruppdrag, 

men har olika positioner inom skolans hierarki . Enligt Nihlfors & Johansson (2013) är de samma 

uppdrag i grunden. De skriver att även om paragraferna i skollagen i första hand riktar sig till 

huvudmannen för skolan är det de anställda, - företrädesvis rektorer, förskolechefer och alla 

kategorier av lärare – som ska förverkliga dessa. Som tidigare nämnt (avsnitt 2.1) testas 

analysmodellen av Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018) för att studera rektorers autonomi.  

Den avslutande delen av föreliggande studie har för avsikt att diskutera huruvida modellen är 

användbar för att förstå rektorers autonomi utifrån ett jämförande perspektiv.  
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3.1 Nordisk forskning om autonomi inom skolan 

Det finns inte mycket skrivet om de finska eller svenska rektorernas autonomi, däremot finns det en 

hel del forskning om svenska rektorer och även en del om finska rektorer, men inte ur ett 

autonomiperspektiv. Den svenska forskningen har till stor del handlat om framgångsrika skolor och 

om rektorns betydelse för skolans framgång. De flesta studierna är mer deskriptiva än de som 

utvecklar teoretiska och konceptuella ramar (Ärlestig, Johansson & Nihlfors, 2016). 

Skolledare i mötet mellan nationella mål och lokal policy (Nihlfors & Johansson, 2014) är en svensk 

antologi som handlar om styrningen av skolan i Norden ur skolledares, skolchefers och skolpolitikers 

perspektiv. Exempelvis Skotts (2014) artikel handlar om nationell utbildningspolitik och lokala styr-

rum som tar upp rektorn i styrkedjan och de brustna länkarna i de  kommunala styrkedjorna (ibid 25 

ff.). I Moos et al., (2016) presenteras forskning om skolchefer, skolpolitik och skolledare i de nordiska 

länderna. Den forskningen är relevant att använda i denna studie, då rektors- och 

skolchefsuppdraget är delar av den kommunala skolorganisationen, den så kallade styrkedjan (Moos 

et al., 2016) och dessutom i nära relation till varandra, då skolchefer oftast är rektorers chefer.  

Enligt Taipale (2012), i en internationell kartläggning av rektorer, är den finska rektorn jämförelsevis 

självständig aktör inom sin skola. Rektorn har en stor handlingsfrihet, vilket hen ännu inte har 

upptäckt, menar Taipale (ibid, s 9). Kartläggningen har inte fokus på autonomi, men den relativt 

nyfunna handlingsfriheten nämns i denna komparativa studie. I den finska forskningen finns några 

artiklar/avhandlingar som berör autonomi-begreppet, exempelvis Ruokamo (2016). I sin 

masteruppsats behandlar Ruokamo autonomi utifrån skolans autonomi, som enligt honom ledde till 

en konkurrens om elever. Uppsatsen berör i huvudsak rektors roll som skolans förändringsledare. 

Dessutom finns det artiklar som handlar om skolutvecklingsarbete i syfte att utveckla nya arbetssätt, 

en av dessa är Rajakaltios (2005) uppsats som även tar upp lärararnas autonomi och anser den vara 

grunden för lärarnas professionalism. 

Frostenson (2015) lyfter fram komplexiteten av fenomenet autonomi, genom att dels, som många 

andra forskare, reflektera över New Public Managements (NPM) betydelse för autonomi, men också 

kontextens betydelse. Han beskriver lärarnas deproffesionalisering och tre former av autonomi. 

Deprofessionalisering innebär att de professionella tappar sin autonomi.  De tappar makten och 

inflytandet över att definiera innehållet och formen av sitt arbete. Han delar begreppet 

lärarautonomi i tre delar: professionell autonomi, kollegial autonomi och individuell autonomi.  

Den professionella autonomin handlar om organsiering av skolsystemet, lagstiftning, lärarutbildning 

och läroplan. Enligt honom har inte lärarprofessionen på denna nivå haft inflytande. Som exempel 

nämner han kommunaliseringen i Sverige, vilken genomfördes helt mot professionens vilja. Han 
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menar också att staten och kommunerna har ramat in lärarprofessionen så att deras professionella 

inflytande har underminerats och den lokala ledningens inflytande har ökat på bekostnad av de 

professionellas. Decentralsieringen i Sverige skulle öka den kollegiala autonomin, men Frostensson 

(2015) menar att detta inte har skett. Vidare menar han att kollegial autonomi kan ske genom 

delegering uppifrån eller som ett resultat av kollegiala ageranden eller beslut. Det kan också ses som 

en tredje process, där kollegial och professionell autonomi genereras och har mandat att organisera 

skola (ibid s 23). Individuell autonomi handlar om individens möjlighet att ha inflytande över innehåll, 

ramar och kontroll över undervisningen. Det handlar om reell makt över beslut knutna till 

professionell praktik. Det handlar inte om total frihet, utan arbete utifrån regler och föreskrifter. 

Frostenssons (2015) resonemang om autonomi påminner om Ballous (1998) sex teman, vilka 

presenteras tidigare i arbetet i avsnitt 2.1. 

I Fredrikssons (2010) avhandling om styrningens betydelse för lärarnas tjänstemannaroll lyfts 

lärarnas autonomi som en förutsättning för att kunna hantera komplexiteten i uppdraget. 

Fredrikssons (ibid) studie visar att de svenska lärarna upplever sig ha stor autonomi och vagheten i 

styrdokumenten upplevs inte konfliktfylld, utan att det istället finns möjligheter till 

situationsanpassning. Fredriksson (ibid) utmanar uppfattningen om att lärarna är ostyrbara utifrån 

att skolorna ses som ”loosed coupled systems”, som Weick (1976) anser. Fredriksson (2010) bygger 

sin studie på nyinstitutionalismen, som har en mindre pessismistisk syn på styrningen (ibid. s 53). 

Enligt Fredriksson (2010) vilar den politiska styrningen av skolan på fyra principer, nämligen den 

byråkratiska-, professionella-, marknads- och brukarmodellen.  

Helgöy & Homme (2007) är två norska forskare som har publicerat en komparativ studie som 

undersöker lärares autonomi i Norge och Sverige. De har fokuserat på relationerna mellan 

ansvarighet, transparansreformer och lärares autonomi. Den professionella autonomin kan inte, 

enligt Helgöy & Homme (2007), ses som ett statiskt läge, utan det måste finnas en medvetenhet för 

intern och extern press . De kom fram till att det ser ut att finnas en gammal och en ny 

professionalism. Den förra, kopplar Helgöy och Homme (2007) till Svenssons (2006 s 580) definition 

vilande på formell utbildning och yrke, monopol och auktorisation, som råder i Norge, den senare, 

som Helgöy och Homme (2007) menar ha vuxit fram i Sverige, utvecklas till att bli mer personlig, 

implicit, individuell, och kopplad till kontexter av positioner och aktuell prestation. 

Helgöy & Homme menar att de två olika nationella utbildningssystem främjar olika typer av 

förhållanden till lärares professionalism. De anser svenska lärarna åtnjuta en stor individuell 

professionell autonomi, men att deras autonomi har reducerats på policynivån. De norska lärarna har 

tappat den indviduella autonomin, men har starkare ställning på poli cynivån, enligt Helgöy & Homme 
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(2007). Trots strängare regleringar på nivån för individuell autonomi har de norska lärarna stark 

kollektiv autonomi, vilket Helgöy och Homme (2007) anser stödja Cribb & Gewirtz’s (2007) argument 

om att autonomi inte nödvändigtvis är något bra eller att kontroll är något dåligt, utan att kontroll 

kan vara en förutsättning för autonomi (ibid ). 

Även Wermke och Forsberg (2017) har gjort en studie om styrningen av lärares autonomi;  vem styr 

vem och hur. Studien har fokus på möjligheter för lärares autonomi. De beskriver lärares autonomi 

som utökad eller begränsad. De olika sätten som staten reducerar komplexitet påverkar lärares 

autonomi. Styrning via input-kontroller bygger på professionellt ansvar medan styrning via outcome-

kontroller bygger på professionens ansvarsskyldighet gentemot andra. Både ansvar och 

ansvarsskyldighet  utrrycker en typ av kontroll av professionen och begränsar autonomi på olika sätt . 

Ansvarsskyldighet (”accountability”) är ett försök att reducera komplexiteten av utbildning genom att 

definiera kvalitetsmått, men inte genom att definiera undervisningsprofessionen. Ansvar 

(”responsibility”), den utökade komplexiteten, i sin tur bygger på tillit till professionen och kan inte 

kontrolleras på samma sätt.  

Ett annat exempel på autonomiforskning är Mölstads (2015) artikel om hur läroplaner 

implementeras och hur läroplansarbetet från staten påverkar lärares autonomi. I förhållandet mellan 

staten och dess påverkan på lärares autonomi har det funnits en spänning mellan lärarnas krav på 

autonomi och institutionellt krav på att begränsa och styra lärarnas arbete (ibid.). Mölstad (2015) 

skriver om input- och outcome-baserade läroplaner. De europeiska läroplanerna har av tradition 

varit input-baserade ideologiska dokument. Mölstad (2015) hänvisar till Hopmann (2003), som har 

observerat två dominerande mönster i läroplanskontroll, nämligen process- och produktkontroll, 

vilket sedan leder till olika förväntningar på läraransvar. Där processkontroll baseras på didaktik 

medan produktkontroll grundas på effektivitet i undervisningen. Den didaktikbaserade läroplanen 

kräver professionell reflektion och därmed en högre grad av lärarautonomi, enligt Hopmann (2007) 

menar Mölstad (2015), medan lärares autonomi är begränsad i den outcome-baserade kontexten. 

Enligt Wermke och Forsberg (2017) har organisationer med ett output- fokus en inriktning på 

måluppfyllelse och resultat. Mölstads (2015) studie visar att den finska läroplanen betonar lärares 

autonomi och är didaktikbaserad, då lärarna tillåts vara professionella och motivera sina handlingar 

genom didaktiska resonemang i linje med Wermke och Forsberg (2017) resonemang. 

 

3.2  Forskning om autonomi inom skolan utanför norden 

Majoriteten av tidigare forskning som behandlar rektorers autonomi utanför norden består av 

amerikanska studier.  Dessa studier handlar till exempel om ledares egenskaper, förmåga att fatta 
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beslut eller hens sätt att leda för att förtjäna autonomi. I Adamson (2012) introduceras begreppet 

”Autonomy gap”, som innebär att rektorer saknar verktyg att göra förändringar. Adamson (2012) 

diskuterar autonomi utifrån att den förtjänas genom ett visst sätt att leda. Rektorerna i Adamsons 

avhandling hade myntat begreppet ”earned autonomy” som syftar till att autonomin inte är given. 

”Genom positiva interaktioner med andra och genom att skapa ett rykte om att vara en skicklig 

ledare, kan autonomin förtjänas gradvis. Autonomi kan förtjänas genom ett ansvarstagande 

ledarskap som involverar och tar fram de intellektuella förmågorna och förmågan att fatta 

beslut hos andra.”                                              (Adamson, 2012, s 167) 

Triant (2001) studie undersökte hur friskolerektorer använde sin frihet inom de följande fem 

områdena: Rekrytering, budgetkontroll, ledning och läroplan, organisationell design och 

ansvarstagande. Studiens områden har vissa likheter med de fyra domänerna i den tidigare nämnda 

flerdimensionella matrisen av Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018).  

Gawlik (2007) menar att rektorers autonomi inte kan förstås utan att det tas hänsyn till hur skola 

utbildning har organiserats både historiskt och socialt. En komparativ studie av Gawlik om friskole- 

respektive rektorer i kommunala skolor visar att rektorer upplever sin autonomi i olika grad. Gawliks 

studie har den lokala och organisationella autonomin i fokus, där friskolerektorerna upplever sig vara 

mer autonoma i jämförelse med de kommunalt anställda rektorerna.  Den statliga styrningen 

uppfattas som ett hinder, både av rektorer i kommunala skolor och i friskolor, detta menar Gawlik 

kan bero på att ansvarsskyldigheten inte är väldefinierad och ofta vagt beskriven. Det ökade ansvaret 

upplevs som minskad autonomi (ibid.). Detta kan jämföras med Fredrikssons (2010) resonemang om 

de svenska lärarnas upplevelse om att det vagt beskrivna uppdraget ger en upplevelse av ökad 

autonomi. Gawliks (2007) studie visar även att en hög grad av kontroll inom organisationen kan 

begränsa flexibiliteten i arbetet, vilket slutligen påverkar effektiviteten av rektorers arbete. Hög grad 

av kontroll begränsar en mycket värdefull resurs i organisationen, nämligen rektorers autonomi, 

menar Gawlik . Hon betonar att balansen mellan ansvarighet och autonomi är viktig. Rektorer som 

inte har makt över processer och resultat av sitt arbete tappar sin känsla för effektivitet. Att delegera 

autonomi utan ansvar eller att ge ansvar utan autonomi är negativt. Studien visar också att 

skolutveckling är beroende av den kontroll som rektorer har över viktiga frågor (exv. sociala frågor).  

Hon menar också att det är viktigt att rektorerna är medvetna om betydelsen av såväl de statliga som 

de lokala begränsningarna, för de både öppnar upp och stänger rektors känsla av inflytande  (ibid.). 

I artikeln ’Autonomy for schools leaders’, utgår Eck och Goodwin (2010) från det så kallade 

“autonomy gap”, som är titeln för en forskningsrapport om rektorer från American Institutets of 

Research and The Thomas Fordham Institute (ibid., s1).  I artikeln hävdas att rektorer ofta axlar 

mycket ansvar utan att ha befogenheter som behövs för att förbättra elevresultat, särskilt vad gäller 
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bemanning av skolor. Deras studie visar att skolautonomi på distriktsnivån hade ett positivt samband 

med elevers måluppfyllelse. Site-based autonomy, det vill säga högre grad av lokal autonomi hade 

motsatt effekt. Eck och Goodwin (2010) menar, att effektiva skolchefer ger rektorer ”en definierad 

autonomi”, vilket innebär att skolcheferna sätter tydliga, icke-förhandlingsbara mål för lärande och 

undervisning, ger skolledarteam ansvar och auktoritet för att bestämma hur målen nås (ibid s 2). 

Effektiva organisationer delar värden och principer, samtidigt som Eck och Goodwin (2010) menar att 

det är viktigt att utveckla en delad vision om autonomi för skolledare.  

Lortie (2009) beskriver skolan som ett löst kopplat system (loosed coupled system), som Weick 

(1976) har definierat den. Lortie (2009) menar att skolor är distinkta enheter, men så är också 

klassrummen, som  kan liknas vid en ”äggkartong” (egg crate) (Ingersoll, 2003 s 169) i vilka individer 

åtskilda från varandra arbetar med samma uppdrag i olika lokaler. De hålls åtskilda, stöds, 

kontrolleras och leds centralt . Skolor har ett rikt internt liv, men gränserna som finns runt dem 

påverkar hur de uppfattas och hur interaktionen mellan det externa och interna sker (Lortie, 2009 s 

51). Lortie (ibid) diskuterar ansvarighet, - nämndens förväntningar  gentemot skolchefer och 

skolchefens förväntningar gentemot rektorer.  Lortie (ibid) har upptäckt några aspekter som gör att 

arbetet som rektor är speciellt. Rektorer är underordnade chefer som saknar autonomi i ekonomi 

och på  policynivå (ibid., s 167), samtidigt är de begränsade av nämnden och skolchefen; deras 

handlingsutrymme är begränsat. Till skillnad från andra underordnade chefer har rektorer en mycket 

synlig position i samhället (ibid s 168). Rektorer beskriver sitt arbete som  ”working in a fishbowl.” (s  

170). De är ansvariga gentemot offentligheten, förväntas transparens samt att beslut och ageranden 

förväntas vara rättvisa ( ibid s 169). Deras ansvarighet gentemot offentligheten innebär att de måste 

värna om sina relationer med olika aktörer involverade i skolan, så som föräldrar, elever och lärare. 

Lortie (2009) menar att auktoritativt handlande från förvaltnigschefen kan leda till att rektorn får 

svårt att förhandla med lärare och det kan leda till obeslutsamhet hos rektorn (ibid s 141). De är inte 

agenter fria att initiera förändring när och var de ser att det behövs ( ibid s 168). Diffusa, otydliga mål 

är en osäkerhetsfaktor som verkar vara allmän bland rektorer. Lortie (ibid) menar att rektorn har 

blivit ännu mer synlig, genom till exempel testresultat som publiceras, marknadisering av skolan,  

high-stake testing, ökad vikt vid achievement/uppnående testning, vilket kan reducera osäkerhet om 

målen. Men å andra sidan har rektorer en utmaning att värna om goda relationer inom och utanför 

verksamheten, Lortie (2009)menar att rektorn mer än någonsin agerar  ”in the middle” (s 208). 

Wilches (2007) presenterar en tillbakablick på empiriska och konceptuella studier över 

lärarautonomi.  Wilches (ibid) redovisar hur lärare upplever sin autonomi i samband med 

skolreformer, det som förklarar lärarnas upplevelse av professionell autonomi och lärarnas autonomi 

i professionsutvecklingserfarenheter. En del av artikeln är en granskning av hur lärare upplever sin 
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autonomi både i förhållande till interna eller personliga hinder i utbildningssituationer. Wilches 

(2007) beskriver att lärares uppfattning om autonomi varierar i olika situationer, arbetsförhållanden 

och i olika utbildningskontexter. Wilches menar vidare att större rätt att fatta beslut inte 

nödvändigtvis betyder att lärarna upplever större grad av autonomi. Han menar att det är viktigt att 

administratörer och beslutsfattare förstår komplexiteten av lärandeprocesser och erbjuder goda 

förutsättningar för lärare att ta ansvar. Dessutom lyfter Wilches situationen som råder idag; 

nämligen att lärarnas arbete påverkas av externa begränsningar. Wilches menar att lärarautonomi är 

ett multidimensionellt fenomen och anser att lärares autonomi varierar inom de fyra domänerna i 

vilka lärarna utövar någon typ kontroll; undervisning och bedömning, läroplansutveckling, 

skoladministration och professionell utveckling. Dessa fyra domäner innehåller uppgifter som lärare 

förväntas ansvara för. Wilches menar att lärares autonomi inte är självständig eller isolerad, det 

innebär inte att lärarna får mer förpliktelser för att hålla dem ansvariga, lärares autonomi är inte 

heller en statisk enhet som endast vissa kan äga och inte heller en absolut frihet från begränsningar.  

Studien lyfter den professionella utvecklingen som en faktor som driver fram eller hindrar 

professionella handlingar, medan autonomi är en personlig känsla av frihet för professionella 

handlingar eller att ha makt att ha kontroll över olika delar i professionen (ibid.). Wilches definition 

har likheter med Ballous (1998) teman om autonomi. 

Även Ingersolls (2003) forskning har haft fokus på lärares autonomi. Han menar att lärarnas arbete 

innehåller två olika delar, nämligen den akademiska- och den sociala dimensionen. Den akademiska 

dimensionen är den hittills mest undersökta delen, medan den sociala dimensionen innehåller de 

mest avgörande processerna i skolan. Vidare frågar sig Ingersoll vem som kontrollerar dessa 

processer. Han lyfter olika typer av kontroll, dels direktkontroll som exempelvis visar sig i form av 

regler (synlig kontroll), samt strukturell kontroll i form av osynliga typer av organisationskontroll (ibid 

s 62). Olika typer av kontroll skriver Ingersoll om enligt citatet nedan: 

”Organizational control in schools operates in many forms, rational and nonrational, visible and 

invisible, direct and indirect, coercive and noncoersive. Analysts have tended to focus on concrete, 

direct controls, and explicit decision making in schools. But In schools, highly visible mechanisms like 

rules and sanctions are not the sole nor even primary means of controlling the work of teachers. 

Perhaps the most effective are those least recognized. The source of their effectiveness – because they 

are institutionalized and taken for granted – can also make it hard for both insiders and outsiders to 

recognize them…”                          (Ingersoll, 2003, s 233)                                                                                                                                                                 

      

Enligt Ingersoll (2003, s 184) hamnar läraren i position av ”the guy in the middle” och så gör också 

rektorn, enligt Lortie (2009, s 208). Mekanismerna i den osynliga kontrollen varierar och är oftast 



16 
 

inbäddade i organisationen, kulturen eller den sociala organisationen. De möter inte heller några 

hinder, eftersom de är institutionaliserade (ibid.). 

Ingersoll (2003) menar att kontroll över viktiga uppgifter inom organisationen är en viktig aspekt i 

förhållande till autonomi. Ingersoll anser att centralisering ofta är ett tecken på att medarbetare ges 

makt över oviktiga frågor , där medarbetare ges sken av att vara en del av ledningen, vilket inte 

stämmer. Rektorer är begränsade av nämnder och har för lite kontroll över viktiga beslut, enligt 

Ingersoll. Hans studie visar att det är framgångsrikt att ha rektorer med makt/befogenheter . 

Organisationsteorin hävdar att organisationerna måste fokusera på vem som kontrollerar de 

viktigaste besluten. Enlig Alvesson och Sveningsson (2016) är organisationsteorin läran om hur 

organisationer fungerar. Den kan studeras utifrån olika teman, exempelvis ur sociologiskt-, 

ekonomiskt-, psykologiskt perspektiv. Enligt Ingersoll (2003) är varken för mycket centralisation eller 

decentralisation bra. Den stora utmaningen är att hitta balans. Det finns många typer av kontroll och 

kanske är det mest synliga inte är det mest effektiva, menar Ingersoll (ibid).  

I Cribb och Gewirtz (2007) studie om lärares autonomi argumenterar de för nya sätt att reglera den 

lokala utbildningens autonomi i olika nationer. De menar att autonomin är en förutsättning för 

tillfredställelse i arbetet, upplevelse av god hälsa, källa till kreativitet och effektivitet och variation. 

Vidare i studien presenterar Cribb och Gewirtz också argument som behandlar statens kontroll över 

skolan, vilket, enligt dem, begränsar lärares autonomi. De tar upp argument som: att skydda elever 

från skada och att försäkra likvärdig tillgång till utbildning. Autonomi kan innebära negativa 

konsekvenser för individer om det inte finns ramar som begränsar eller stödjer beslutsfattande och 

sammanhållning. Autonomi behöver även omfattas av analyser om hur den begränsas. Cribb och 

Gewirtz menar att det behöver utvecklas ett mer differentierat sätt att se på autonomi. Forskarna 

beskriver de många olika sätten som autonomi kan byggas upp eller begränsas och olika typer av 

inflytande eller tvång. De konstaterar att lärarna behöver både autonomi och kontroll och det 

handlar om balans mellan de två nära sammanlänkade idéer som kan uppstå i så olika former (ibid s 

206-212).   

3.3 Sammanfattning 

Rektorsuppdraget är komplext och påverkas av många olika faktorer. I forskningen lyfts exempelvis 

New Public Management (NPM) upp som något som under senare år har påverkat alla parters arbete 

i skolan på något sätt (Stenlås 2009; Frostenson, 2015; Moos et al., 2016). Fria val av skola och 

marknadslogikens applicering på skola har förändrat styrningen av skolan markant (Rothstein, 2016). 

Skolan i Norden är decentraliserad i olika grad, vilket innebär olika konsekvenser för de 

professionella i de olika länderna. Styrningen av skolan påverkar graden av autonomi och graden av 



17 
 

beslutsfattande och kontroll har i sin tur lett till olika konsekvenser för hur man upplever autonomi i 

sin professionella roll.  

Många forskare har studerat lärares autonomi och lyft dess komplexitet. Föregående avsnitt lyfte 

forskare som Frostensons (2015) tre olika former av autonomi, Ingersolls (2003) teori om 

beslutsfattande och kontroll, samt Lortie (2009) som problematiserar rektors position som chef i 

offentlig organisation där hen utsätts för påtryckningar från olika håll. Lortie belyser även den så 

kallade mjuka styrningen i form av tester, vilket till slut leder till att testerna styr arbetet. Både Lortie 

(2009) och Ingersoll (2003) använder sig av begreppet ”The man/guy in  the middle”; Ingersoll (2003, 

s 127) använder begreppet för att beskriva lärare och deras autonomi, och Lortie (2009, s 208) för 

beskrivning av rektorers autonomi. Ingersoll (2003) hävdar att kontrollen kan vara både synlig och 

osynlig, samt att den osynliga kontrollen ibland kan vara mer effektiv än den synliga. Den osynliga 

kontrollen kan vara institutionaliserad och blir därför inte ifrågasatt. Ingersolls forskning grundas i 

organisationsteori och att skolor är löst kopplade organisationer (Weick, 1976), vilka kan vara svåra 

att förändra. 

Cribb & Gewirtz (2007) beskriver i slutsatserna av sin artikel att både autonomi och kontroll behövs, 

men enligt författarna är det viktigt att det finns balans. De anser också att autonomi är viktig för de 

anställdas tillfredställelse i arbetet, men att det behövs en mer varierad syn på autonomi än att 

autonomi per definition endast är god och att kontroll per definition är ond. Wilches (2007) lyfter 

den professionella utvecklingens betydelse för autonoma handlingar och att ha kontroll över frågor 

som hör till ens arbete. Om man skall tro på Simola (2005) finns det inga enkla orsakssamband, utan 

sociala, kulturella och historiska faktorer är viktiga att ta hänsyn till när en har för avsikt att förklara t 

e x den finska skolans framgångar. Även Kofod (2016) tar upp betydelsen av kulturella faktorer. 

Forskare menar att graden av rektorers autonomi påverkas av många faktorer, exempelvis; kan 

förvaltningschefers agerande eller rektors position som offentlig tjänsteman påverka (Lortie, 2009); 

mängden ansvar (Gawlik, 2007; Wilches, 2007); policys (Cribb & Gewirtz, 2007) är exempel på några 

faktorer som påverkar rektorers autonomi. Rektorer har som krav att utöva sitt ledarskap inom 

ramar satta av nämnder och förvaltningschefer, samtidigt som de är beroende av goda relationer 

med lärare, föräldrar och allmänheten. - Intressen som kan vara i konflikt med varandra och kräver 

mycket av rektorn som skall hantera dem (Lortie, 2009).  

Tester och sociala teknologier kan vara ett sätt att kontrollera och påverka både rektorers och 

lärarnas arbete (Lortie, 2009; Moos et al., 2016). I detta hänseende skiljer sig skolsystemen i Finland 

och Sverige åt; Sverige med sina nationella prov vars resultat publiceras och Finland med endast 

stickprov utan några publicerade resultat.  
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Lortie (2009) beskriver hinder att hantera i rektorskapet. En begränsning är trycket uppifrån, vilket 

kan innebära problem med relationer med de viktigaste aktörerna i förhållande till rektorsrollen, 

nämligen lärarna. Viktigt är också att ge en positiv bild av skolan uppåt. Huvudmannen kan ha olika 

krav på rektorer, vilka tvingas vara lydiga och som gör att de kan börja begränsa sig själv.  De flesta 

forskare menar att kontexten har betydelse för hur autonomi upplevs. Wermke, Olason Rick och 

Salokangas (2018) har läraryrkets mångdimensionalitet, kontextbundenhet och komplexitet som 

utgångspunkt för sina analyser av lärarnas upplevda autonomi. Deras analysmodell har sin grund i 

teorier från bland annat Ingersoll (2003), Wilches (2007), Lortie (2009), Frostensson (2015). De 

tidigare studierna visar på att autonomi i yrket korrelerar positivt på lärarnas tillit till sin egen 

förmåga, tillfredställelse i arbetet, men korrelerar negativt till exempelvis utbrändhet hos lärarna. 

Autonomi handlar enligt Wermke et al., (2018) om graden av kontroll i arbetet.  

4. Studiens teoriram  
I följande avsnitt presenteras studiens teoriram som grundar sig på Ingersolls (2003) teori om lärares 

autonomi, professionen som är en nivå under rektorerna i skolhierarkin. För att förstå 

rektorsprofessionens innehåll och komplexitet används även Wermkes, Olason Ricks och Salokangas 

(2018) mångdimensionella analysverktyg. Analysverktyget har tagits fram genom en komparativ 

studie vilken undersöker lärares autonomi. Den består av fyra domäner inom vilket lärararbetet sker, 

den pedagogiska domänen, den sociala domänen, utvecklingsdomänen och den administrativa 

domänen. I denna studie har samma analysverktyg använts för att analysera rektorsuppdraget, vilket 

motiveras genom styrdokumentens reglering av uppdraget. Den svenska rektorns uppdrag regleras i 

skollagen och även i läroplanen och den innehåller samma områden som lärarprofessionen. Detta 

har även Nihlfors och Johansson (2013) konstaterat i sin rapport, där de skriver att uppdraget i 

grunden är den samma. Det svenska rektorsuppdraget förutsätter en djup kunskap om 

läraruppdraget. Att rektor förväntas agera och leda arbetet inom samma domäner som lärarna 

arbetar kommer tydligt fram i rektorsutbildningens styrdokument:  

 

”Genom att leda och styra den pedagogiska verksamheten och vara chef för lärare eller förskollärare 

och övrig personal har rektorn eller förskolechefen enligt skollagen och läroplanerna det övergripande 

ansvaret för verksamheten och dess utveckling. Utifrån styrdokumenten och de förutsättningar som 

staten och huvudmannen ger, ska rektorn eller förskolechefen svara för att tolka och förmedla en 

förståelse av uppdraget, organisera arbetet i verksamheten samt tillsammans med lärare, 

förskollärare och övrig personal utveckla innehållet och arbetsformerna.”  

                                                  (Skolverket, rektorsprogrammet, måldokument 2015-2021) 
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Rektorn ska leda och samordna det pedagogiska arbetet samt ansvara för att barns och elevers 

utbildning är likvärdig och rättssäker. Hen har även ansvar över att barn och elever utvecklar de 

kunskaper, förmågor, normer och värden som anges i de nationella målen samt att de upplever 

lärandet som meningsfullt och stimulerande i en trygg miljö. För att kunna uppfylla det nationella 

uppdraget behöver rektorn en god kunskap om och en förståelse för det ansvar som följer med 

befattningen enligt skollagen, läroplanerna samt de övriga författningarna (Skolverket 2014, s 3). 

Vid undersökningar av de olika styrdokumenten för rektorsuppdraget blir det tydligt att rektorn leder 

lärares arbete och därigenom sker även rektors arbete inom samma domäner som lärarnas arbete 

sker, men från en annan nivå (jmf. Ingersoll, 2003; Wermke et al., 2018;). Detta förhållande 

överensstämmer även med det finska rektorsuppdraget. Dock regleras inte det finska 

rektorsuppdraget i de nationella styrdokument, utan det är utbildningsanordnaren som definierar 

det. Det finns dock en nationell grund för uppdragsbeskrivning1, som kommunerna följer. I den 

nationella grunden för rektorsuppdraget beskrivs rektorsuppdraget i fyra centrala uppdragsdelar: 

Rektor ansvarar för planeringen och utvecklingen av skolans verksamhet,  rektor ansvarar för 

ledningen av skolans undervisnings- och fostransarbete, skolans förmansuppdrag (i form av ärende – 

och personalledning, ekonomi, resultat och uppföljning av kvalitet och till dem tillhörande åtgärder), 

att upprätthålla arbetsprocesser och handledning (läroplansprocess, bedömningsprocess, rekrytering 

av personal, utvecklings av arbetsgrupper, nätverks- och samarbetsprojekt etc.). Det finns anledning 

att anta att Wermkes et al., (2018) analysmodell kan även användas i studier av rektorers upplevda 

autonomi, vilket nu testas i denna studie. 

4.1 Teori om beslutsfattande och kontroll 

Ingersoll (2003) menar att kontrollen och beslutsfattandet har betydelse för de professionellas 

autonomi. Kontrollen kan finnas i olika former, som synlig eller osynlig. Hans teori går ut på att 

kontrollen över de viktigaste besluten är av avgörande betydelse  för lärares autonomi. Ingersolls 

(2003) teori handlar om lärares autonomi och den bygger på organisationsteorin, som enligt 

Alvesson & Svenningsson (2016) är läran om hur organisationer fungerar. Ämnet är omfångsrikt och 

sträcker sig från övergripande studier av grupper av organisationer och organisationer i ett 

samhälleligt eller branschmässigt sammanhang, till studier av individer i organisationer, exempelvis 

ledarskapsbeteenden och ledaregenskaper (ibid s 13).  Ingersolls (2003) teori handlar alltså om 

lärares arbete, men den har sin grund i organisationsteorin.   

Ett löst kopplat system, begreppet som Weick (1976) myntat, är en komplex organisation som är svår 

att byråkratisera. Ingersolls (2003) frågor om autonomi kan ses som allmängiltiga och kan användas 

                                                                 
1 Bilaga 4 
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på många olika professioner: ”What determines who is powerful in an organization? What are the 

most important decisions and issues on which to focus in assessing the power of a particular group or 

groups and the character of an organization´s hierarchical structure?”  (ibid s 46). I föreliggande 

studie ställs dessa frågor till rektorer. Genom frågorna ställda utifrån Ingersolls (2003) teori kan en få 

syn på rektorers autonomi inom olika domäner av deras arbete. Domänerna definieras med stöd av 

Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018) analytiska modell som beskrivs i avsnitt 4.2.  

Ingersoll (2003) menar att frågor om skolans centralisering eller decentralisering har varit i fokus för 

forskningen. Decentraliseringen anses av dess motståndare ha lett till brist på ordning, 

sammanhållning och ansvarsskyldighet, medan centraliseringen anklagas för underminering av 

lärarprofessionen av sina motståndare. Mycket makt över oviktiga beslut är ingen makt, men det kan 

vara ett sätt att dölja en stark central styrning (ibid, s 125), menar Ingersoll.  

”A lack of  - skirting of – standardized, authorized regulations can be a source of 

administrative power and organisational centralisation, rather than opposite.”  

    (Ingersoll, 2003, s 65)  

Enligt Ingersoll (2003) handlar autonomi om vem som fattar beslut i viktiga frågor och vem som har 

kontroll över besluten, vilket i sin tur har betydelse för motivationen i arbetet. Ingersolls (ibid) studie 

visar även att makten över beslut inom den sociala domänen har betydelse för hur väl en skola 

fungerar. 

Ingersoll (2003) anser att forskningen har fokuserat på det ena av de två viktigaste uppdragen för 

lärare, nämligen undervisningen (akademiska) och lärares makt över den. Ingersoll har i sin studie 

sett att lärarna inte har makt över det andra uppdraget, nämligen det sociala. Vidare visar studien att 

lärarnas makt över de sociala delarna i uppdraget har haft positiva effekter på arbetsklimatet och 

lärmiljön i skolan. Vem som fattar de viktigaste besluten har betydelse för de professionellas 

autonomi, vilket i sin tur har betydelse för resultaten. Ingersoll (2003) menar att organisationsteorins 

frågor om vem som kontrollerar nyckelbeslut som påverkar innehållet och villkoren för lärarnas 

arbete är lämpliga att användas vid studier av distribuering av makt och kontroll inom organisationer. 

Ingersoll (1996) anser även att skolor är arketyper av ”loosed coupled systems”, ”organiserade 

anarkier” (Ibid., s 171). Ingersoll menar att den lösa kopplingen beror på att utbildning inte kan 

byråkratiseras. Ingersoll (2006;1996) berör olika domäner av lärares autonomi; praktikrelaterade; 

undervisningsrelaterade; och sociala domäner. Ingersoll föreslår att empiriska studier bör ställa 

frågor som rör vilka beslut som är de viktigaste i skolan, vilka av dem är tagna av professionen i fråga, 

samt vem som kontrollerar besluten (Ingersoll 1996, s 162). I föreliggande studie ställs dessa frågor 

till rektorer.  
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4.2. En flerdimensionell modell för att förstå lärares och rektors autonomi 
 
Wermkes, Olason Rick och Salokangas (2018) flerdimensionella modell om autonomi i skolan baseras 

på tidigare autonomiforskning om lärarnas autonomi ( exempelvis Ingersoll, 2003; Wilches, 2007; 

Wermke & Höstfält, 2014; Frostenson, 2015). Läraruppdraget beskrivs som ett komplext och 

mångfacetterat fenomen då det innehåller pedagogiska-, sociala-, utvecklings- och administrativa 

uppgifter. Wermke och Salokangas (2015) definierar lärares autonomi som multidimensionell och 

kontextberoende. De menar att det är viktigt att ha kunskap och insikt om den multidimensionella 

naturen av lärares arbete. I denna studie prövas modellen på rektorers autonomi,  då rektorer och 

lärare agerar inom samma domäner, men på olika nivåer, men som också beroende av varandra 

(Lortie, 2009). Valet av användning av modeller argumenteras med stöd i  rektors- och 

läraruppdragets innehåll, som sammanfaller till stor del, men sker på olika nivåer, enligt bland annat 

måldokumentet för rektorsutbildningen i Sverige (Skolverket, 2015), en rapport om rektor som en 

stark länk i skolans styrning (Nihlfors & Johansson, 2013) och uppdragsbeskrivningen för finska 

rektorer.2 

Wermkes et al. (2018) modell innehåller följande domäner inom vilka beslut fattas :  

 Den pedagogiska domänen relaterar till undervisning och lärande, inkluderad, 

men inte begränsad till planering, undervisning, bedömning och utvärdering. 

 Den sociala domänen handlar om socialisering av elever, t. ex. gruppering av 

elever,  särskilt stöd, disciplinring av elever etc. 

 Utvecklingsdomänen relaterar till identifiering eller styrning av skolan mot en 

vision eller plan av aktiviteter eller styrning som leder till skolutveckling och 

ledning av lärarnas professionella utveckling eller andra strategiska funktioner. 

 Den administrativa domänen innefattar beslut som stödjer skolans arbete, 

resursallokering, schemaläggning, löner, kontorsutrymmen etc. (Ibid. s. 8). 

Enligt Wermke och Salokangas (2015) kan lärarna ha autonomi i olika grad i olika domäner eller till 

och med inom samma domän beroende på nivå. Föreliggande studie testar delar av Wermkes et al., 

(2018) analytiska verktyg – de delar som handlar om domäner inom vilka den aktuella professionen 

agerar. Delarna av modellen som innehåller nivåer för autonomi har inte testats i föreliggande 

studie, istället kommer nivåerna att ersättas med nationstillhörighet för intervjuer , för att sedan 

korsjämföras i de olika domänerna.  Denna studie visar dels i vilken grad rektorerna upplever sig 
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autonoma och vilka skillnader det finns mellan de svenska och finska rektorernas upplevelse av 

autonomi. 

5. Metod 

Föreliggande studie har en kvalitativ ansats. Datainsamlingen innehöll intervjuer med rektorer i 

respektive land för att undersöka hur de uppfattar och tolkar sin autonomi.  Intervjufrågorna är 

ställda utifrån organisationsteoretisk grund (Ingersoll 1996;2003). Innehållsanalys av intervjuer har 

tillämpats i enlighet med Denscombes (2016) metodbeskrivning.  

5.1 Metodval 

Rektorsuppdraget har jämförts ur autonomiperspektiv i Sverige och Finland. Syftet har varit att ta 

reda på hur rektorerna upplever sin autonomi och om det finns skillnader och likheter i upplevelse av 

autonomi hos rektorerna i Sverige respektive Finland. Kvalitativa metoder har använts i form av 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts med sex rektorer i varje land vid den svensk-finska gränsen. 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att sedan användas i analysarbetet. Plats för 

intervjuerna valdes av respondenterna och det blev utan undantag på rektors kontor, vilket 

antagligen kändes mest bekvämt samt praktiskt för respondenterna. Intervjuerna genomfördes på 

det språket som respondenten kände sig mest bekväm med; oftast finska på den finska sidan av 

gränsen och svenska på den svenska sidan av gränsen. Intervjuunderlaget skickades i förväg till 

respondenterna och det var skrivet på båda språken. Enligt Denscombe (2016, s 265) är intervjuer 

lämpliga som datainsamlingsmetod när subtila fenomen undersöks; till exempel åsikter, 

uppfattningar, erfarenheter eller komplexa frågor där forskningen fokuserar på komplicerade 

sammanhang som kräver ingående förståelse av hur system fungerar, eller hur olika faktorer är 

sammanlänkade. Upplevelsen av autonomi i en profession tillhör, enligt min mening, en sådan 

kategori.  

5.2 Urval 

Respondenterna i studien är rektorer från de nordligaste delarna av den svensk-finska gränsen. 

Urvalsgruppen består av rektorer från två städer och fyra mindre orter på olika sidor om den svensk-

finska gränsen. Två rektorer från de två städerna på båda sidor om gränsen och en från varje mindre 

ort vid gränsen.  

Rektorer från gränsområdet i norra Sverige och norra Finland valdes utifrån ett explorativt urval till 

respondentintervjuer. Detta är vanligt i mindre studier i vilka outforskade ämnen studeras. Vid 

explorativt urval eftersträvar man inte att få ett tvärsnitt av populationen, som är fallet i 

representativt urval (Denscombe, 2016 s 63).  Respondent är enligt Holme & Solvang (2001) en 
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person som själv är delaktig i den företeelse som studeras. Genom denna typ av intervjuer försöker 

man få en så pålitlig bild av det studerade fenomenet som möjligt. Då detta är en småskalig forskning 

med kvalitativt data och som har för avsikt att undersöka ett outforskat område, är det explorativa 

urvalet en lämplig metod. Denna urvalsmetod ger också möjlighet att generera insikter och 

information om det tänkta forskningsområdet. Sannolikheten är större vid explorativt urval att få 

intressanta, extrema eller ovanliga exempel som belyser det man undersöker, enligt Denscombe, 

(2016). Icke-sannolikhetsvalet, i vilket forskaren påverkar urvalet, gjordes utifrån att utgångspunkten 

var att välja respondenten utifrån deras expertis, vilket i denna undersökning var rektorer, dels med 

sin kunskap om uppdraget och dels att de var rektorer i nordligaste delarna av två länder, vilket blev 

en urvalsram (Denscombe, 2016, s 65). 

Vid djupintervjuer av kunniga yrkespersoner behöver antalet respondenter vara 8-10 personer 

(Nyberg, 2000, s 107). Denna huvudregel är viktigt för att få tillräckligt med information för att ha 

möjlighet att presentera ett resultat med någorlunda tillförlitliga slutsatser.  

Skolorna som rektorerna tillhörde var både F-6- och F-9-skolor i de båda länderna. Det var inte 

möjligt att välja likadana och lika stora skolor på båda sidor om gränsen, då man många gånger var 

hänvisad till den enda skola som finns på detta glest befolkade område.  Antalet elever på skolorna 

har varierat mellan 15 elever till en skola på cirka 400 elever. Alla skolor hade en rektor/biträdande 

rektor och i de större skolorna fanns det olika typer av ledningsresurser till rektorers hjälp. De olika 

kommunerna som besöktes är till storleken cirka 2000 invånare till städer med cirka 23000 invånare. 

Av de 12 rektorerna som intervjuades var sex män och sex kvinnor, där tre av de manliga rektorerna 

arbetade i Finland och den andra hälften av männen arbetade i Sverige. Denna nationella fördelning 

gällde även de kvinnliga rektorerna.  

5.3 Operationalisering 

Operationalisering som ligger till grund för intervjufrågorna3 härstammar från Ingersolls (1996;2003) 

teori om lärares autonomi, som i sin tur har sin grund i organisationsteorin. Ingersolls teori utgår från 

frågor om de viktigaste besluten, vem tar besluten och vem kontrollerar dem.  I tabell 1 nedan 

illustreras operationaliseringsprocessen. 

 

 

 

                                                                 
3 Bilaga 2 
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Tabell 1 Operationalisering av intervjufrågor 

Fråga Varför? 

Bakgrundsinformation om 

respondenten: 

Tid i yrket, kön, ålder, 

utbildning, befattning 

All bakgrundsinformation har inte haft betydelse för studien, 

eftersom det inte går att göra generaliseringar p.g.a. studiens 

småskalighet. Huvudsyftet med dessa frågor är att skapa en tillitsfull 

stämning i intervjun genom att börja med ”uppvärmningsfrågor”.  

Vad är det absolut 

viktigaste i ditt uppdrag 

som rektor?  

Denna fråga var för allmän, men kan ändå ge en bild av rektors 

autonomi i analyser av vad som styr och kontrollerar rektors arbete.  

Vad är det viktigaste 

beslutet du tar som rektor? 

Denna fråga ställdes senare via mail till respondenterna för att 

komplettera intervjun och få en mer distinkt bild av rektors 

autonomi utifrån Ingersolls (1996,2003) teori. 

Vem vad, vilka styr ditt 

arbete? 

Eftersom studien handlar om jämförelser av styrningen av rektors 

arbete i två länder och deras upplevelse av autonomi, är det viktigt 

att se hur rektorer uppfattar att de styrs.  

Beskriv dina befogenheter? Här får rektorn beskriva vilka befogenheter, vilken makt, 

handlingsutrymme, hen har inom olika områden i skolan. Ingersolls 

(1996,2003) teori handlar om hur makten distribueras inom skolan. 

Var finns kontrollen av ditt 

arbete? 

Ingersolls (1996,2003) teori om olika typer av kontroll, synlig och 

osynlig kan synliggöras genom denna fråga. Även andra forskare 

resonerar om kontrollens betydelse för autonomin (Cribb  & 

Gewirtz, 2007) 

Vad begränsar dig i ditt 

arbete? 

Begränsningar i rektors arbete är kopplade till hens autonomi, enligt 

Lortie (2009), Wermke & Höstfält (2014). Autonomi handlar alltid 

och begränsningar och kontroll (Wermke & Salokangas, (2015); 

Wermke, Olason Rick & Salokangas (2018), Cribb & Gewirtz, (2007) 

Hur autonom, vilken frihet 

har du som skolledare? 

Här fångas rektors upplevelse av sin autonomi och frihet. Begreppet 

är mångtydigt, enligt Wermke & Salokangas (2015), men för att 

fånga upplevelsen av autonomi ställs frågan. Frågan om frihet ställs, 

trots att autonomi inte endast handlar om frihet, utan att den 

samtidigt inramas av lagar och principer (Ballou 1998). 
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5.4 Analysmetod  

Tabell 2 Analysverktyg 

 

           Analys av beslut och kontroll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektorers svar på ovanstående frågor (tabell 1) har kodats och kategoriserats utifrån domänerna i 

ovanstående matris (tabell 2). Innehållsanalys har tillämpats. Jämförelser mellan länderna har gjorts. 

Resultatet av analysen visas i tabeller 3-5 under resultatdelen.  

De transkriberade intervjuerna skrevs ut och svaren kodades och kategoriserades enligt bilaga 1, i 

vilken de finska och svenska rektorernas svar ställdes bredvid varandra för att underlätta 

jämförelsen. Jämförelser mellan de två ländernas rektorers upplevelse av autonomi gjordes för att se 

skillnader och likheter i den upplevda autonomin.  

Innehållsanalys tillämpades i bearbetning av intervjuer.4 Rektorernas svar har kategoriserats utifrån 

Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018) analysmodell, där endast den vertikala dimensionen av 

analysmodellen har använts. Wermke et al. (2018) menar att läraruppdraget är komplext och 

mångdimensionellt. I föreliggande studie är fokus på de olika domänerna där beslut fattas i 

rektorsuppdraget. Den horisontella dimensionen som i Wermkes et al . (2018) modell består av 

klassrums-, skol- och professionsdimension används inte. Modellens domäner i denna studie testas 

                                                                 
4 Analysunderlaget för intervjuer finns i  Bilaga1. 

              Profession 

 

 

Educational    

domain 

Social domain   Developmental 

domain 

Administrative 

domain 

 

Intervjuer av 

rektorer i  

Finland och i Sverige 

 Beslut 
Vad är det absolut viktigaste i ditt uppdrag som rektor?  
Vad är det viktigaste beslutet du tar som rektor? 
Beskriv dina befogenheter? 

Kontroll 

Var finns kontrollen av ditt arbete? 
Vad begränsar dig i ditt arbete? 
Hur autonom, vilken frihet har du som skolledare? 
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på rektorsuppdraget genom att intervjusvaren kategoriseras utifrån de olika domänerna. 

Intervjuerna ger en bild av rektorers upplevda autonomi i de båda länderna.  

Analysen har en tolkande, hermeneutisk ingång, vilket betyder att forskaren använder sin egen 

förförståelse för att tolka och förstå det som undersöks (Patel & Davidsson, 2003; Kvale, 1997 s 49). 

Kodning utifrån relevanta ord i intervjuer gjordes (Denscombe, 2016), vilka sedan sorterades utifrån 

de fyra domänerna.5 Skulle exempelvis en rektor uttrycka att hen upplevde en stark beslutanderätt, 

markerades detta med ”R” (versal) respektive svag beslutanderätt markerades med ”r” (gemen)  i 

tabellen i bilaga 1. Om rektorn ansåg att en annan aktör hade stor beslutanderätt, t e x förvaltning, 

markerades detta med ”F”. Förteckning över olika funktioner som kontrollerar eller beslutar finns i 

anslutning till tabellen i bilaga 1. När alla intervjuer var analyserade utifrån de olika domänerna och 

rektorernas upplevelse av styrkan i beslut eller kontroll var kategoriserade i tabellen, blev nästa steg i 

analysen att göra en bedömning av den upplevda styrningen.  Exempelvis när det gäller beslut inom 

den sociala domänen, framgår det av tabellen i bilaga 1, att både de finska och svenska rektorerna 

upplever en stor beslutanderätt, då versalen R förekommer 6 gånger i båda ländernas rektorers svar. 

Detta innebär att rektorerna i båda länderna bedömer att de upplever en hög grad av autonomi i 

beslut och ramar inom den sociala domänen, därav mörkblå färg i tabell 6 på den sociala domänen.  

Denna analysmetod innebär att kvalitativa data har kvantifierats, vilket innehållsanalysen möjliggör 

(Denscombe, 2016). Frekvensen av kontroll och beslutsfattande har analyserats hos båda länders 

rektorer.  

5.5 Validitet och reliabilitet 

Intervjuaren och respondenterna är medskapare i ett samtal. Rollerna är dock olika i och med att 

intervjuaren har ett syfte med intervjun, medan respondenten har ställt upp utan att ha någon direkt 

nytta av intervjun (Patel & Davidsson, 2003). Efter intervjuerna uttryckte rektorerna att det var 

positivt att delta i intervjun, då de menade att det var nyttigt och lärorikt att få reflektera över sin 

praktik i en intervjusituation. Detta kan tolkas som att intervjusituationen har varit bekväm och 

intervjuaren har lyckats skapa en tillitsfull relation med respondenten och att situationen har varit 

meningsfull, vilket bland annat Holme och Solvang (2001) anser vara viktigt. Vidare menar Holme och 

Solvang att det är intervjuares uppgift att samtala med respondenten, så att denne inte blir hämmad. 

I detta sammanhang kan det handla om att intervjuaren behärskar språkbruk, kroppsspråk, gester 

som är relevanta i sammanhanget (Patel & Davidson, 2003). Intervjuaren i denna studie har många 

fördelar för att skapa ett ohämmat samtal då intervjuaren behärskar de lokala språken, har sitt 

ursprung i regionen och är dessutom insatt i området som studeras i och med att intervjuaren har 
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samma yrke som respondenterna. I etnometodologiska sammanhang kallas detta för ”go native” 

(ibid, s 79). Det är troligtvis en fördel att ha kunskaper i det studerade området, men inte nödvändigt 

att ha teoretisk kunskap inom området från början. Detta kan även vara en nackdel om man inte är 

medveten om sin förförståelses betydelse. Det är viktigt att inte låta sin förförståelse eller kunskap 

färga den kvalitativa intervjun för mycket (ibid, s 79). I dessa intervjuer har forskaren haft en 

hermeneutiskt inspirerad ansats för att få den intervjuade att fördjupa sig i samtalsämnet. 

Intervjuarens mål är inte att få ett generaliserbart resultat av studien, utan tanken är att genom 

samtal och tolkningar förstå den intervjuades värld.  Samma nackdelar och fördelar är aktuella när 

det gäller forskarens ursprung, då det är viktigt att vara medveten om dess betydelse. 

Intervjuerna förbereddes genom att ta fram ett frågebatteri som inkluderar teman som skall 

undersökas. Intervjustudien konstruerades tillsammans med en kollega som gjort motsvarande 

studie om norska respektive svenska rektorers autonomi. Intervjuerna till denna studie och till den 

andra studien genomfördes tillsammans, samt tidigare forskning och teori arbetades igenom 

tillsammans i båda studierna. Arbetet har handletts av Wieland Wermke, som för närvarande leder 

ett VR-projekt om lärares autonomi i olika länder. Denna studie ska också förstås i relation till detta 

projekt som en del i en vidareutveckling gällande rektorers autonomi. Intervjuerna är 

semistrukturerade med flexibilitet i ordningsföljd, men med en lista över frågor som skall besvaras 

(Denscombe, 2016, s 266). De testades med en informant med liknande yrke före intervjuerna 

gjordes. 

Intervjuerna påbörjades med bakgrundsfrågor med förhoppningen om att öka respondenternas 

trygghet. Intervjufrågorna ställdes oftast i samma ordning, men ibland blev det under samtalets gång 

naturligare att kasta om ordningen. Den kvalitativa semistrukturerade intervjun tillåter flexibilitet, 

vilket är viktigt i ett samtal där förståelse av en annans livsvärld är syftet.  En fördel med intervjuer är 

flexibiliteten i och med att det går att göra justeringar under intervjun (Denscombe, 2016, s 288). 

Validiteten ökar i intervjuer då data kan kontrolleras under intervjun. En vanlig kritik mot 

intervjustudier är att det inte går att generalisera studiens resultat då den oftast har ett lågt antal 

respondenter. Enligt (Kvale, 1997) finns det en paradox i detta, då man i psykologiska studier har 

funnit att man bör koncentrera sig på ett fåtal intensiva fallstudier för att få generell kunskap. Syftet 

med denna studie är inte att generalisera resultatet, utan jämföra och förstå autonomin i 

rektorsuppdraget i två länder. 

Analyserna är gjorda av författaren för denna studie och en kollega, som gör en motsvarande studie 

om norska och svenska rektorer inom de nordliga delarna av respektive land. Både författaren och 

kollegan har deltagit i alla intervjuer. Detta innebär att validiteten av analysen höjs. Studien kan 

förslagsvis fördjupas och utvecklas med en kvantitativ enkätstudie med alla rektorer inom området 
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eller i respektive land, vilket ökar generaliserbarheten. Det är dock inte möjligt inom denna studie, 

utan föreslås bli en ny studie. 

5.6 Etiska aspekter  

De etiska aspekterna är särskilt viktiga när du studerar din egen profession, menar Erickson (1986). 

Enligt Erickson är det lätt att dra för tidiga slutsatser i studien, vilket är en risk man tar i en 

jämförande, tolkande (kvalitativ studie) inom sin egen profession (ibid s 144). Enligt Erickson är det 

viktigt att vara noggrann med informationen om studiens syfte och användningsområde. Vidare är 

det viktigt att respondenterna kan vara säkra på att de inte kommer att utsättas för risker eller 

negativa konsekvenser i förhållande till studiens resultat och resonemang. Respondenternas identitet 

behöver skyddas och resultatet skall presenteras så att det inte orsakar skada för deltagare. Under 

studiens gång har det hela tiden gjorts överväganden gällande skyddet av respondenternas 

integritet, inte minst på grund av att området för studien är glest befolkat, respondenterna är många 

gånger den enda rektorn inom ett geografiskt område och det kan därför vara relativt lätt att härleda 

individer.   

De forskningsetiska principerna har följts genom att skydda deltagarnas intressen, deltagande 

baseras på informerat samtycke.6  Arbetet med studien har skett på ett öppet och ärligt sätt genom 

att deltagarna har informerats om studiens syfte, dels skriftligt och muntligt vid intervjusituationen 

och att arbetet följer den nationella lagstiftningen (Denscombe, 2016). Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer (2017) gällande fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts. Informationskravet har uppfyllts genom att 

respondenten har muntligt vid intervjutillfället fått information om studiens syfte och senare 

eventuella användning av forskningsresultatet i en kommande studie. Dessutom har frivilligheten och 

rätten att avbryta deltagande i studien informerats dels muntligt, men också skriftligt i informationen 

som skickades till respondenterna7. Samtyckeskravet har berörts i intervjun och i skriven information, 

vilket betyder att respondenten när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 

Konfidentialitetskravet har beaktats i studien genom att allt material har avidentifierats och uppgifter 

som kan leda till att respondenter kan härledas ur materialet har tagits bort. Avvägningar av 

materialets härledbarhet har tagits hänsyn till genomgående under studiens gång. Nyttjandekravet 

har gjorts känt hos deltagarna genom den skriftliga informationen som alla deltagare har 

undertecknat och det har även gjorts muntligt i samband med intervjun. Respondenterna har fått 
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information om var resultaten publiceras och de som har önskat det, har också fått ta del av de 

transkriberade intervjuerna.  

6. Resultat och analys 

Studiens resultat redovisas i följande avsnitt genom jämförelser mellan de två ländernas rektorers 

upplevelse av autonomi. Redovisningen av resultat svarar på följande forskningsfrågor: 

1. Vem, vad eller vilka styr rektorns arbete utifrån deras perspektiv?  

2. Vem, vad eller vilka begränsar rektorns autonomi utifrån deras perspektiv? 

3. Vilka likheter eller skillnader finns det mellan finska och svenska rektorernas 

uppfattningar om deras autonomi? 

6.1 Resultat och analys av svenska och finska rektorers upplevelse av autonomi  

I tabell 3 redovisas den sammanfattande upplevelsen av de viktigaste besluten, vem som tar beslut 

och vem som kontrollerar rektorers arbete i en nordlig region i Sverige respektive i Finland. Det finns 

vissa skillnader i upplevelsen av vad som är viktigast, vem som beslutar eller vilka aktörer som 

kontrollerar rektorernas arbete. De finska rektorerna betonar mer sin roll som personalchef. Detta 

nämner även de svenska rektorerna, men de betonar i högre grad sin roll som pedagogisk ledare eller 

garant för elevers rätt till undervisning. Upplevelsen av beslutsfattande är ganska likartad. 

Rektorerna ser ofta sig själva som autonoma beslutsfattare, nämnden och personalen involveras 

ungefär i samma grad i båda länderna. Den största skillnaden mellan de svenska och finska 

rektorerna är deras upplevelse av kontroll. De svenska rektorerna räknar upp både statliga och 

kommunala kontrollfunktioner utan att någon följdfråga ställs. De finska rektorerna blir förvånade 

över frågan och de allra flesta svarar spontant att det inte finns någon kontroll. Efter att intervjuaren 

frågar om det finns någon statlig styrning, svarar även de finska rektorerna, efter en stunds 

reflekterande, med exempel på både kommunala, regionala och statliga kontroller. 

Tabell 3 redovisar en sammanfattning av hur rektorerna upplever styrningen. De mest frekventa 

svaren på frågorna kopplade till autonomi enligt Ingersolls teori (1996;2003) är sammanfattade i 

tabellen. Dessa resultat kommer sedan att analyseras i kommande avsnitt. 

 

 

Tabell 3. Upplevd autonomi, forskningsfrågorna 1 och 2  
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Svenska rektorers uppfattning/tolkning 

 av uppdraget 

Finska rektorers uppfattning/tolkning 

 av uppdraget 

Vilka är de viktigaste besluten? 

De viktigaste besluten i de svenska rektorernas 

arbete rör sig om elevers lärande, garantera elevens 

rätt till utbildning, måluppfyllelse, det pedagogiska 

ledarskapet och att vara chef för lärare, 

medarbetare. 

 

Vilka är de viktigaste besluten? 

De viktigaste besluten i de finska rektorernas 

arbete rör sig om arbetet med läsårsplanen, 

den pedagogiska infrastrukturen, att vara 

personalchef, elevers lärmiljö och 

välmående. 

Vem beslutar? 

1. Rektor 

2. Rektor och nämnd  

3. Rektor och personal 

 

Vem beslutar? 

1. Rektor 

2. Rektor gör ett förslag och nämnden 

beslutar.  

3. Rektor tillsammans med personal 

Vem kontrollerar? 

Ekonomer, nämnden, staten, kommunen, 

Skolinspektionen, Skolverket, SPSM. Skollag, 

läroplanen, föräldrar, rektor, förvaltningschef, 

kvalitetsutvecklare, förvaltning, lärare, ingen, 

arbetsenhet, rektorskollegor, skyddsombud 

Vem kontrollerar? 

Det spontana första svaret hos de flesta 

rektorer var att ingen kontrollerar dem. 

Svaret på en följdfråga blir att kontrollen 

finns inbyggd i systemet, förvaltningschef, 

staten genom revisioner, förvaltning, 

Länsstyrelsen, staten genom enkäter, 

stadshuset, nämnd, kommunchef, lokal 

styrelse, ekonomer, ekonomiförvaltning, 

personalkontoret.  
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6.1.1 Resultat från den pedagogiska domänen gällande beslut och ramar  
 

Tabell 4a. Rektorers upplevda autonomi (beslut och ramar) 

Upplevd 

autonomi 

ped soc utv adm 

Finland     

     Sverige     

 

ingen lite En del mycket 

 

När det gäller den pedagogiska domänen upplever både de finska och de svenska rektorerna att de 

fattar många beslut. I nedanstående citat kan man se att den svenska rektorn tillämpar styrning när 

hen ser eller får information att pedagogiska frågorna i skolan inte fungerar som de är avsedda. Det 

framkommer även att svenska föräldrar kontaktar rektorn som är ansvarig för skolan, vilket också 

ökar arbetsbördan hos den svenska rektorn (SOU 2015:22) 

”Och senast här nu i går, så träffade jag två föräldrar som var lite oroliga för sitt barn […] Men då satt 

jag själv hemma sent på kvällen och skrev en handlingsplan, det här kommer vi att göra och konkret 

är det det här, precis det här, du som pedagog tillsammans med annan personal  ska göra […].”

     (Svensk rektor) 

Den finske rektorn leder utifrån en plan, som hen har skrivit.  

”Jag gör en arbetsplan, som innehåller vad/vilka teman genomförs under terminen, det som gäller alla 

klasser. Det omfattar vad vi jobbar med eleverna under terminen. Pedagogiska saker som jag 

definierar/styr. Alla lärare gör sina egna planer för elever på papper. Lärarna tar hänsyn till det som 

jag planerat och utgår ifrån det.” (Finsk rektor)  

Av intervjuerna framgår att rektorerna i båda länderna har stor bestämmanderätt och att de ofta 

involverar lärarna i besluten. Rektorernas viktigaste samarbetspartners är lärarna, enligt Lortie 

(2009) och det är viktigt för rektorerna att de har en god relation till lärarna. Intervjuerna, speciellt 

med de finska rektorerna, framhäver att de värnar om den relationen och att de inte upplever att det 

minskar deras egen autonomi, vilket också kommer fram i Ingersolls studie (2003).  

”Jag har inte ens råd att bryta ner lärarnas auktoritet genom att bestämma över dem.” 

    (Finsk rektor) 

Citatet nedan går att koppla till Ballous (1998) teori om autonomi och möjligheten att självständigt 

bestämma över sina handlingar inom de ramar som finns eller Frostenson (2015). Även Wilches 
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(2007) tar upp friheten för professionella handlingar. Den svenska rektorn i citatet nedan resonerar 

om sin professionella frihet att ta beslut som är relevanta i relation till sin praktik och som gör att hen 

får möjlighet att använda sin kompetens, förmåga och kapacitet fullt ut, just som Ballou (1998) 

uttrycker det.  Mellan raderna i följande intervjuutdrag framkommer det dock att det verkar finnas 

en begränsning från förvaltningen i den professionella friheten hos rektorn. 

 

”Nej, men alltså, man måste ju få tänka själv i det här jobbet också, tillsammans med mina 

medarbetare. Det upplever jag, att det förtroendet måste man ju få från förvaltningen och 

förvaltningschefen, att känna att jag faktiskt har det här uppdraget, jag är rektor, jag är ansvarig för 

den här verksamheten och den pedagogiska utvecklingen. ” (Svensk rektor)  

 

Eftersom de svenska rektorerna inte förväntas göra arbetsplaner för sin skola, utövar de inte samma 

typ av styrning och ledning gentemot sin personal som de finska rektorerna gör inom den 

pedagogiska domänen. De svenska rektorerna verkar leda mer reaktivt medan de finska rektorerna 

verkar leda mer proaktivt med stöd i den lokala arbetsplanen som de arbetat fram. De finska lärarna 

ges tydliga ramar av sina rektorer och kan inom den ramen agera autonomt. Rektorerna reducerar 

komplexiteten i lärarnas uppdrag (Ingersoll, 2003; Wermke & Forsberg, 2017).  Detta stämmer 

överens med Ballous (1998) definition av autonomi, vilket innebär att autonomi finns inom ramar 

och lagar, men är kopplat till individens kapacitet, förmåga och etik. 

” The capacity of an agent to determine its own actions through independent choice within a system 

of principles and laws to which the agent is dedicated.”  (Ballou, 1998, s 105) 

Både Finlands och Sveriges nämnder är angelägna om att besluta över riktningen även i pedagogiska 

frågor, enligt (Moos et al., 2016). I Finland arbetar rektorerna fram läsårsplaneringen, som nämnden 

sedan godkänner och vilken lärarna sedan följer. Varken nämnden eller förvaltningscheferna blandar 

sig i de pedagogiska frågorna, enligt rektorerna, trots att nämnden faktiskt beslutar om den 

läsårsplanen, som den finska rektorn har skrivit som förslag. 

”Jag har ett fritt jobb […] Min chef är utbildningsförvaltningens chef, men hen får inte blanda sig i de 

pedagogiska frågorna. Vi pratar mycket om olika saker. Det som mest styr är lagar och paragrafer, 

läroplan och att jag verkar under nämnden. Vi planerar läsårsplanen på hösten och skolnämnden 

godkänner det.” (Finsk rektor) 

De svenska rektorerna upplever ibland att både kommunen och staten detaljstyr. De känner sig mer 

begränsade jämfört med sina finska kollegor, trots att de upplever att de har en hög grad av 

autonomi.  De upplever sig styrda av andra i de pedagogiska- och utvecklingsfrågorna eftersom 

externa aktörer beslutar över de prioriterade områdena. Nedanstående citat bekräftar Wilches 

(2007) påstående om att stor beslutanderätt per automatik inte innebär att autonomin är stark.  
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”Sedan, det jag känner, där friheten begränsas, så är det väl där kommunpolitikerna börjar 

ta beslut som egentligen hör till verksamheten. Enligt kommunallagen är det väl helt okay, 

men vi har ju också andra lagar, skollagen och sådana saker som säger att det är rektorn 

som har ansvaret över skolan.” (Svensk rektor) 

En av de svenska rektorerna känner irritation över kommunens beslut som påverkar rektors 

ekonomiska ram, utan att rektorn får någon finansiering för det som ska genomföras. Hen menar att 

politiker kanske anser att det är roligare att besluta om sådant som inte är lagstadgat än det som är 

lagstadgat. Rektorn menar att kanske kommunaliseringen inte var fullt ut genomtänkt.  Den bristande 

tilliten mellan de olika aktörerna på kommunnivån är något som lyfts exempelvis av Nihlfors (2016), 

Ärlestig, Johansson & Nihlfors (2016) och (SOU 2015:2 s 12). 

Beslut inom den pedagogiska domänen innefattar flera aktörer i båda länderna, även om rektorn har 

stark ställning i besluten, särskilt i Finland. Dessutom inkluderar de finska rektorerna sig själv i 

lärarkollegiet när de beskriver det pedagogiska arbetet, vilket framgår av citatet nedan: 

”Jag ser mig själv som pedagogisk ledare för min personal/lärare. Jag vill att den här skolans lärare 

gör mer samarbete i pedagogiska frågor/ämnen. Lugnt och vågat. Vi lärare är autonoma superproffs. 

Vi har en egen uppfattning om vad som är min sak och min profession och vad jag kan och vad jag 

behöver fråga andra om.” (Finsk rektor) 

 

6.1.2 Resultat från den sociala domänen gällande beslut och ramar 
 

Tabell 4b. Rektorers upplevda autonomi (beslut och ramar) 

Upplevd 

autonomi 

ped soc utv ad

m 

Finland     

 Sverige     

 

 I den sociala domänen anser sig båda ländernas rektorer ha mycket beslutanderätt. Vid jämförelsen 

av policydokument från de båda länderna är det den sociala domänen som regleras på likartat sätt i 

ländernas skollag (2010:800; 628/1998). Den sociala domänen är reglerad i båda länderna och det 

verkar avspegla sig i en stark upplevelse av autonomi hos rektorerna. Tydlig definition av autonomi är 

enligt Eck och Goodwin (2010) viktigt. Den tydliga styrningen inom den sociala domänen direkt till 

rektor kan tolkas som en tydlig definition. Inom den sociala domänen riktar sig även den finska 

läroplanen direkt till rektor och lärare, vilket annars är ovanligt i styrningen av den finska skolan. Det  
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finns många exempel på upplevelser av rätt att ta beslut och att ha befogenheter inom den sociala 

domänen. Den tydliga regleringen i lagen direkt till rektor verkar rektorerna vara medvetna om, som 

citatet från en svensk rektor nedan bekräftar.  

”Jag har ju väldigt mycket befogenheter. Jag kan ju ta myndighetsbeslut genom att stänga av elever 

tillfälligt, jag godkänner betygen, olika anpassningar inför NP, upprätta eller inte upprätta ÅP, sätta 

igång kränkningsärenden. – Varje dag känner jag, att jag tar beslut som rektor. ” (Svensk rektor) 

Det nedanstående citatet från en finsk rektor är ett exempel på den upplevda autonomin inom den 

sociala domänen, vilket också ger belägg för Ingersolls (1996;2003) teori om att beslut inom den 

sociala delen i skolans uppdrag är viktiga för skolans fungerande: 

”Det klart viktigaste är elevvård, ta hand om eleven, eleven i centrum alltid. Allt som berör och handlar 

om elevens välmående och studier, är det viktigaste.” (Finsk rektor) 

En annan finsk rektor reflekterar kring etiken i läraruppdraget och betydelsen av den makt som lärare 

har gentemot elever. Hen resonerar kring vardagsetiska situationer som kan begränsa en elevs liv. 

Hen menar att lärarna har långtgående rätt att utöva makt gentemot individer, vilket är ovanligt 

inom andra civila yrken. Cribb & Gewirtz (2007) resonerar om kontrollens två sidor, det positiva och 

det negativa. Kontroll är inte bara negativt, utan den kanske är nödvändig när elev behöver skyddas 

mot skada. Kontrollen finns i det finska systemet på skolnivån, men till högre nivå finns det inte 

möjlighet att anmäla skola/lärare för upplevda brister skolan (Yilmaz Ruhmen, 2016). I Sverige finns 

Skolinspektionen som har det uppdraget. 

I nedanstående citat går det att se den direkta statliga styrningens effekter gentemot den svenska 

rektorn och att besluten inom den sociala domänen tas av rektorn, som en autonom aktör i den 

lokala skolan. I citatet nedan resonerar rektorn kring resurser till elever i behov av särskilt stöd. 

Rektorn ger också uttryck för den dubbla styrningen (Skott, 2014) av den svenska skolan. Dels är det 

statens reglering hen hänvisar till  i fråga om elever i behov av särskilt stöd och dels att huvudmannen 

kanske har en annan linje. Även tilliten mellan parterna är något ifrågasatt, vilket också nämns 

exempelvis i Ärlestig et al (2016) eller i SOU 2015:22. 

”Jo, för jag resonerar lite så, att det är bättre att be om ursäkt än att fråga om lov, för jag måste 

någonstans ändå tänka varför jag är här; det är för elevernas skull jag är här. Och då kan det ibland 

krävas ett lite tuffare beslut. Så, så länge det finns ett förtroende från arbetsgivaren till mig, så kommer 

jag att göra det här och ta mina beslut. Och då kan det ibland krävas att jag tar ett beslut som  inte 

kanske går i linje där.” (Svensk rektor). 

 

Undertrycket i organisationen, som Nihlfors (2016), beskriver eller korstrycket mellan kraven från 

staten och från den kommunala huvudmannen (Skott, 2014) kommer fram i en svensk rektors svar i 

ovanstående citat. 
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6.1.3 Resultat från utvecklingsdomänen gällande beslut och ramar 
 

Tabell 4c. Rektorers upplevda autonomi (beslut och ramar) 

Upplevd 

autonomi 

ped soc utv adm 

Finland     

 Sverige     

 

I citatet nedan blir det tydligt hur externa aktörer styr och begränsar i den decentraliserade skolan, 

som följer New Public Management (NPM) principer, eller att huvudmannen prioriterar 

utvecklingsområden som styr utifrån exempelvis inspektioner (Moos et al., 2016; Ahlbäck Öberg, 

2016). 

”Det kan ju vara en begränsande idé, att de vill veta vissa saker, vissa speciella saker, måluppfyllelse, 

hur de prioriterade processerna har gått, hur vi tänker oss gå vidare, jobba vidare. Det kan ju vara en 

begränsning, att det är specifika områden som tas upp […] att de begränsar till vissa få områden.”  

(Svensk rektor)    

När man studerar utvecklingsdomänen och rektorernas upplevelse av autonomi  går det att se att de 

finska rektorerna upplever sig vara ensamma aktörer när det gäller beslut, samtidigt som de upplever 

en låg nivå av kontroll8. Några av både svenska och finska rektorerna upplever att nämnden och 

lärarna också har en roll. De svenska rektorerna upplever sig ha fler aktörer att ta hänsyn till gällande 

beslut om utvecklingsfrågor, men de har ändå en relativt stark ställning i besluten. 

En svensk rektor anser att det viktigaste är det pedagogiska ledarskapet, att skapa förutsättningar 

tillsammans med lärarna för eleverna, så att eleverna kan utvecklas så långt som möjligt. Hen vill vara 

synlig i verksamheten och att ha dialog har varit rektorns ledstjärna. 

I citatet nedan ramar rektorn in autonomi i makten att utveckla skolan i enlighet med exempelvis 

Ballous (1998) definition av autonomi eller Frostensson (2015).   

”Jag tycker att jag har en stor befogenhet att styra och utveckla skolan. Det har jag. Det är naturligtvis, 

som jag sa här, det finns ju gränser för befogenheten. Att använda den här metaforen med ram, det 

finns ju ramar men innanför ramarna så har jag stor befogenhet.” (Svensk rektor)  

 

                                                                 
8 Bilaga 1 
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En svensk rektor betonar vikten av att få tänka själv, vilket finns som grund i Ballous teori (1998) och 

även i Cribb och Gewirtz (2007) forskning som tar upp meningsfullheten, samt Wilches (2007) som i 

sin tur nämner utvecklingen inom professionen. 

  

En finsk rektor säger att det är viktigt för hen att arbeta med pedagogiska infrastrukturer, vilka 

handlar om kommunikation. Hen möjliggör nätverksbyggande över professionsgränser och menar att 

hens uppgift och ansvar är att upprätthålla den pedagogiska infrastrukturen, vilket kan ses som en 

del av uppgifter i utvecklingsdomänen. 

 

6.1.4 Resultat från den administrativa domänen gällande beslut och ramar 
 

Tabell 4d. Rektorers upplevda autonomi (beslut och ramar) 

Upplevd 

autonomi 

ped soc utv Adm 

Finland     

 Sverige     

 

Inom den administrativa domänen upplever sig de svenska rektorerna ha en relativt stark autonomi. I 

beslutsfattandet agerar flera aktörer9, vilket inte verkar påverka upplevelsen av autonomi, snarare 

förstärker den, enligt citatet nedan. Nedanstående citat är också ett exempel på hur en svensk rektor 

dels beskriver sin rätt att besluta och dels även resonerar om risktagande. Genom att ha flera aktörer 

med i besluten reducerar hen risk i sitt ansvarstagande (Wermke & Forsberg, 2017; Lortie, 2009).  

 

 

”Egentligen rätt mycket, hela den inre organisationen får jag bestämma över. Hur vi organiserar 

skolan, hur vi tjänstefördelar […] egentligen det mesta kan jag styra över. […] Sedan är det inte så, att 

man vill bestämma över det mesta, man vill ju ha personalen med sig och politiker och förvaltning med 

sig så att man är på väg åt samma håll […] (Svensk rektor) 

 

En av rektorerna menar att även staten detaljstyr och begränsar genom att exempelvis besluta om 

kommunerna skall erbjuda lovskola, utan att ge kommunerna ekonomiska förutsättningar. 

”Att organisera skolan, vilka lärare, elevgrupper. Jag fattar det beslutet. I ekonomi har jag ingen talan 

på kommunnivån. Staten går in på detaljer, som lovskola, så det minskar ramen.”  

     (Svensk rektor) 

                                                                 
9 Bilaga1 
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Den administrativa domänen visar att de finska rektorerna upplever att det finns fler aktörer som 

beslutar och kontrollerar jämfört med de övriga tre domänerna10. Däremot upplever sig den finska 

rektorn ha stor beslutanderätt även inom den administrativa domänen, men de upplever mer 

kontroll än annars, där kontrollen i huvudsak kommer från huvudmannen, men även från staten. Den 

tidigare forskningen visar också att korstrycket som de finska rektorerna känner är mellan det 

administrativa- och utvecklingsansvaret (Taipale, 2012). Nedanstående citat kan tolkas som en 

antydan till korstrycket mellan utvecklingsansvar och det administrativa ansvaret som tar tid.  

 

”Det är att det tar den största delen av tiden helt enkelt om man ser hur långa arbetsdagarna är. 

Största delen av tiden går till personalangelägenheter och ekonomin kanske inte tar så mycket, men 

det tar ju på det sättet att man godkänner räkningar […]” (Finsk rektor)   

 

Nedanstående citat är ett undantag bland de finska rektorerna, där rektorns roll ”in the middle”, 

(Ingersoll, 2003, s 136; Lortie, 2009, s 208) beskrivs med starka ord, samtidigt beskriver rektorn 

uppdragets kontextualitet (se här Wilches, 2007; Wermke & Salokangas 2015). Även i Taipales (2012) 

kartläggning av rektorsuppdraget kan man läsa att de av huvudmannen definierade rektorsuppdragen 

ser olika ut och nedanstående två citat från rektorer från olika kommuner ger en bild av hur olika 

autonomin inom den administrativa domänen kan upplevas av finska rektorer. 

 

”Autonomi finns inte.- Ekonomiautonomi finns inte eller mycket lite. Det är så […] Rektorn här kan inte 

bara ha vanliga rektorsuppgifter, utan måste samtidigt utöva mikromanagement. Det finns uppgifter 

här som inte finns i Helsingfors eller Tammerfors.”  (Finsk rektor) 

”Om man börjar tänka på vilken makt jag har, ekonomi så klart […] eget hus […] ganska fritt inom 

budgetplan som godkänts av nämnden.” (Finsk rektor) 

 

När man studerar rektorernas svar deras upplevda autonomi i den administrativa domänen, upplever 

rektorerna i båda länderna relativt stark eller stark autonomi. De ger också uttryck för många 

faktorer som begränsar dem. Rektorer från båda länderna nämner begränsningar inom ekonomiska 

beslut, dock mer sällan i Finland. Inom denna domän blir positionen ”middle management position”, 

”The guy in the middle” (Ingersoll, 2003, s 136; Lortie, 2009, s 45, 208) tydlig med krav från olika håll; 

kommunens administration, skolchef, föräldrar etc. Förväntningarna från staten är relativt starka i 

Sverige, vilket bekräftas i utredningen om rektorernas arbetssituation (SOU 2015:22 s 75), ganska 

svaga i Finland, eftersom staten inte definierar uppdraget (Taipale, 2012), men upplevelsen av 

autonomi ändå är relativt stark i Sverige och ännu starkare i Finland.  

                                                                 
10 Bilaga 1 
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6.1.5   Sammanfattande jämförande analys av beslutsfattande och ramar inom de 

fyra domänerna i Finland och Sverige 
 
I tabellen nedan redovisas en sammanfattad jämförelse av graden av den upplevda autonomin hos 

de finska och svenska rektorerna. Redovisningen är en jämförelse mellan de svenska och finska 

rektorernas upplevelse av autonomi inom de olika domänerna i Wermke, Olason Rick och Salokangas 

(2018) flerdimensionella matris.  

Tabell 4. Rektorers upplevda autonomi (beslut och ramar) 

Upplevd 

autonomi 

ped soc utv adm 

Finland     

 Sverige     

 

ingen lite En del mycket 

 

Av intervjusvaren framgår att rektorerna i båda länderna ofta vill ha lärare med i besluten gällande 

pedagogiska frågor, vilket kan tolkas vara ett tecken på att de vill minska risker och reducera 

komplexitet (Lortie, 2009; Wermke et al 2017). De finska rektorerna inkluderar sig själva i gruppen 

genom att använda pronomenet ”vi” när de pratar om lärare.  När det gäller beslut inom den 

pedagogiska domänen beskrivs arbetet som processer i vilka dialogen mellan skolledningen och 

lärarna är framträdande, vilket kan kopplas till processkontroll där läroplanen är inputstyrd (Mölstad, 

2015) och därmed visar tillit till professionen. I den svenska läroplanen (Lgr 11) definieras rektorns 

ansvar som pedagogisk ledare. Den finska läroplanen (2014:96) riktar sig endast till 

utbildningsanordnaren, som sedan definierar rektorsuppdraget. Det finns en förväntning på ett brett 

pedagogiskt ledarskap även i Finland, enligt Risku & Pulkkinen (2016). Det kan vara svårt för rektorer 

att leda sin egen profession i en skola där det inte av tradition har varit någon hierarki mellan lärare 

och rektorer, menar Risku & Pulkkinen. Intervjusvaren tyder dock inte på det. De finska rektorerna 

upplever sig klara av att hantera den starka lärarautonomin och ändå uppleva sig vara starka 

pedagogiska ledare, vilket är möjligt enligt Ingersolls (2003) studie (s 245). Att se sig själv som en del 

av lärarkåren är kanske ett sätt att dela riskerna eller att inte utmana lärares starka autonomi. 
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I citaten nedan kan man se dels att den statliga styrningen i Sverige har flyttat makt till rektorn och 

därmed minskat lärarnas autonomi (Stenlås, 2009; Fredriksson, 2010; Frostensson, 2015; SOU 

2015:22;). Det framträder dels genom bypass-styrningen (Moos, 2016c; Nihlfors, 2003), men också 

genom att skollagens skrivningar försvagar huvudmannens ställning (Stenlås, 2009; Fredriksson, 

2010; Frostensson, 2015) och därmed beslutar den lokala rektorn utifrån statens styrning, vilket 

framgår även av (SOU 2015:22) att statens styrning går före. Rektors mandat har förstärkts i den 

senaste skollagen 2010:800 (Nihlfors & Johansson, 2013), vilket blir tydligt i citaten nedan. 

 

” […] och då gäller det att försöka hitta lösningar lite utanför boxen. Och där kan jag tycka att den nya 

skollagen ger ju den befogenheten, att jag har mandat att göra det som rektor. Så länge jag ser till att 

de får en bra skolgång ändå.” (Svensk rektor)  

 

”Jag tror, att oavsett vad det är, så finns det begränsningar, alltid är det olika begränsningar och sedan 

är det också hur jag väljer att förhålla mig till dem. Som jag sa tidigare, skollagen är ju väldigt tydlig 

nu med rektorns ansvar. Så just olika beslutsfattande som man tidigare kanske har behövt redovisa åt 

nämnden, den ger ju en viss autonomi med att kunna ta det beslutet där jag anser att det krävs.” 

(Svensk rektor) 

Wermke, Olason Rick och Salokangas (2018) påstående om att autonomi alltid handlar om kontroll 

och begränsningar bekräftas av citatet ovan. Enligt Cribb & Gewirtz (2007) behövs både autonomi och 

kontroll, men det viktiga är det finns balans mellan dessa. Att ha kontroll över frågor som har med ens 

profession att göra är viktigt för motivationen (Cribb & Gewirtz, 2007; Wilches, 2007), men kontrollen 

behövs också för att till exempel skydda elever från skada, eller för tillgången till en likvärdig skola för 

alla. 

Nedanstående citat är ett exempel på den komplexa styrningen av skolan i Sverige. Rektorer 

resonerar om sin lojalitet gentemot sina huvudmän, kommunen, respektive staten. Skolan i Sverige är 

både centraliserad och decentraliserad, enligt Ärlestig et al . (2016), vilket också framkommer i 

intervjuerna. De svenska rektorerna verkar oftast se staten som styrande i första hand om de måste 

välja, vilket bekräftas i Nihlfors & Johansson (2013), där det konstateras att rektorer visar stor lojalitet 

mot staten. Att skolan är både decentraliserad och centraliserad kan ses som en vaghet i systemet 

eller kanske en flexibilitet, som de svenska lärarna upplever det enligt Fredriksson (2010).  

 

”Den statliga och kommunala styrningen är en svår ekvation att få gå ihop; staten ställer kraven och 

kommunen ger förutsättningarna.” (Svensk rektor) 

 

Det finns likheter i rektorernas upplevelse gällande sina befogenheter att fatta beslut i Finland och 

Sverige. Båda länders rektorer upplever sig ha mycket beslutanderätt, men de vill ha lärare eller 
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nämnden med i besluten; i ett fall från Sverige nämns nämndsordförande som en aktör i 

beslutsprocessen.  

I många intervjuer kan man se styrningen från många håll, där rektorn hamnar i mitten av alla krav, 

samtidigt som rektorn inte har mandat att besluta, utan hamnar i positionen ” in the middle” så som 

Ingersoll (2003) och Lortie (2009)  benämner positionen, en typisk mellanchefsroll. Denna upplevelse 

framträder starkare i Sverige, men kommer även fram i de finska intervjuerna. 

 

Trots att denna studie inte har haft fokus på den kommunala styrningen av rektorer, varken i Finland 

eller i Sverige, kan intervjuerna redogöra för en stark kommunal styrning i båda länderna. I Sverige 

finns det dessutom exempel på dubbel styrning, där rektorer är under korstryck av staten och 

kommunen (Skott, 2014). Även om de finska och svenska rektorerna har en stark känsla av autonomi 

och de finska rektorerna upplever lite kontroll, signalerar en del svar från båda länderna en hel del 

krav från olika aktörer. ”The guy in the middle”, enligt Ingersoll (2003) Lortie (2009), ser ut att vara 

verklighet till en viss del även hos de finska rektorerna, där den kommer till uttryck tydligast inom 

den administrativa domänen för de finska rektorerna. 

 

Slutligen, dock liksom i en parantes, vill jag nämna ett fenomen som kom att bli synlig under 

intervjuerna, som kunde vara utgångspunkt för fortsatta undersökningar pga. mitt urvals natur, då 

jag intervjuade rektorer i mer avlägsna delar i Finland and Sverige, nämndes även en geografisk 

dimension. Nedan finns det ett exempel på upplevelsen av frihet som uppstår när rektorn har ett 

stort geografiskt avstånd till sin chef, men ändå är det de statliga och kommunala styrdokumenten 

som utgör ramen. Här hade man kunnat tro att det kulturella och lokala kan få mer utrymme (Simola 

2005; Kofod 2016), men rektorn i fråga är noga med att säga att det är de nationella styrdokumenten 

som hen säger sig styras av.   

 

”Jag kan ju säga, att vara XX mil bort från chefen gör ju att jag har[...] Det är inte många som har insyn i 

vad jag gör. Så det är ju en frihet. Men det som styr, det är ju naturligtvis styrdokumenten, det är ju de 

statliga naturligtvis, men även de kommunala som finns, kommunala beslut. Det är ju ramarna, 

styrdokument och kommunala beslut som berör skolan, det är ju ramarna[...] Budgeten är ju en ram. Så 

det är ju innanför den ramen man ska ha sin frihet att besluta.” (Svensk rektor)  
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6.2 Rektorers upplevda kontroll inom de olika domänerna 
 

6.2.1 Resultat av upplevd kontroll inom den pedagogiska domänen 
 

Tabell 5a Upplevd kontroll 

Upplevd kontroll ped soc utv adm 

Finland     

Sverige     

 

Kontrollen i den pedagogiska domänen upplevs relativt olika mellan de två grupperna. De finska 

rektorerna upplever att de oftare har kontrollen själv, eller att ingen kontrollerar dem. De svenska 

rektorerna räknar upp (med ett undantag) en variation av aktörer11  

”De kontrollerar mig inte så mycket. Det är förstås att vi har kontakt dagligen och diskuterar arbetet och 

då får man uppfattning om hur det går […] Men det är ju kontroll på ett sätt, att man möts ofta och pratar 

ofta om arbetet och allt det där.” (Finsk rektor) 

Rektorn i ovanstående citat har en bestämd uppfattning om att det inte finns kontroller, men hen 

anser, enligt citatet nedan, att det skulle behövas mer kontroll när det gäller elevers måluppfyllelse, 

som följd av att PISA-mätningar börjar visa sjunkande resultat för de finska eleverna. PISA är ett 

exempel på den mjuka styrningen (Moos, 2016a), som påverkar skolan utanför det politiska systemet 

inom landet. Citatet från Finland kan tolkas som processkontroll (inputstyrd skola) och citatet från 

Sverige som produktkontroll (outputstyrd skola), enligt Mölstad (2015) och även Wermke och 

Forsberg (2017). 

Intervjuaren: ”Kontrollerar de elevernas måluppfyllelse?” ”Nej. Det är ju hur eleverna har nått sina 

mål. Jo, det är en bra fråga, det är något som kanske skulle kunna kontrolleras lite mera. Vi har ju 

förstås alltid den här PISA. Ja, nå hittills har vi gjort det bra, men alla tycker att det håller på att bli 

sämre och man är oroad särskilt för pojkar i norra och östra Finland.” (Finsk rektor)     

De svenska rektorerna upplever kontroll inom alla domäner och dessutom uttrycks 

ansvarsskyldigheten (accountability) från huvudmannen i kravet av analyser och också hur rektorn 

har tänkt åtgärda eventuella brister i sina planerade åtgärder. I nedanstående citat lyfter en svensk 

rektor den kommunala kontrollen och ansvarsskyldigheten i deras kvalitetsredovisningssystem. 

                                                                 
11 Bilaga 1 
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”Det är ju förvaltningen och politiken som kontrollerar mitt arbete. Och det sker ju via våra 

kvalitetsredovisningar. […] Och det efterfrågas olika saker i de där rapporterna, där jag måste redovisa 

hur det ser ut och göra en analys på det att varför det ser ut så och vad är mina planerade åtgärder 

för det.” (Svensk rektor) 

Citaten i detta avsnitt ger en bild av skillnaden i styrningen av skolan i Finland och i Sverige. 

Det framträder en bild av att det ena systemet verkar bygga på tillit till professionen och den 

andra på ansvarsskyldighet (accountability), som inte anses bygga på tillit, vilket också 

bekräftas bl.a. av studierna i Moos et al (2016). 

 

6.2.2 Resultat av upplevd kontroll inom den sociala domänen 
 

Tabell 5b Upplevd kontroll 

Upplevd 

kontroll 

ped soc utv Adm 

Finland     

Sverige     

 

Båda ländernas styrdokument (2010:800, Lgr 11, 628/1998) uttrycker relativt höga förväntningar på 

rektorerna inom denna domän, dessutom upplever rektorer i de båda länderna en stor 

beslutanderätt. När det gäller kontroll är det de finska rektorerna som inte upplever den i lika hög 

grad som de svenska. De svenska rektorerna upplever både statlig och kommunal kontroll inom den 

sociala domänen.   

De finska rektorerna upplever inte kontroll inom den sociala domänen, några rektorer uttrycker det 

så att de själva kontrollerar inom den sociala domänen. Även någon svensk rektor upplever sig ha 

kontrollen själv till en viss del, men de svenska rektorerna upplever att det finns många fler externa 

aktörer som kontrollerar. En svensk rektor nämner SPSM och Skolinspektionen som kontrollerande 

inom denna domän.   

”Staten absolut, tillsammans med tillsynsmyndigheterna Skolinspektionen, Skolverket, SPSM har ju en 

kontrollfunktion i att vi måste jobba enligt skollagen och följa läroplanen.”  

                                                                  (Svensk rektor) 

Viktig är dock att nämna att de svenska rektorerna inte upplever de statliga inspektionerna som 

kontroller utan de ses som lär-tillfällen, feedback från staten. 
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”Den kontrollen är väl på både gott och ont. […] När den väl kommer då kan man känna att ”måste de komma och 

ränna här”. […] Det är skickligt folk som kommer ut. Och jag tycker att de här inspektionerna jag har varit med 

om, det är ganska många […] så är de ju ett tillfälle till lärande.” 

                                                                                                                                                      (Svensk rektor) 

”Sedan har vi ju t e x ytterligare ett Skolinspektionsärende, mitt andra på tre terminer. Det är också en kontroll, 

jag ser det inte som betungande, jag ser det som ett lärtillfälle.” (svensk rektor)                                                                                                                                                   

Lojaliteten till staten som Nihlfors och Johansson (2013) skriver om kan ganska tydligt uppfattas i 

citaten ovan. De kan också tolkas som reducering av komplexitet (Wermke et al 2017). Staten har 

bekräftat eller påpekat brister, som rektor kan rätta sig efter. Trots att båda staterna styr direkt till 

professionen (by-passar) inom den sociala domänen upplevs kontrollen från staten olika av 

rektorerna.  

6.2.3 Resultat av upplevd kontroll inom utvecklingsdomänen 
 

Tabell 5c Upplevd kontroll 

 

 

Genom intervjuerna med de svenska rektorerna framgår det att den lokala styrningen kontrollerar i 

form av krav på redovisningar av prioriterade områden inom utvecklingsdomänen. Inom denna 

domän är skillnaden mellan länderna stor. De flesta finska rektorerna menar, att det inte är någon 

som kontrollerar arbetet med skolutveckling, medan de svenska rektorerna räknar upp både statliga 

och kommunala aktörer med den uppgiften. 

De flesta finska rektorerna upplevde inte någon kontroll i sina spontana svar, men när intervjuaren 

ställde en följdfråga, verkade det ändå finnas en del kontroller.   

”Staten kontrollerar på det sättet, att det kommer väldigt ofta enkäter och förfrågningar och 

undersökningar från något som heter KARVI (koulutuksen arviointikeskus), utvärderingscentrum, 

särskilt nu när vi inför den nya läroplanen. Statistik, ganska mycket […] 20 september räknas alla elever 

i skolorna och vilka som har speciella behov av statistiska centralen Opetushallitus - ganska mycket 

sådant.” (Finsk rektor) 

Nedanstående citat är ett exempel på kontroll från en svensk och en finsk rektor inom 

utvecklingsdomänen.  

Upplevd 

kontroll 

ped soc utv adm 

Finland     

Sverige     
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 ”Prioriterade processer” nu senast [...] det är ju en form av kontroll, som jag skickar in, där jag skriver 

resultaten av vår verksamhet, kan man säga. Och analyserar det lite kort. […] Så den kontrollen [...] 

och den skickar jag ju till förvaltningen.” (Svensk rektor)            

 

”Pedagogisk innehållskontroll av ABI, lokal förvaltningskontor, Länsstyrelse, i Rovaniemi kontrollerar, 

styr, utbildar.”   (Finsk rektor) 

Intressant nog, i citatet ovan från en svensk rektor upplevs inte kontrollen från huvudmannen som 

en lärandeprocess, vilket svenska rektorer menade att Skolinspektionens besök gjorde i tidigare citat. 

En rektor undrade om det är någon som ens läser redovisningarna på förvaltningen.  Citatet från en 

finsk rektor är ett undantag vad gäller svar om kontroll. Här upplever rektorn en kontroll från 

regional nivå. Här kan det behövas studier som undersöker hur och vad upplevs som kontroll och 

beslutsfattning av olika aktörer i nationella skolsystem.  

6.2.4 Resultat av upplevd kontroll inom den administrativa domänen 
 

Tabell 5d Upplevd kontroll 

Upplevd 

kontroll 

ped soc utv Adm 

Finland     

Sverige     

 

Av intervjuerna med båda ländernas rektorer framgår det att den administrativa domänen är den 

mest kontrollerade, utifrån rektorernas egna perspektiv. I alla intervjuer räknas många kontroller 

upp, men det som är skillnaden i upplevelsen är att de flesta finska rektorerna inte upplever någon 

kontroll, utan det som kan uppfattas som kontroll av andra, upplevs som samarbete eller stöd hos de 

flesta finska rektorerna, å andra sidan varierar upplevelsen bland de finska rektorerna från ingen 

kontroll alls till en hård kontroll. Den hårda kontrollen nämns endast av en finsk rektor. 

”Ekonomin är ju också ett sätt att kontrollera, hur man håller budgeten.”  

                                                                                                            (Svensk rektor) 

”Jag kontrollerar nog mig själv ganska mycket. Om man åtar sig ett ledaruppdrag så har man ju 

också någon form av självkontroll och man vill ju försöka lyckas och så vidare. Och göra bra ifrån sig.

    (Svensk rektor) 
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Citatet ovan kan tolkas som åtminstone ett av Ballous (1998) teman kring autonomi-begreppet, 

nämligen den som handlar om självkontroll hos professionella och att kunna agera rationellt och 

kontrollera sig, medan den första handlar om en ram som rektorn får hålla sig inom och också 

upplever en kontroll över den.  

Bland de finska citaten nedan kan man se samma fenomen som hos de svenska rektorerna gällande 

Skolinspektionens kontroller, som uppfattas positivt som lärtillfällen. I detta fall ser de finska 

rektorerna den kommunala kontrollen som ett gott samarbete, stöd eller att de inte upplever någon 

kontroll alls.  

Intervjuare: ”Lämnar ni in redovisningar om ekonomi?” ”Jag behöver inte lämna in någon 

redovisning, utan jag följer upp ekonomin själv.” (Finsk rektor)  

”Ekonomiförvaltning kontrollerar och om jag gör fel, säger de att det här borde göras eller avslutas. 

Jag fixar. Jag upplever det som samarbete. Inte som kontroll.”  (Finsk rektor) 

Bland de finska rektorerna går upplevelserna isär vad gäller kontroll inom den 

administrativa domänen. Ett undantag bland de finska rektorerna var nedanstående citat:  

”Vi har ekonomiförvaltning som utövar hård kontroll och revisioner görs gemensamt med 

ekonomisekreterare och förvaltning. (Finsk rektor) 

Kontrollen inom den administrativa domänen verkar upplevas dels som en begränsning av autonomi, 

men också som en reduktion av komplexitet (Wermke et al 2018). Både det negativa och positiva 

framträder inom denna domän vad gäller kontroll, vilket exempelvis Cribb och Gewirtz (2007) 

kommit fram till, nämligen att kontroll inte bara är negativt. Det viktiga är att det finns en balans.  

 

6.2.5 Sammanfattande jämförande analys av kontroll inom de fyra domänerna 
 

I tabell 5 sammanfattas resultatet av i vilken grad rektorer upplever sig bli kontrollerade i sitt arbete. 

De svenska rektorerna upplever en stark kontroll inom alla domäner. Graden av upplevd kontroll är 

starkare ju mörkare färgen är i tabellen. Upplevd kontroll illustreras med stöd i Wermke, Olason Rick 

och Salokangas (2018) flerdimensionella matris med fyra domäner.  
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Tabell 5 Upplevd kontroll  

Upplevd kontroll ped soc utv adm 

Finland     

Sverige     

  

I tabellen ovan framgår det att de finska rektorerna upplever den starkaste kontrollen inom den 

administrativa domänen i sitt skolsystem. De räknar upp kontroller från kommunen, men också från 

staten, efter att intervjufrågan om kontroll fördjupas. 

Kontrollen upplever rektorerna i respektive land relativt olika. De finska rektorerna upplever en svag 

kontroll eller att de inte kontrolleras överhuvudtaget, samtidigt kan de under intervjun räkna upp en 

del kontrollfunktioner, därav ljusgrön färg i tabellen i den pedagogiska, sociala och 

utvecklingsdomänen. Mest kontroll upplever de finska rektorerna inom den administrativa domänen 

och de upplever att den kontrollen kommer till största delen från huvudmannen (dvs. kommunen). 

De svenska rektorerna upplever också den starkaste kontrollen inom den administrativa domänen 

och kontrollen kommer i huvudsak från huvudmannen, där förvaltningen och nämnden är de 

starkaste kontrollfunktionerna. Kontrollen på den sociala domänen upplevs också stark av de svenska 

rektorerna och där upplevs både staten och huvudmannen kontrollerande, även den pedagogiska 

domänen upplevs kontrollerad, mest av lokala aktörer och även delvis av rektorerna själva.  

Utvecklingsdomänen verkar upplevas minst kontrollerad av både finska och svenska rektorer. Den 

kontrolleras av några aktörer enligt de svenska rektorerna utan att rektor upplever själv ha någon 

kontroll. Utvecklingsdomänen upplevs kontrolleras i mycket liten grad i Finland och när den 

kontrolleras, så är rektorn själv en stark aktör, medan i ett fall är staten en aktör i mindre grad. De 

finska rektorerna upplever till en början ingen kontroll alls, först efter att frågan ställs på ett annat 

sätt, kommer det fram en del kontroller. De svenska rektorerna räknar upp många kontroller och 

känner sig starkt kontrollerade, vilket kan leda till en minskad flexibilitet, som Ballou (1998) , Gawlik 

(2008) och Adamson (2012) och menar är viktigt för kreativiteten och upplevelsen av tillfredställelse i 

arbetet. De finska rektorernas upplevelse av avsaknad av kontroll kan bero på en osynlig kontroll, 

som enligt Ingersoll (2003) kan vara nog så stark och tecken på en stark central styrning. Den finska 
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skolan har rykte om att inte vara kontrollerad, vilket kanske avspeglar sig i respondenternas 

oreflekterade upplevelse av kontroll. 

Autonomi, ”att vara självstyrande och att ha kapacitet att bestämma över sina handlingar genom 

självständiga val inom ett system av principer och lagar” (Ballou, 1998, s 103) hos de professionella i 

skolan verkar ha förskjutits från lärarna till huvudmannen i Sverige. Detta hävdar bland annat 

Frostensson (2015), Stenlås (2009) och SOU (2015). Dessa undersökningar handlar om lärare, men 

det verkar vara en upplevelse som de svenska rektorerna i denna studie delar med lärarna i de 

tidigare studierna; det är många andra som styr och många andra som kontrollerar12.  Den finska 

styrningen anses bygga på ”den fjärde vägen”; demokrati, professionalism i stället för byråkrati och 

marknad  (Hargreaves & Shirley, 2010 s 107). Till viss del kommer den bilden fram i intervjuerna. 

I litteraturgenomgången nämns det att båda ländernas rektorer upplever ett korstryck i sitt uppdrag, 

men på olika sätt. De finska rektorerna upplever ett korstryck mellan utveckl ings- och den 

administrativa domänen, vilket också framgår av litteraturen (Taipale, 2012). Det framträder en 

relativt stark kontroll inom den administrativa domänen, medan de övriga domänerna upplevs 

mindre kontrollerade i Finland. De svenska rektorerna känner enligt Skott (2014) ett korstryck 

orsakad av den dubbla styrningen. Det syns tydligt att kontrollen upplevs stark. 13  Dessutom finns det 

större förväntningar från staten på de svenska rektorerna, eftersom styrdokumenten skollag 

(2010:800) och läroplan (Lgr 11) riktar sig direkt till rektorer förbi huvudmannen (exempelvis 

Nihlfors, 2003). Upplevelsen av höga förväntningar från staten hos svenska rektorer bekräftas av 

Nihlfors och Johansson (2013, s 38). De finska styrdokumenten gör ett undantag och det är inom den 

sociala domänen, som den finska skollagen (628/1998) ”bypassar” huvudmannen och riktar styrning 

direkt till rektorer och lärare. Annars respekteras det kommunala självstyret i Finland (t e x Paulsen, 

2016a) 

De flesta av de finska rektorerna vill inte använda begreppet ”kontroll”, istället upplever rektorerna 

det som andra kan uppfatta som kontroll, som ”ett samarbete”, samtal, påminnelser eller 

självkorrigerande system. Att rektorerna inte upplever kontroll trots att det finns kontroll,14 kan 

tolkas som den osynliga kontrollen, som Ingersoll (2003) beskriver som en minst lika effektiv kontroll 

som den synliga i löst kopplade system (Weick, 1976) som skolan anses vara. Dessutom kan det enligt 

Ingersoll (2003) handla om en centralisering som inte syns. 

                                                                 
12 Bilaga 1 
13 Se bilaga 1 
14 Se bilaga 1 
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Rektorer i de båda länderna räknar upp i olika grad aktörer som kontrollerar deras arbete15, trots att 

de upplever ett stort respektive relativt stort beslutanderätt i olika frågor. Skillnaden i upplevelsen av 

kontroll kan bero på att båda ländernas skola styrs i olika grad av marknadsprincipen, New Public 

Management (NPM), vilket i denna situation bland annat innebär att föräldrar och elever betraktas 

som kunder eller att det finns fritt val av skola (Lortie, 2009; Fredriksson, 2010; Moos et al., 2016). 

Olika typer av kontrollsystem är ett kännetecken för NPM. I citatet nedan nämner rektorn 

föräldrarnas åsikter om skolan som viktiga. Här kommer brukarperspektivet fram (Fredriksson, 2010), 

allt enligt den marknadsprincip, NPM, som skolorna inom Norden i olika grader har påverkats av 

(Moos et al., 2016). Det kan också ses som ett exempel på en kraft som påverkar rektorn, positionen” 

in the middle”, enligt (Lortie, 2009). 

 […] Hur föräldrarna förhåller sig till oss […]. Hur upplever kommunens invånare sin skola? Har de en 

känsla av att det här är vår skola och det är absolut det viktigaste.”  

                                                                                                                                         (Finsk rektor)  

I nedanstående citat går det att se den institutionaliserade kontrollen (Ingersoll 2003) från staten 

uppfattas som samarbete, och inte som kontroll.  

Intervjuare: Staten då? ”Jag är inte anställd av staten, jag är kommunanställd. Staten kan uppfattas 

genom att det kommer frågor och inspektioner […] revisionen kontrollerar om jag har besluten på 

plats. Systemet kontrollerar och hjälper att rätta till. Det finns inga inspektionsbesök.”  

                                                                                                                                        (Finsk rektor)  

Rektorn är noga med att betona att hen är en kommunal tjänsteman, inte anställd av staten. Det 

ovanstående finska citatet tydliggör skillnaden mellan upplevelsen av kontroll mellan länderna. De 

finska rektorerna verkar inte hamna i samma situation av dubbelstyrning (Skott, 2014) som de 

svenska kollegorna. De tänker inte på staten i sina svar, först efter att en följdfråga ställs börjar de 

reflektera över exempelvis all statistik som samlas in av staten. Att kontrollen inte uppfattas som 

kontroll, kan också bero på att det inte finns några konsekvenser av olika beslut som rektorn tar eller 

olika fel som man eventuellt gör. 

I citatet nedan kan man spåra tendensen till en tilltagande kontroll även i Finland. Elevresultaten har 

gått ner och något behöver göras och ett sätt är att öka kontrollen (Moos et al., 2016; Ingersoll, 

2003) 

” […] Det har varit i Finland också på 70-80- talet, då var det hur kontrollerande som helst […] 

Dagböcker kontrollerades och att man har följt alla regler, sedan kom det friare tider och det 
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efterfrågades egentligen inte någonting. Nu är vi tillbaka då man vill ha lite mer kontroll och det görs 

stickprov på hur studieplanen ser ut och hur den efterlevs” (Finsk rektor)  

Rektorn i nedanstående citat redovisar i stort det som Hargreaves et al.,(2010) har kommit fram till i 

sina studier om den finska skolan. Den fjärde vägen är ett sätt att leda förändring, genom att 

förändringen bygger nerifrån, ger stöd och påtryckningar från sidorna och styrs uppifrån. Pasi 

Sahlberg (2011) hänvisar också till Hargreaves et al., (2010, s 5) och beskriver att ”Den Fjärde vägen” 

handlar om tillit, professionalism och delat ansvar. 

”Finska skolsystemets styrka är att man litar på varandra och att alla gör sitt jobb för att alla tror 

och litar på att man gör rätt.” (Finsk rektor)  

Sammanfattningsvis konstateras att när det gäller den pedagogiska, sociala och utvecklingsdomänen 

upplever de finska rektorerna en svag extern kontroll. Inom den administrativa domänen upplever de 

finska rektorerna en relativt hård kontroll. De svenska rektorerna beskriver en stark respektive 

relativt stark kontroll inom alla domäner.  

7. Diskussion 

Av de resultat som presenterats ovan kan man se både skillnader och likheter i den upplevda 

autonomin mellan de svenska och finska rektorerna. Den tydligaste skillnaden är upplevelsen av 

kontroll och den största likheten är upplevelsen av att vara autonom. I båda länderna framträder en 

bild av att känslan av autonomi är stark eller relativt stark.  

7.1 Bypass- och dubbelstyrning 
Styrningen av skolan i de olika länderna skiljer sig en del. De finska rektorerna styrs inte av staten 

genom policydokument i samma utsträckning som de svenska rektorerna, utan den finska staten 

riktar sin styrning så gott som helt till utbildningsanordnaren, som allra oftast i Finland är kommunen 

(Kofod, 2016; Paulsen, 2016b; Risku & Pulkkinen, 2016). Läroplanen i Finland är inputstyrd (Mölstad, 

2015; Wermke & Forsberg 2017), vilket innebär att professionen väntas klara av att följa den på ett 

bra sätt. Den grundar sig inte på kontroll av måluppfyllelse, d v s outcomestyrning (Mölstad, 2015; 

Wermke & Forsberg, 2017), som den gör i Sverige. 

De finska rektorerna ser sig själva som kommunala tjänstemän, medan de svenska kollegorna får 

hantera en styrning från huvudmannen och staten som styr såväl direkt till rektorer förbi 

huvudmannen (Skott, 2014) som direkt till rektor samt huvudmannen inom alla domäner. De svenska 

rektorerna visar stor lojalitet mot staten (Nihlfors & Johansson, 2013) och om den kommunala och 

statliga styrningen krockar, går den statliga styrningen före, enligt SOU 2015:22.  
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I de svenska rektorernas svar verkar den otydliga dubbelstyrningen avspegla sig. Rektorerna upplever 

att 

”Den statliga och kommunala styrningen är en svår ekvation att få gå ihop; ”staten ställer kraven och 

kommunen ger förutsättningarna.  Det är bättre att be om ursäkt än att fråga om lov”.  

     (Svensk rektor) 

7.2 Granskningen styr contra ledare av ”autonoma superproffs” 
De svenska rektorerna lyfter elevens rätt till utbildning och god måluppfyllelse, vilket är helt i linje med 

att det är den delen som kontrolleras och granskas av staten. Det kan leda till att man arbetar utifrån 

granskningens mål. Det kan tyda på att det som granskas fokuseras, vilket kan ses som en följd av 

decentraliseringen och New Public Management (Ahlbäck Öberg, 2016; Moos 2016c). Dels kan det röra 

sig om att i granskningar mäts det som går att mäta, vilket ofta händer i organisationer som arbetar 

med människor. Det som inte går att mäta finns inte dokumenterat någonstans. Dessutom kan de 

målen som går att mäta börja styra arbetet och det som är viktigt förbises.  

De finska rektorerna talar inte om måluppfyllelse, men däremot är det viktigt för dem att lärarna är 

nöjda och glada och att rektorn leder deras arbete exempelvis genom läsårsplaner utifrån att de är 

autonoma ”superproffs” (Jmf Lortie, 2009). De finska rektorerna behöver inte fokusera på 

måluppfyllelse, eftersom det inte görs sådana mätningar i skolan.  Den finska skolan styrs utifrån en 

läroplan som bygger på input-kontroll (Mölstad, 2015; Wermke & Forsberg, 2017), vilket innebär att 

läroplanen lämnas med förtroende över till professionen som det finns tillit till. Det svenska 

skolsystemet bygger på outcome-kontroll, som innebär att resultaten granskas och tilliten till 

professionen anses inte vara så stark. Outcome-kontrollen innebär också en reducering av komplexitet 

(Wermke & Forsberg, 2017). Personalen nämns av de svenska rektorerna, men den kommer inte upp 

lika starkt som hos de finska rektorerna. Detta kan tolkas som att relationella aspekter, som t e x Lortie 

(2009) skriver om, värderas högre kanske p.g.a. de finska lärarnas starka ställning som profession. Både 

de svenska och finska rektorerna ser sig själva som pedagogiska ledare och den rollen är viktig för båda 

grupperna.  

Eftersom de finska skolorna hittills har klarat sig bra i PISA-studier behöver de inte känna pressen av 

denna ”Soft government” som styr skolor som är medlemmar i OECD (Paulsen, 2016a). I Sverige är 

rektorerna i en annan situation. Resultaten har inte varit goda, så alla nivåers arbete har ett fokus på 

måluppfyllelse, vilket utvärderas ofta (Kofod, 2016). Det verkar finnas tendenser till resultatkontroll i 

Finland också, enligt finska rektorer, de sjunkande resultaten hos pojkar oroar och frågan om större 

kontroll lyfts även bland de intervjuade rektorerna, vilket är en vanlig reaktion i organisationer 

påverkade av NPM, när resultaten börjar bli sämre (Ibid.). 
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7.3 Upplevd kontroll 

En annan skillnad som framträder av intervjuerna är den upplevda kontrollen. De finska rektorerna 

för dagliga samtal med sin chef, skolchef, och de upplever inte att det finns någon kontroll i detta, 

snarare ett stöd. Inom den sociala domänen, som i båda länderna är styrd av staten direkt till rektor, 

upplever rektorerna i båda länderna stark autonomi. Enligt Ingersoll (1996;2003) är det viktigt att 

professionella inom skolan har beslutanderätt inte bara inom det akademiska utan även i sociala 

frågor, som han menar har betydelse för hur skolan fungerar.  

Inom den sociala domänen är upplevelsen av autonomi den största likheten mellan rektorerna i båda 

länderna, men upplevelsen av kontroll skiljer sig. De svenska rektorerna upplever sig mer 

kontrollerade. I många studier som behandlats i detta arbete konstateras det att autonomi inte 

handlar om avsaknad av ramar, utan autonomi handlar också om begränsningar och även kontroll 

enligt, Ballou, (1998); Frostenson (2015); Wermke et al (2018).  Enligt Cribb och Gewirtz (2007) är 

inte kontrollen endast av ondo, det finns både negativa och positiva argument för den. I de svenska 

intervjuerna framkommer det att till exempel Skolinspektionens inspektioner ses som lärtillfällen. 

Några rektorer beskriver friheten som finns inom de ramar som är satta av huvudmannen, vilket 

kanske kan tolkas som en tydlighet, en reduktion av komplexitet (Lortie, 2009; Wermke et al 2017). 

De svenska rektorerna räknar upp många kontrollfunktioner och det kommer relativt tydligt fram att 

det är det statliga uppdraget som väger tyngst när den kommunala och statliga styrningen kolliderar 

(SOU 2015:22). Rektorerna i Sverige har respekt för den kommunala styrningen och att de är 

underställda den kommunala nämnden, men den dubbla styrningen lyser igenom i intervjuerna (Skott, 

2014; Moos et al., 2016). De finska rektorerna relaterar endast till kommunen som huvudman och 

betonar att de är kommunala tjänstemän. 

7.4 Den osynliga och den institutionaliserade kontrollen 
De finska rektorerna är trygga i sin kommunala tjänstemannaroll. De känner sig inte kontrollerade av 

någon högre instans, utan relationen mellan förmannen och rektorn beskrivs som ”ett gott 

samarbete”. En av rektorerna i Finland nämner dock att styrningen är ”inbyggd i systemet” och att 

”systemet är självkorrigerande”. Den osynliga och institutionaliserade styrningen, som Ingersoll 

(1996;2003) anser vara stark, verkar finnas i styrningen av den finska skolan. Det finns många 

exempel på kontroller, både statliga och kommunala i de finska rektorernas svar, men de upplevs 

inte som kontroll. Enligt Ingersoll (2003) är den osynliga institutionaliserade kontrollen ett tecken på 

centralisering och eftersom den är institutionaliserad ifrågasätts den inte, vilket ser ut vara fallet i det 

finska skolsystemet i denna studie. 
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7.5. Beslutsfattande och risk 
Både de finska och svenska rektorerna upplever sig ha stora befogenheter att fatta beslut. Det 

framgår av intervjuerna med finska rektorer att nämnden i den finska skolan har stor makt och fattar 

beslut utifrån rektors förslag, från skolans ordningsregler till ekonomi/budget.   Man kan fråga sig om 

detta då minskar autonomin hos den finska rektorn? Det ser inte ut så i den här undersökningen, 

utan de finska rektorerna upplever sig autonoma och fria att leda sin skola inom de ramar som finns.    

Som tidigare konstaterat fattas de flesta besluten egentligen av nämnden i de finska skolorna, medan 

den svenske rektorn har delegation att fatta beslut om sådana ärenden som den finska nämnden har 

som sitt ansvar att besluta om. Den finska rektorn är delaktig i besluten på högre ort genom att denne 

bereder och skriver förslag på exempelvis budget. Att det mesta har beslutats av nämnden kan ge 

rektorn tydligare mandat att styra sin skola som pedagogisk ledare, då besluten är tagna av nämnden 

på en högre nivå i hierarkin. Detta kan också ses som en reducering av komplexitet (Wermke & 

Forsberg, 2017). Nämndbesluten verkade vara en formalitet enligt rektorerna, eftersom förslagen som 

rektorerna skrev i stort sett alltid fick bifall. Jag menar också att de svenska rektorerna som ser ut att 

ha större mandat att själv besluta om skolinterna frågor möjligtvis kan hamna i försvarsställning oftare 

och tar en större risk (Wermke & Forsberg, 2017), medan den finske rektorn kan konstatera att 

beslutet är taget högre upp och därmed kan leda skolan lugnt utan särskilt starkt motstånd. I Sverige 

har rektorn stora förväntningar från staten och kommunen, ett stort ansvar och står under stark 

kontroll, vilket kan leda till att flexibiliteten minskar och att rektorn börjar reducera sig själv (Lortie, 

2009). 

7.6 “The guy in the middle” med mycket autonomi 
Båda rektorsgrupperna verkar ha rollen som ”The guy in the middle”, men styrningen, kontrollen och 

granskningen är av olika styrka. New Public management har påverkat även den finska skolan (Simola, 

2015), om än inte i samma utsträckning som den svenska skolan som tillämpar fritt skolval och att 

föräldrarna ser sig själva som kunder i skolan med rätt att ställa krav (Lortie, 2009; Fredriksson 2010; 

Moos et al., 2016; Rothstein 2016). Nu är denna valfrihet inte en lika viktig fråga i glesbygdsområden, 

som denna studie i huvudsak har begränsats till i sitt urval, och upplevs således inte som ett hot, men 

föräldrarna verkar upplevas som medvetna kunder i skolan trots det. 

Förutom det geografiska avståndet från huvudmannen spelar också det svåra rekryteringsläget en roll 

som möjligtvis gör den svenska rektorn relativt autonom i sina beslut. Dels finns det inte någon större 

risk att förlora arbetet eftersom yrket inte är attraktivt, det inträffar inga sanktioner och dessutom 

upplever de svenska rektorerna att den nya skollagen (2010:800) har stärkt deras autonomi.  

Forskningen bekräftar också maktförskjutningen genom den nya skollagen (Stenlås, 2009; Fredriksson, 

2010; Frostenson, 2015; SOU 2015:22). Mycket autonomi i beslutsfattande innebär en högre risk, vilket 
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kan leda till en autonomiparadox där ledaren börjar begränsa sig själv och reducerar komplexiteten 

(Lortie, 2009; Wermke & Forsberg, 2017). Tydliga begränsade uppdrag reducerar komplexiteten i 

rektorsyrket, vilket de finska rektorerna verkar uppleva i sin vardag. Här finns det återigen en koppling 

till Ballou (1998) och Frostensson (2015), vilka menar att autonomin finns inom ramar och lagar. 

Förväntningarna på de svenska rektorerna från staten är höga (Nihlfors & Johansson, 2013),  

autonomin uppfattas som relativt stor, men samtidigt upplevs kontrollen som stark. Detta kan leda till 

att autonomin begränsas, eller enklarare sagt att stark kontroll slår ut ett stort handlingsutrymme och 

beslutsfattningsbefogenheter (Wermke & Forsberg, 2017). Förväntningarna från den finska staten 

gentemot sina rektorer är inte lika starka då styrdokumenten riktar sin styrning till huvudmannen, som 

seden definierar uppdraget (Taipale, 2012; Risku & Pulkkinen, 2016), kontrollen upplevs av rektorer 

som svag, vilket innebär att det finns utrymme för autonomi för professionen. Studien visar också att 

de finska rektorerna upplever en större grad av autonomi.  

Autonomin inom den aktuella regionen upplevs olika på olika sidor om den svensk-finska gränsen. 

Rektorerna relaterar till sina nationella styrdokument när de resonerar kring frågor om autonomi. 

Rektorerna styrs på olika sätt av sina respektive huvudmän och de upplever olika grad av autonomi . 

Den geografiska närheten eller gemensamma kulturen historiskt verkar inte påverka rektorers 

upplevelse av autonomi, utan den följer den nationella styrningen, vilket visar uppdragets och 

autonomins kontextbundenhet. Den starka styrningen som de svenska uppdragsgivare uttrycker, 

verkar avspegla sig i de svenska rektorernas upplevelse av autonomi, som i detta material bedöms 

som svagare än de finska rektorernas.  

8. Studiens bidrag och begränsningar 
 

Denna studie kan bidra till att förstå autonomin, handlingsutrymmet och motivationen upplevd av 

finska och svenska rektorer inom gränsområdena i norra delen av Finland och Sverige. Den 

multidimensionella matrisen av Wermke et al., (2018) har testats i denna studie av rektorsautonomi 

och den har visat sig att vara ett användbart analysverktyg även för att undersöka rektorsuppdraget.   

Då det inte finns tidigare studier om rektorers autonomi i  varken Finland eller i Sverige och eftersom 

urvalet är litet, går det inte att dra generella slutsatser, utan studien bidrar till att ge en bild av den 

upplevda autonomin inom regionen som tillhör två nationer, Finland och Sverige. Studien visar att 

det finns skillnader mellan de svenska och finska rektorers upplevelse av autonomi inom regionen.  

Framtida studier får visa om den upplevda autonomin i övriga delar av Finland och Sverige ser ut på 

ett annat sätt. 
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Bilaga 1 
 

 

 

Förklaring till  förkortningar i bilaga 1: 

* versaler starkt, **gemener svagt,  

Förkortningar: 

R/r = rektor, L/l = lärare, FC/fc =Förvaltningschef, N/n=nämnd, s/S = staten, kc/KC =kommunchef, 

SI/si = Skolinspektionen, F/f = förvaltning, SV/sv = Skolverket, LS/ls = lokal styrelse, 

SPSM/spsm=Specialpedagogiska skolmyndigheten, st/ST = skolstyrelsen, REV/rev = revisionen, 

e/E=ekonomiförvaltning, P/p= personalkontoret, H/h = huvudmannen, ku=kvalitetsutvecklare,  

fä=fastighetsägare, skyo=skyddsombud, ae=arbetsenhet, K/k=kommunen, 

NO/no=nämndsordförande, LS=länsstyrelse, rk/RK=rektorskollegor 

Intervjuer 

Upplevd autonomi 

Pedagogisk domän  

Ansvar för 

Måluppfyllelse,  

utv.  Av 

undervisning, 

utvärdering, 

bedömning, (SKA) 

Social domän 

Elevhälsoarbete, 

garantera 

l ikabehandling, 

ti l lgodose 

särskilda behov, 

disciplinära 

åtgärder,  

Sociala mål  

 

Utvecklings 

domän 

Leda skolans 

utveckl ing mot 

målen i  såväl de 

nationella och 

lokala 

s tyrdokumenten 

och mot en 

vis ion 

Administrativ domän 

Ekonomi, organisation, 

löner, rekrytering, 

lokaler 

(Främja lärandet och 

undervisning) 

Rektor/land   fin sve fin sve fin sve fin sve 

Vem beslutar Rektor 1 sve/fi R,n R,l ,no R,n,FC R,l ,n R,n R,l ,sv,fc R,fc,N R 

Rektor 2 sve/fi R,l ,s  r,n R R R,l  r,f,ku r,n,kc,fc,s ,KS R,n,fc,e 

Rektor 3 sve/fi R,l ,n R,l  R,n R R,l ,n R,n,l  R,N r,N,FC 

Rektor 4 sve/fi R,l  R,n R,l  R R R,n,l  R,p,e R 

Rektor 5 sve/fi R,n R,l  R R R R,n R,N R 

 Rektor 6 sve/fi r,l  r,l  R R r,l  r R,FC r,fä  

Vem kontrollerar  fin sve fin sve fin sve fin sve 

Rektor 1 sve/fi R R,s i ,fc,n  R,s  N,s i   Rs  s i ,n R,s  R, 

fc,no,N 

Rektor 2 sve/fi F,LS r,f, ku - - l s , f f,ku N,kc,E, F,N,e 

Rektor 3 sve/fi FC n R spsm, 

sv,s i  

- n R,FC FC,n,e 

Rektor 4 sve/fi R N,F St,rev N,F - f,n - F,N 

Rektor 5 sve/fi - N,s i  - F,s i  - n - F,n 

 Rektor 6 sve/fi - r,l   - r,ae,si - rk N R,skyo, 

fc,k 
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Bilaga 2  

  

Intervjufrågor 

 

Intervju om rektorsarbetet  170925 

 

 

Befattning/Virka 

Utbildning/Koulutus 

Rektorsutbildning/rehtorinkoulutus 

Ålder/ikä 

Tid i yrke/aika ammatissa 

Kön/sukupuoli 

Vilken typ av skola/Minkä asteinen koulu 

 

 

1.Vad anser du vara det viktigaste i ditt uppdrag som rektor/skolledare?  Mikä on 

(ehdottomasti) tärkeintä tehtävässäsi rehtorina/koulunjohtajana? 

 

2.Hur syns det i ditt vardagsarbete? Miten se näkyy arkipäivän työssäsi? (Se mitä pidät 

tärkeimpänä  

tehtävässäsi) 

 

 

3.Vad/Vem/Vilka styr ditt arbete?  På vilket sätt? Kuka johtaa (päättää) työtäsi (työstäsi)? 

Millä tavalla? 

 

4.Hur skulle du vilja beskriva dina befogenheter? Miten kuvailisit valtaasi päättää eri asioista 

koulussasi? (päätösvaltaasi) 

 

5.Var finns kontrollen av ditt arbete?  I vilket syfte? Kuka kontrolloi työtäsi? Mikä on kontrollin 

tarkoitus? 
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6.Var finns din drivkraft? Mikä motivoi sinua työssäsi? 

 

7. Hur tänker du om ditt arbete/yrke som rektor på Nordkalotten? Miten näet /työsi asemasi 

Pohjoiskalotilla? 

 

 

8. Hur autonom, vilken frihet har du som skolledare? Vad, tycker du, begränsar friheten? 

Miten itsenäinen/autonoomi olet koulunjohtajana? Missä ovat  mielestäsi vapautesi rajoitteet? 

 

9. Hur autonoma, fria tror du, att dina kollegor i Norge/Sverige är? Miten 

autonomeja/itsenäisiä luulet kolleegasi Ruotsissa ja Norjassa olevan? 

 

9. Vad begränsar mest? Mikä rajoittaa työtäsi eniten? 

 

10. Hur arbetar du som rektor med kvalitetssäkring? Miten teet laadunvalvontatyötä? 
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Bilaga 3 

 

Samtyckesformulär 

 

Uppsala universitet 

 

Student:  Annika Andersson 

               Riitta Kotavuopio Olsson 

 

                 

Till berörda deltagare 

 

Medgivande för deltagande i en komparativ studie om rektor ledarskap utifrån 

autonomiperspektivet i en region med tre olika läroplaner. Regionalt eller nationellt ledarskap? 

 

Projekt 

Arbetet har som övergripande syfte att undersöka hur rektorsuppdraget uppfattas, tolkas och 

realiseras av rektorer på Nordkalotten. Vi undersöker i vår forskning om det finns likheter/skillnader 

på Nordkalotten i rektors mandat och handlingsutrymme att leda utbildningen på sin skola. Vi 

undersöker rektors ledarskap utifrån autonomiperspektivet.  
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Metod 

Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att bandas in och transkriberas och 

därefter analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används 

kommer det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de 

enskilda individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

 

Resultatredovisning, etik och sekretess 

Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 

samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda personer att namnges 

och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra uppgifter som 

möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under tystnadsplikt i 

enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  

 

Medgivande: 

Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela och transkribera intervju samt att använda det insamlade 

materialet i undersökningen.  

 

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 

avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

□  Jag vill inte medverka i studien.  

 

Datum  ________________________ 

 

Underskrift  ___________________________________________________ 
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Bilaga 4 

 

Tehtäväkuvaus - perusopetus   (Uppdragsbeskrivning, Grundutbildning) 

 

TAUSTATIEDOT – PERUSOPETUS   (Bakgrundsinformation – Grundutbildning) 

Tehtävän nimike: esim. perusopetuksen rehtori (virkarehtori) (Titel t e x rektor) 

Työpaikka (fyysisen työympäristön kuvaus) Arbetsplats (beskrivning av fysisk arbetsmiljö) 

YLEISKUVAUS TEHTÄVÄSTÄ (Översikt av uppgift) 

Tehtävän tarkoitus: Syftet med uppgiften 

Rehtori vastaa koulun toiminnasta – opetuksen pedagogisesta, mutta myös hallinnollisesta  
ja henkilöstön johtamisesta.(Rektor ansvarar för skolans verksamhet – ledning av det 
pedagogiska, men även av administrativ ledning och ledning av personal.) 

Rehtori vastaa opetuksesta, jonka tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja  
eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, antaa elämässä tarpeellisia tietoja ja 

taitoja ja edistää koulutuksellista tasa-arvoa ja elinikäistä oppimista.(Rektor ansvarar för 
undervisningen, vars syfte är att stödja elever i deras utveckling till medmänsklighet och till  
etiskt ansvarstagande samhällsmedborgare,att ge nödvändiga kunskaper och färdigheter och 

främja jämlikhet i utbildning och livslångtlärande.) 

Rehtori vastaa koulunsa sisäisen ja ulkoisen toiminnan kehittämisestä sekä toiminnan  

tuloksellisuudesta ja opetuksen vaikuttavuudesta. Hän toimii myös oman oppiaineensa  
opettajana. (Rektor ansvarar för  sin skolas inre och yttre utveckling av verksamheten, samt för 
verksamhetens effektivitet och undervisningens effektivitet.) 

Rehtori toimii esimiehenä huolehtien siitä, että henkilöstö on osaavaa ja motivoitunut ja  
että henkilöstöä käytetään joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti. ( Rektor ansvarar som förman 

för personalens kunnande och för personalens motivation så att personal nyttjas flexibelt och 
ändamålsenligt.) 
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Keskeiset tehtäväkokonaisuudet  ( Centrala uppdrag) 

  koulun toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (Planering av skolans verksamhet och 
utveckling) 

 koulun opetus- ja kasvatustyön johtaminen ( Ledning av arbete med undervisning 
och fostran)  

 koulun esimiestehtävät (asia- ja henkilöstöjohtaminen, talouden, tulosten ja laadun 
seuranta ja tästä johtuvat toimenpiteet) Skolans förmansuppdrag ( Personal, 

ekonomi, uppföljning av kvalitet och uppgifter som hör till det ledarskapet) 

 työprosessien ylläpito ja ohjaaminen (opetussuunnitelmaprosessi, arviointiprosessi, 
henkilöstörekrytointi, työyhteisön kehittämisprosessi, verkottumis- ja kumppanuus-

hankkeet sidosryhmien kanssa)  ( Att upprätthålla och leda processer) 
(Läroplansprocess, bedömningsprocess, rekrytering av personal, utveckling av 

arbetsenhet, nätverks- och samarbetsprojekt) 

KVTES:N SOVELTAMISOHJEIDEN VAATIVUUSTEKIJÄT 

1. Työn edellyttämä osaaminen (tiedot, taidot ja itsenäinen harkinta) Kompetenskrav  

 

Tiedot, taidot ja harkinta ( kunskaper, färdigheter och självständig reflektion) 

Ao. koulutusmuodon tuntemus sekä kyky arvioida, suunnitella ja kehittää opetusta, sen  
tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Kyky ja näkemys koulun ja opetuksen laadun kehittämisestä. 
Esimiestaidot ja hallinnon tuntemus. Harkinta-, ongelmienratkaisu- ja organisointitaito sekä 

paineensietokyky. 

Koulutus (Utbildning) 
Ylempi korkeakoulututkinto, ao. koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä  

työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen 
opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset  
yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetus-

hallinnon tuntemus (A 986/1998) 

Erityisosaaminen (Specialkunnande/kompetens) 

– – – 
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2. Työn vaikutukset ja vastuu (Effekter av arbete och ansvar) 

Vaikutus oppilaisiin ja muihin kouluyhteisön jäseniin sekä välillisesti myös oppilaiden koteihin. 

Työn seuraukset / tulokset ulottuvat oppilaan opintojen päättymistä pidemmälle – koko elämän 
kestävään oppimiseen ja toimimiseen yhteiskunnan jäsenenä. Vastuu koulun 
oppimiskulttuurista, kouluyhteisön ilmapiiristä ja opetuksen tarkoituksen toteutumisesta. 

Esimiesvastuu.  
Virkavastuu. 

Esimiesvastuu. Välittömiä alaisia on             (josta opetustehtävissä, koulunkäynti/koulu-
avustajina ………..) 

Erityiset vaikutukset ja/tai lisävastuu 

– – – 

3. Yhteistyötaidot (tehtävässä vaadittavat vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot) 

(Samarbetsförmåga) 

Johtamistaito. (Förmåga att leda)Taito asettua toisen ihmisen tilanteeseen ja ymmärtää toista 

ihmistä sekä  (Förmåga att sätta sig en annan människas situation och lösa problem) 
ratkaista ongelmatilanteita. Hyvät ryhmänhallinta-, neuvottelu- ja yhteistyötaidot 

kouluyhteisössä ja työssä sidosryhmien kanssa. Hyvä esiintymistaito. Vuorovaikutustilanteet 
ovat moniulotteisia. 

Erityiset yhteistyötaidot (Särskilda samarbetsfärdigheter) 

– – – 

4. Työolosuhteet (tehtävään liittyvät fyysiset ja henkiset olosuhteet, esim. henkinen  

kuormittavuus, jota ei voida työsuojelullisin toimenpitein poistaa) 

Työ on ajoittain henkisesti kuormittavaa. 

Erityiset työolosuhteet 

– – – 

Tehtäväkuvaus on käsitelty viranhaltijan kanssa 

Aika ja paikka  …………………………………………………… 

…………………………………………………      …………………………………… 
Esimiehen allekirjoitus 

 

 



68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


