
=Institutio
pedagogi
utbildnin
Examens
ledarskap
Magister
Ledarska

=

onen för 
ik,didaktik oc

ngsstudier 
sarbete i 
p inom 
rprogrammet i
ap, 15 hp 

ch 

i 

 

Va
för

-

 

av 

Patr

 

Handl

arför ä
rändra

en ins
föränd

ik Lind 

ledare:  Ulla 

är sko
a? 

stitution
dringsa

Sebrant 

olan s

nell stud
arbete 

Rapport

vår a

die av r

t 2011:56 

tt 

rektorerrs 



  2

Sammanfattning 

Detta examensarbete är skrivet inom ramen för Magisterprogrammet i ledarskap. Uppsatsen 

studerar fyra rektorers arbete med att förändra en skola. Genom att framförallt använda inter-

vjuer, försöker arbetet narrativt beskriva hur ledare bedriver förändringsarbete inom institut-

ionsstyrd verksamhet. Uppsatsen visar att den specifika skolsituationen och -historien som de 

intervjuade rektorerna är verksamma inom, har betydelse för deras förändringsarbete. Rekto-

rerna uttrycker att allt för invanda normer och vanor, gör förändringsarbetet trögrörligt. För-

ändringsarbetets hinder tycks därför på många sätt handla om vem som har makten över sko-

lans utveckling. Uppsatsen studerar med andra ord ledares förändringsarbete i förhållande till 

de ibland outtalade regler och vanemässiga beteenden som kan finnas på en skola. 

Genom att använda det teoretiska begreppet ”vägberoende” så försöker uppsatsen förklara 

varför rektorernas förändringsarbete är svårt. Arbetet visar att institutioner rimligtvis har be-

tydelse för rektorers förändringsarbete. Skolan förtjänar därför även fortsättningsvis att be-

tecknas som en ”institution”. Uppsatsen försöker även visa vilka strategier rektorerna använt 

för att möta de problem som förändringsarbetet stött på. Även brister med förändringsarbetet 

identifieras framförallt med hjälp av tidigare forskning om ledarskap och förändring. 

Uppsatsen konstaterar slutligen vikten av att uppmärksamma skolhistorien, de kommunika-

tiva aspekterna med förändringsarbete, samt det avgörande med att utgå från en ”vägledande 

koalition”, för att åstadkomma egentlig förändring. 

 

Nyckelord: rektor, ledare, institution, vägberoende, effektivitet, makt, vana. 
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1. Inledning 

Den svenska skolan beskrivs ibland som svårföränderlig. Byråkratiska beslutsvägar, trögrör-

liga värderingar och en traditionell lärarkår nämns som orsaker till denna svårighet.1 Skolan 

lever därför upp till benämningen ”institution”. Som sådan tas beslut många gånger på basis 

av hur man tidigare tagit beslut.2 Gamla normer, värderingar och vanor har därför rimligtvis 

betydelse för att förstå hur skolan utvecklas och fungerar.  

 

Inför hösten 2011 finns samtidigt stora förväntningar på en genomgripande förändring av den 

svenska gymnasieskolan. Den ska nämligen formellt genomgå den största omvandlingen i 

modern tid i och med sjösättningen av Gymnasieskola 2011 (GY-11). En ny gymnasieskola 

ska införas med en annan struktur och uppdelning jämfört med tidigare. Förändrade krav och 

ett annat innehåll i gymnasieskolans olika program och kurser börjar gälla. Det är framförallt 

betoningen av de yrkesförberedande respektive de studieförberedande momenten som kom-

mer att förändras.3  

 

Inför denna förändring planerar en kommun i Sverige att reformera sin skola. Nya sektorer 

med tre suveräna rektorer, ersätter två biträdande rektorer och en huvudrektor.4 Dessutom slås 

gymnasiet ihop med komvux, så att två organisationer blir en. Det sistnämnda gör att rektors-

skapet över komvux, införlivas med rektorsskapet över gymnasiet. På så sätt finns förhopp-

ningen att bättre möta den nya skollagens krav om en tydligare rektor.5 Vidare ska denna 

skola förändra ansvarsfördelning, ansvarinnehåll och organisationsstruktur för skolan i dess 

helhet. Om skolan är en institution som är svår att förändra, då borde rimligtvis tidpunkten 

och arbetet med att förändra skolan för denna svenska skola ge möjlighet att studera skolan 

som trögrörlig institution.6 Frågan som denna uppsats kritiskt granskar är om institutionella 

                                                 
1 Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2006) Utbildningsreformer och politisk styrning, HLS Förlag, Stockholm, 
kap.1. 
2 Hedlund, S. (2007) Institutionell teori, Studentlitteratur. 
3 SOU 2008:27 Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, Regeringskansliet, Stockholm. 
4 Se bilaga 3 för ett mer detaljerat organisationsschema. 
5 Jmf. Skollag SFS 2010:800 
6 Jmf. Schein, E.H. (1984) “Coming to new awareness of organizational culture”, Sloan Management Review, 
winter, s. 3-16; Louis, M.R. (1983) “Organizations as culture-bearing milieux”, i Pondy, L. et al. (red.) (1983) 
Organizational Symbolism, JAI Press, Greenwich, Conneticut, s. 39-54. 
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värden har betydelse vid förändring av en svensk skola. Eller omformulerat; i vilken utsträck-

ning måste rektorer anpassa sina beslut efter de vanor och värderingar, samt den historia som 

finns på skolan? 

Ämnets aktualitet och avgränsning 
Det är inte bara ämnets aktualitet som ger skäl att granska möjligheten att förändra en institut-

ion som skolan. När GY-11 ska genomföras över hela Sverige, och när skolor runt om i Sve-

rige anpassar sin verksamhet inte bara till GY-11 utan gör omstruktureringar av andra skäl, så 

misstänker jag att skolornas historia har betydelse för vilka förändringar som är möjliga. Om 

inte skolhistoriens roll vid förändringsarbete klargörs, så finns det risk att de nya organisat-

ionerna blir onödigt ineffektiva och dyra.7  

 

Vidare finns det anledning att undersöka den aktuella skolan, då resultatet av min studie testar 

ett etablerat institutionellt perspektiv.8 Perspektivet klargör varför vissa institutioner är lätta 

att förändra medan andra är svåra.9 Då min studerade skola omstrukturerar rektorernas ansvar; 

förändrar ansvaret för programlagsledare och ämnesansvariga; allokerar ansvar mellan rekto-

rerna på ett nytt sätt och dessutom förbereder organisationen inför GY-11,10 så prövar mitt fall 

förklaringar baserade på trögrörliga institutioner. Genom att undersöka skolan så prövar jag 

om skolhistorien har kapacitet att inskränka vad den nya organisationen kan uträtta. Ett med-

vetet valt fall som denna studie utgår ifrån kan därför sägas vara teorigenererande. Detta på 

grund av fallets möjlighet att utmana en vedertagen teori.11 Reformeringen av den svenska 

skolan ger med andra ord en möjlighet att studera hur institutioner skapas.12 

 

Denna uppsats avgränsar sig till att studera rektorers syn på förändring och om förändringsar-

betet måste ta hänsyn till skolan betraktad som en institution med en viss historia. Uppsatsen 

utgår alltså inte från skolans övriga medarbetare. Skälet till det är att det är rektorerna själva 

som kan sägas vara ansvariga för förändringen av den nya organisationen och därför väntas 

                                                 
7 Jmf. MacLeod, G. & Jones, M. (2001) “Renewing the geography of regions”, Environment and Planning D: 
Society and Space, vol. 19, s. 669-695. Se även Bang, H. (1999) Organisationskultur, Studentlitteratur, s. 38f. 
8 Silverman, D. (2000) Doing Qualitative Research. A practical Handbook, Thousand Oaks, California, s. 128. 
9 Se Hedlund, S. (2007) Institutionell teori, Studentlitteratur. 
10 Se bilaga 3. 
11 Se Ragin, C. (2006) “How to Lure Analytic Social Science Out of the Doldrums: Some Lessons from Com-
parative Research”, International Sociology, vol. 21, nr. 5, s. 636. 
12 Jmf. Putnam, R. (1993) Den Fungerande Demokratin, SNS Förlag, Stockholm, s. 17. 
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vara de som identifierar om skolhistorien orsakar hinder under förändringsarbetet.13 Därmed 

baserar sig urvalet av informanter på ett medvetet val, och valet styrs av informanternas in-

blick i förändringsarbetet.14 Visserligen tror jag att resultatet av min studie skulle tjäna på att 

studien utfördes longitudinellt. Men då tiden för uppsatsen är begränsad, finns ingen möjlig-

het att återkomma till skolan och genomföra ytterligare undersökningar. 

Syfte och preciserade frågeställningar 
Denna uppsats studerar en svensk skolas möjlighet till förändring. Uppsatsen utgår från de 

fyra rektorer som arbetat med och som fortfarande arbetar med att implementera förändring-

en. Arbetet undersöker vilka hinder som rektorer uppmärksammar för att förändra skolan och 

vilka strategier de använder för att lösa de problem som hindren skapar. Uppsatsen utgår med 

andra ord från ett tydligt ledarperspektiv på organisationsförändring och de problem som ett 

sådant perspektiv kan stöta på.  

 

Uppsatsen undersöker dessutom föreställningen om skolan som en institution. Skolan som 

institution betyder i denna uppsats att det finns normer och värderingar som styr verksamhet-

ens ”mening och sammanhang”.15 Dessa värderingar reglerar de spelregler som den specifika 

skolan följer.16 Eller omformulerat, vanan av hur man tidigare gjort inom skolan är avgörande 

för vilka beslut som en rektor kan ta för skolan. Denna vana är inte sällan outtalad och kallas 

ibland för ”kulturer” eller ”subkulturer”,17 men i denna uppsats så kommer jag alltså framför-

allt att använda mig av begreppet ”institution”. Jag gör så huvudsakligen av det pragmatiska 

skälet att begreppet institution är vanligt förekommande i skoldebatter.  

 

Den begreppsliga skillnaden mellan ”institution” och ”organisation” handlar om att institut-

ioner har möjlighet att påverka utvecklingen för organisationer, där organisationer ska förstås 

som ”sammanhållna system” för att uppfylla vissa syften och mål, exempelvis för att få elever 

att uppnå de krav som Skolverket ställer.18 Förändringsarbete inom institutionsstyrd verksam-

                                                 
13 Jmf. Paasi, A. (1986) “The institutionalization of regions: a theoretical framework for understanding the emer-
gens of regions and the constitution of regional identity”, Fennia, vol. 164, nr. 1, s. 105-146. 
14 Jmf. Marsh, D. & Stoker, G. (red.) (1995) Theory and Methods in Political Science, Macmillan, London, s. 
142. 
15 Brorström, B. & Siverbo, S. (2001) Institutioner och individer, Studentlitteratur. 
16 Jmf. North, D. (1997) Institutionerna, tillväxten, och välståndet, SNS Förlag. 
17 Bang, H. (1999). 
18 Ibid. 
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het är därför avhängig av hur organisationens historia bemöts och uppmärksammas.19 Därför 

utgår uppsatsen från såväl ledarskaps- som institutionsperspektiv. Mina huvudsakliga fråge-

ställningar lyder: 

 

 Vilken roll har institutionella värden för rektorers förändringsarbete? 

 Kan institutionen begränsa rektorers förändringsarbete? I sådana fall, på vilket sätt? 

 

Med begreppen ”institutionella värden” och ”institution” menar jag alltså de normer, värde-

ringar och vanor som personalen inom en skola kan tänkas ha. Frågorna undersöker om den 

specifika skolhistorien spelar roll för rektorerna i deras arbete med att förändra skolan.  

 

Uppsatsen kan även sägas ha ett teoretiskt syfte. Jag vill nämligen undersöka om ett begrepp 

som vanligtvis används i andra sammanhang än inom skolforskning, är relevant för mitt fall. 

Mina teoretiska frågeställningar lyder: 

 

 Förklarar begreppet vägberoende förändringsarbetets hinder? I sådana fall, på vilket 

sätt? 

 

Begreppet vägberoende förklaras mer ingående i kapitel 2, men kort förklarar begreppet hur 

beslut kan hindras av hur man tidigare bedrivit verksamheten.20 Övriga av uppsatsens fråge-

ställningar uppmärksammar det sammanhang som rektorerna tar beslut inom:   

 

 Hur har förändringsbehovet uppstått för den aktuella skolan? 

 Vilka mål har rektorerna med förändringsprocessen? 

 Vilka strategier använder de sig av för att genomföra förändringen? 

 

Kort undersöker uppsatsen de svårigheter som förändringsprocesser kan stöta på. Uppsatsen 

ger även exempel på hur de aktuella rektorerna försökt lösa de svårigheter som just de stöter 

på. Rektorernas svar jämförs dessutom parallellt med tidigare forskning som utgår från ledar-

skaps- och institutionella perspektiv. 

                                                 
19 Lind, P. (2010) Regionbildning – en institutionell studie av region Skåne, Västra Götalandsregionen, och 
”Region Svealand”, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet. 
20 Se Lind, P. (2010). 
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Disposition 
Nästa kapitel (kapitel 2) kommer först att gå igenom uppsatsens två viktigaste perspektiv. Det 

ena handlar om att klarlägga ledarskapets möjlighet och premisser för att förändra verksam-

het. Olika vanliga förklaringar som visar rektorns ansvar i förändringsarbete, varvas med ex-

empel på vad uppsatsen måste uppmärksamma för att förstå mina intervjuade rektorers för-

ändringsarbete. Det andra perspektivet handlar om institutionens roll för möjligheten till för-

ändring.21 Perspektivet beskriver ett begrepp som används i uppsatsen för att upptäcka om 

institutionen skapar svårigheter för rektorerna under deras förändringsarbete.  

 

Efter kapitlet med uppsatsens två huvudperspektiv presenteras uppsatsens metodkapitel (kapi-

tel 3). Metodkapitlet beskriver hur jag gått tillväga för att genomföra min undersökning, samt 

vilka metodologiska problem min studie stött på. Materialets karaktär diskuteras även i me-

todkapitlet.  

 

Uppsatsens tre första kapitel utgör undersökningens teoretiska och metodologiska ram. Först i 

kapitel 4 börjar analysen av mitt insamlade material. Min undersökning prövas mot akade-

misk forskning på området, vilket möjliggör relevanta jämförelser. I det avslutande kapitlet 

besvaras explicit uppsatsens huvudfrågeställningar och jag sammanfattar jämförelsen mellan 

tidigare forskning och mitt undersökta fall. Även vissa praktiska konsekvenser av min studie 

diskuteras. 

 

 

                                                 
21 För en mer djupgående och kritisk granskning av detta perspektiv, samt konsekvenserna av perspektivet för 
forskningsmetodologi, se min licentiatuppsats, Lind, P. (2010). 



  9

2. Förändringens premisser 

I detta kapitel redogör jag för mina två teoretiska perspektiv. Dels uppmärksammar jag ledar-

skapets roll för förändring och dels institutionens roll. Kort går kapitlet ut på att beskriva hur 

tidigare forskning beskrivit vilka förutsättningar rektorer har för att förändra skolverksamhet, 

samt de svårigheter som institutionen anses skapa under förändringsarbete. Löpande beskriver 

jag vilka faktorer som uppsatsen behöver lyfta fram och uppmärksamma från den tidigare 

forskningen. 

Ledarens roll för förändring 
Uppsatsen har ett tydligt ledarskapsperspektiv. Det innebär att uppsatsen kommer att utgå från 

fyra rektorers arbete med att förändra en skola. Det innebär också att uppsatsen belyser den 

yrkesroll som ytterst ansvarar för skolverksamheten. Med andra ord uppmärksammar uppsat-

sen den yrkesroll som har det pedagogiska och övergripande ansvaret för skolans verksamhet, 

och som ska ”särskilt verka för att utbildningen utvecklas”.22 

 
För att förstå den situation som rektorer står inför och som de agerar utifrån, så måste uppsat-

sen klarlägga rektorers möjlighet till förändring. Därmed är rektorsskapets premisser viktiga 

att identifiera.  

Situationens betydelse för förändring 

För att förstå om förändring uppnås eller inte, så är den nuvarande situationen viktig att upp-

märksamma.23 Situationen förklarar nämligen varför förändring förespråkas och det visar vil-

ket tillstånd som en skola utgår ifrån. Rektorerna förväntas nämligen att ta beslut som möter 

den situation som råder för skolan. Är situationen krisartad, exempelvis med kraftigt bud-

getunderskott, så förväntas rektorn ta beslut som leder till att verksamheten får en positiv re-

sultaträkning istället för en negativ.24 Ledarrollen är med andra ord situationsanpassad. I den 

                                                 
22 Skollag (2010:800) Kap.2, §9. 
23 Pettigrew, A. M. (1990) “Longitudinal field research on change theory and practice”, Organization Science, 
vol. 1, nr. 3. 
24 Maltén, A. (2000) Det pedagogiska ledarskapet, Studentlitteratur, Lund; samt Bolman, L.G. & Deal, T.E. 
(2005) Nya perspektiv på organisation och ledarskap. 3:e uppl., Studentlitteratur, Lund. 
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bemärkelsen går det inte att förstå rektorns arbete, om inte den situation som besluten tas 

inom uppmärksammas.  

 

Tidpunkten, vilka personer som är delaktiga i förändringsarbetet, samt det lokala samhället 

med de politiker och den ”kultur” som finns på arbetsplatsen har även betydelse för vilka be-

slut som rektorerna har möjlighet att ta. Kraven på rektorn från uppdragsgivare (kommuner 

och ägare) går ofta ut på att med handlingskraft göra nödvändiga förändringar, i synnerhet 

under ekonomiskt svåra tider. Då kan det krävas att rektorn gör ekonomiska nedskärningar. 

Kraven från staten handlar däremot framförallt om att få eleverna att nå målen, där rektorn 

ska bereda eleverna möjlighet att nå dessa.25 Rektorn ska med andra ord vara personer med 

möjlighet att klara av sitt mångbottnade uppdrag.26 Därför måste uppsatsen beskriva bakgrun-

den och de krav som ställs på rektorerna när de genomför förändringen.  

 

Avgörande många gånger om förändringar lyckas eller inte handlar om medarbetarnas vet-

skap om situationen som skolan står inför.27 Rektorns ansvar handlar därför också om att ge 

medarbetarna tillräckligt med information om nödvändigheten av en förändring. Möjligtvis 

behöver de också betona hur brådskande förändringen är.28 Kommunikationen mellan rekto-

rerna och medarbetarna avgör därför inte bara om förändringarna är legitima, utan även om 

rektorn anses vara det.29 Situationens betydelse för rektorers förändringsarbete är därför stort, 

och med andra ord nödvändigt att beskriva. 

Rektorns mer eller mindre aktiva roll för förändring 

Vidare är det viktigt att notera hur förändring initieras och genomförs. Ett underifrånperspek-

tiv utgår från att förändringsbehovet uppstår inom organisationen och förespråkas av dess 

medlemmar.30 Rektorerna i denna uppsats skulle därmed endast skapa förutsättningar för att 

förändring ska kunna komma tillstånd. De förvaltar ett förändringsklimat. I ett sådant per-

                                                 
25 Ellmin, R. & Levén, S. (1994) Att arbeta i ledningsgrupp: Om professionellt ledarskap i skolan, Fritzes förlag, 
Göteborg. 
26 Boalt Boëthius, S. (2003) ”Ledarskap, grupper och organisationer ur ett psykoanalytiskt perspektiv” i Sand-
berg, I.Å. (Red.) (2003) Ledarskap för alla? Perspektivbrytningar i arbetsliv och företagsledning, SNS Förlag, 
Stockholm, s. 250-279. 
27 Yukl, G. (2006) Leadership in Organizations, Sixth edition, Upper Saddler River, New Jersey. 
28 Ibid.; samt Kotter, J. P. (1995) “Critical decision ahead: why transformation efforts fail”, Harvard Business 
Review, vol. 73, nr. 2, s. 59-68. 
29 Sundin, J.B. (2007) En riktig rektor. Om ledarskap, genus och skolkulturer, Institutionen för beteendeveten-
skap och lärande, Linköpings universitet. (nedladdad 2011-05-07) http://www.skolporten.com/fou/  
30 Beer, M. et al. (1990) “Why change programs don't produce change”, Harvard Business Review, vol. 68, nr. 6, 
s. 158. 
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spektiv är inte förändring pådyvlat av chefer, utan en genomgripande förändring som skapar 

delaktighet initieras framförallt av medarbetarna.31 I det perspektivet ger rektorn sina medar-

betare ett frirum där de har möjlighet att utveckla verksamheten. Rektorsskapet skulle därmed 

kännetecknas som att endast ge förutsättningar för förändring, inte aktivt arbeta för det.32 

Därmed vägleds förändringen utifrån vad läraren anser viktigt för sitt eget arbete. Förändring 

utifrån ett underifrånperspektiv styrs med andra ord av de underställdas arbetssituation.33 

 

Ett ovanifrånperspektiv på förändring utgår däremot från de chefer som genomför förändring-

en.34 Rektorerna ses i ett sådant perspektiv som de förändringsstrateger som initierar och be-

skriver nya visioner för medarbetarna.35 Rektorn är med andra ord snarare en förändringsa-

gent än en förändringsadministratör.36 Ett viktigt moment för dessa rektorer för att uppnå för-

ändring är att få medarbetarna att inse behovet av förändring. Förändringsstrategens uppgift 

går därför inte bara ut på att formulera målbeskrivningar och lösningar på situationen. Uppgif-

ten handlar lika mycket om att entusiasmera och engagera medarbetarna (förändringsmotta-

garna) så att alla är med på förändringen.37 Inte minst måste rektorn arbeta för att förändra de 

nyckelpersoner inom organisationen som har möjlighet att få med sig övrig personal.38 Kon-

formitet – att medarbetarna delar rektorns syn på förändringens syfte, mål och genomförande 

– kan därför ses som avgörande för att uppnå förändring.  

Rektorns strategiska förändringsarbete 

Oavsett om förändringsprocessen framförallt drivs underifrån eller ovanifrån så är rektorns 

förändringsarbete i allra högsta grad relationellt.39 I relationen till sina medarbetare, behöver 

rektorn stimulera medarbetarnas potential – att få dem att utveckla de inneboende färdigheter 

                                                 
31 Kronvall, K. et al. (1991) Förändring och lärande – En utmaning för offentlig sektor, Studentlitteratur, Lund. 
Samt Yukl, G. (2006). 
32 Berg, G. (2003) ”Upptäcka och erövra frirummet – skolutveckling ett eget ansvar”, i Berg, G. & Scherp, H-Å. 
(2003) Skolutvecklingens många ansikten, Liber, Stockholm, s. 65-96.  
33 Karlöf, S. & Söderberg, S. (1991) Ledarutmaningar, Svenska Dagbladets Förlag AB, Stockholm. 
34 Nadler, D.A. & Tushman, M.L. (1990) “Beyond the Charismatic Leader: Leadership and Organizational 
Change”, California Management Review, vol. 32, nr. 2, s. 77-97. Kotter, J. P. (2001) “What Leaders Really 
Do”, Harvard Business Review, vol. 79, nr. 11, s. 85. 
35 Kanter, R. M. et al. (1992) The challenge of organizational Change – How companies experience it and lead-
ers guide it, The Free Press, New York. Jmf. Scherp, H-Å (1998) Utmanande eller utmanat ledarskap: Rektor, 
organisationen och förändrat undervisningsmönster i gymnasieskolan, Göteborgs universitet.  
36 Rimsten, O. (1993) ”Sker målstyrning av den svenska skolan med eller utan regler?”, i Stålhammar, B. (red.) 
(1993) Skolledare i en föränderlig omvärld, Gothia, Göteborg, s. 190-198. 
37 Kanter, R. M. et al. (1992). 
38 Kotter, J. P. (1995); Fellinger, Å.M. (2007) Chefen som kunde tala med medarbetarna, Stockholm, Schibsted. 
39 Holmberg, I. & Henning, R. (2003) Offentligt ledarskap: om förändring, förnyelse och förändrade ledarideal, 
Studentlitteratur, Lund. 



  12

och egenskaper som lärarna har.40 Genom att inspirera, motivera och med omtanke kan rek-

torn få lärarna att bli bättre lärare.41 Rektorn måste också ansvara för att målformuleringen är 

tydlig och konkret.42 Rektorn kan genom olika mål även omfördela makten internt inom sko-

lan. Medarbetare kan få nya uppgifter med utökat ansvar, allt för att åstadkomma den föränd-

ring som är tänkt. När rektorn ser till den situation som skolan står inför, då behöver rektorn 

stimulera till och utifrån situationen genomföra nödvändig kompetensutveckling för att för-

ändra skolan.43 För att därmed uppnå en genomgripande förändring, behöver alltså rektorn 

använda sig av ny kompetens som bidrar till att skolan ändrar utvecklingsriktning. Att 

”skapa” de medarbetare som behövs för att klara den nya situationen som skolan står inför 

skulle därmed vara en av rektorernas viktigaste uppgifter om en genomgripande förändring av 

skolan ska åstadkommas. Den framgångsrike rektorn lägger med andra ord mer tid på peda-

gogiska frågor än administrativa frågor.44 På så sätt blir förändringar av skolan bestående.  

 

Viktigt är alltså att rektorn inte ser sig själv som den ende förändringsagenten, utan rektorn 

behöver även uppmärksamma och aktivt arbeta för att få med andra i förändringsarbetet.45 Det 

finns till och med forskningsresultat som indikerar att det är rektorn som är den mest avgö-

rande faktorn för att få eleverna att nå de uppställda målen, inte lärarna.46 Med andra ord är 

rektorn nödvändig för att gå från exempelvis en situation då elever inte når uppställda krav, 

till en situation då de gör det. Oavsett hur stark rektorns roll är för förändringsarbetet, så går 

det att dra slutsatsen att rektorns roll är betydande och i många avseenden avgörande för ut-

vecklingen av skolan.  

 

Den framgångsrike rektorn som lyckas genomföra de förändringar som han eller hon förutsät-

ter sig, åstadkoms av den rektor som lyckas manövrera mellan olika intressen.47 Bland annat 

ska rektorn kunna kombinera att föra vidare traditioner och normer över generationsgränser, 

                                                 
40 Maltén, A. (2000). 
41 Bass, M.B. (1998) Transformational leadership – Industrial, military, and educational impact, Lawrence 
Erlbaum Associates, Mahwah, s. 4ff.   
42 Fellinger, Å.M. (2007). 
43 Ibid.; Granberg, O. (2009) Lära eller läras, (2:uppl.), Studentlitteratur, Lund. 
44 Dinham, S. (2004) ”Principal leadership for outstanding educational outcomes”, Journal of Educational Ad-
ministration, vol. 43, s. 338-356. 
45 Dinham, S. (2007) ”How schools get moving and keep improving: leadership for teacher learning, student 
success and school renewal”, Australian Journal of Education, vol. 51, s. 273.  Melbi, M. & Lindgren, L. (2007) 
Morgondagens ledarskap i kommuner och landsting, Sveriges Kommuner och landsting, (nedladdat 2011-05-08) 
www.skl.se. 
46 Dinham, S. (2004). 
47 Persson, A. et.al. (2004) ”Successful Swedish headmasters in tension fields and alliances”, International Jour-
nal of Leadership in Education, vol. 8, s. 62.   
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samtidigt som rektorn även behöver anpassa skolan efter nya krav och beslut. Rektorsuppdra-

get handlar därför om att avväga utveckling av verksamheten med förvaltningen och admi-

nistrationen av den gamla strukturen.48 Olika kravbilder på rektorns uppdrag vid förändring av 

skolan är därför premisser som denna uppsats måste uppmärksamma. Samtidigt är det just 

rektorn som har möjlighet att underlätta förändringar.49 Det är nämligen rektorer som vågar ta 

ansvar för förändring som lyckas.50 

Institutionens roll för förändring 
När ledare arbetar med att förändra sin organisation, kan organisationens historia skapa vissa 

hinder.51 För att avgöra vilken roll skolhistorien har för de studerade rektorerna, så använder 

jag mig av begreppet ”vägberoende”.52 Begreppet används i denna uppsats för att förklara hur 

tidigare händelser inom skolan påverkar vilka beslut som kan tas inom skolan.  

”Lite förenklat kan man säga att centralt för begreppet ´vägberoende´ är att historien spelar en avgörande 
roll för hur organisationer utformas.”53  

 

Begreppet har tidigare förekommit när teknologisk och ekonomisk utveckling förklarats.54 På 

senare tid har begreppet dykt upp inom politisk forskning, exempelvis för att klargöra den 

ryska politikens utformning,55 det danska välfärdssystemets bristande reformering,56 samt 

varför det är så svårt att bilda regioner i Sverige.57  

”Varför institutioner förändras eller består är alltså vad begreppet försöker förklara.”58  
 

Inte sällan används skrivna eller oskrivna lagar för att förklara utvecklingen för organisation-

er.59 Denna uppsats fokuserar på de sistnämnda. Om traditioner, normer och värderingar be-

                                                 
48 Dimmock, C. (1999) “Principals and schoolrestructurings: conceptualling challenges of dilemmas”, Journal of 
educational administration, vol. 37, nr. 5, s. 441-62. 
49 Yukl, G. (2006). 
50 Hallerström, H. (2006) Rektors normer i ledarskapet för skolutveckling. Studies in Sociolgy of Law 23, Lunds 
Universitet. (nedladdat 2011-04-28) www.skolporten.com/fou/. 
51 Jmf. Schein, E.H. (1984); Louis, M.R. (1983) i Pondy, L. et al. (red.) (1983). 
52 På engelska ”path dependence” vilket ibland översätts till ”stigberoende” eller ”spårberoende”. 
53 Lind, P. (2010), s. 31. 
54 Se exempelvis David, P. (1985) “Clio and the Economics of QWERTY”, American Economic Review, vol. 74, 
nr. 2, s. 332 – 337. 
55 Hedlund, S. (2000) “Path Dependence in Russian Policy Making: Constraints on Putin's Economic Choice.”, 
Post-Communist Economies, vol. 12, nr. 4, s. 389 – 407. 
56 Torfing, J. (2001) ”Path-Dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalism to 
Understanding Evolutionary Change”, Scandinavian Political Studies, vol. 24, nr. 4. 
57 Lind, P. (2010). 
58 Ibid. s. 31. 
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gränsar möjligheterna för rektorerna att göra de förändringar som de vill, så måste jag kunna 

avgöra att det är just den specifika skolhistorien som begränsar rektorernas förändringsar-

bete.60 Nedan försöker jag finna kriterier för att göra en dylik identifikation. 

Vad är ”vägberoende”? 

1985 visade Paul David hur en viss teknik kan dominera, trots att det inte är den mest effek-

tiva tekniken.61 Han uppmärksammade att teknikanvändning handlade mycket om relationen 

mellan teknikanvändare och -tillhandahållare. Arbetstagare lärde sig att exempelvis skriva 

med QWERTY-tangentbord då QWERTY tidigt ansågs vara en tangentstandard. Arbetsgivare 

satsade i sin tur på teknik som arbetarna var tränade i. Detta ledde till en ömsesidig förstärk-

ning, vilket gjorde att QWERTY-tangentbordet dominerade och fortfarande dominerar tan-

gentbordsmarknaden. Detta trots att det alltså finns effektivare sätt att konfigurera tangenter.62 

”Vägberoende” betyder alltså att organisationers beslut anpassas till vissa villkor så att de 

återkommer över tid.63 Vilka förväntningar människor exempelvis har på framtiden är med 

andra ord sådana villkor som är viktiga att identifiera och beskriva för att upptäcka vägbero-

ende.64  

 

Omformulerat så uppmärksammar vägberoende vilka ”kostnader” som människor uppfattar 

finns med förändringar.  

”Om kostnaden för att förändra organisationen är hög, exempelvis om det anses att en produktionsom-
ställning kräver omskolning, produktionsbortfall, nya investeringar och rutiner, då är trycket för att vara 
kvar i den ursprungliga produktionsstrategin också hög.”65  

 

Vägberoende handlar med andra ord om att upptäcka vilka mentala föreställningar människor 

har av sin organisation och organisationens framtid. Dessa mentala bilder har möjlighet att 

hindra vilka beslut som kan tas inom organisationen och därmed så har dessa föreställningar 

betydelse för vilken utveckling som organisationen kan få. Detta trots att nuvarande utveckl-

ing är uppenbart negativ, exempelvis med kraftiga budgetunderskott.66 Vanan av hur man 

                                                                                                                                                         
59 Peters, B.G. et al. (2005) “The Politics of Path Dependency: Political Conflict in Historical Institutionalism”, 
Journal of Politics, vol. 67, nr. 4, s. 1276. 
60 Jmf. Bang, H. (1999) syn på organisationskulturer. 
61 David, P. (1985). Se dock Liebowitz, S.J. & Margolis, S.E. (1995) "Path Dependence, Lock-In, and History." 
Journal of Law, Economics, and Organization, vol. 11, s. 204-226. 
62 David, P. (1985) s. 334 ff. 
63 Hedlund, S. (2007) s. 12, kap. 10. 
64 Jmf. Bang, H. (1999) s. 24, 50ff. 
65 Lind. P. (2010) s. 32. 
66 Jmf. North, D. (1997) s. 26. Se även Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2005) s. 58ff. 
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tidigare gjort är med andra ord avgörande att uppmärksamma för att ta kontrollen över organi-

sationens utveckling. 

 

För min studie om skolan skulle ovanstående resonemang innebära att jag måste utgå från 

rektorernas beskrivning av förändringsarbetet. Det gäller att uppmärksamma om rektorerna 

beskriver hinder mot förändring i termer av ”kostnader”. ”Kostnader” utgörs alltså av de svå-

righeter som exempelvis lärare kan se med förändringen. Exempel på sådana svårigheter är att 

lärarna i allt väsentligt blev tvungna att omarbeta sina rutiner, målsättningar och sätt att arbeta 

i sådan utsträckning att de uttrycker att den nya organisationen är ”dyrare” än att vara kvar i 

den gamla.67 Förändringen skulle med andra ord inte skapa ett mervärde för lärarna utan sna-

rare uppfattas försämra redan invanda arbetsmönster. Viktigt är alltså att upptäcka hur inarbe-

tade vanor uppmärksammas och värderas av rektorerna. Men det är också viktigt att uppmärk-

samma rektorernas egen medvetenhet om skolhistorien för att förstå de förändringsstrategier 

som de använder. Frågan är därför; vilken betydelse har lärarnas och rektorernas mentala bil-

der och föreställningar om skolans historia för rektorernas beslut? 

Kravet om förändring  

Vägberoende är inte ett deterministiskt begrepp. Det betonar snarare hinder för vilka hand-

lingsalternativ som ledare har möjlighet att ta. Det uppmärksammar varför vissa beslut går 

lättare att ta än andra.68  

”Om den föregående historien låter som en oundviklig, på förhand bestämd historia, då är det fel uppfat-

tat. Vid varje steg längs vägen fanns det valmöjligheter – politiska och ekonomiska – som erbjöd reella 

alternativ. ’Vägberoende’ är ett sätt att begränsa valmängden och att sammankoppla beslutsfattande över 

tiden. Det är inte en historia av oundvikligheter där det förflutna elegant kan förutspå framtiden.”69  

 

Förändringens roll för vägberoende är med andra ord viktigt att beskriva. Vissa forskare be-

skriver att förändring möjliggörs av ”kritiska ögonblick”. Dessa ögonblick ger möjlighet till 

förändring. Det handlar alltså om timig och att tiden är mogen för en förändring.70 Exempel-

vis anses budgetkrisen under 1990-talet givit möjlighet till EU-medlemskapet.71 Denna syn 

                                                 
67 Jmf. Arthur, W.B. (1994) Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, Ann Arbor, s. 112; jmf. 
North, D. (1997) s. 26. Se även Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2005) s. 58ff. 
68 Se Thelen, K. (2004) How Institutions Evolve, Cambridge University Press, New York. 
69 Citerat i Hedlund, S. (2007) s. 240. 
70 Se Pierson, P. (2004) s. 18f. 
71 Mccallion, M.S. (2008) ”Tidying Up? 'EU'ropean Regionalization and the Swedish 'Regional Mess'”, Regional 
Studies, vol. 42, nr. 4, s. 587; jmf. Danielsson, K. (1999) Vägen till Västra Götaland, SIR rapport 111, s. 114. 
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kan beskrivas som ett strukturinriktat sätt att se på förändring.72 Ett mer aktörsinriktat sätt 

finns också.73 Ett sådant sätt beskriver att institutionell förändring kan ske gradvis. Det hand-

lar då om maktpolitiska förändringar mellan olika parter, där övertag mellan olika aktörer vid 

olika tidpunkter skiftar utvecklingen för organisationer. Arbetsmarknaden beskrivs ibland på 

detta sätt. Att maktförhållanden mellan arbetsgivare och arbetstagare ibland skiftar, etablerar 

nya normer på arbetsmarknaden och stabiliserar nya utvecklingsbanor.74 För att använda be-

greppet vägberoende är det alltså viktigt att uppmärksamma:  

”om organisationer kan betecknas vara självständiga till de villkor som tidigare styrt verksamheterna – 
om det nya tillståndet helt enkelt följer nya spelregler jämfört med vad det gamla gjorde.”75   

 

Det är med andra ord viktigt att min undersökning uppmärksammar om det över huvud taget 

skett eller sker någon förändring på skolan, och hur denna förändring beskrivs. Vad föränd-

ring handlar om är att förändra spelreglerna för verksamheten.  

Ömsesidig tilltro till att andra villkor förbättrar förutsättningarna än vad de nuvarande har möjlighet till, 
möjliggör förändring. Förändring handlar därför såväl om pedagogik – hur parterna lyckas förmedla hur 
nya villkor leder till nya möjligheter – som att aktörerna låter sig innefattas av de nya villkoren.76 

 
Det är i detta avseende som ledarskapsperspektivet blir tydligt. Möjligheten att genomföra en 

genuin förändring som är så pass genomgående och bestående så att det gamla sättet att arbeta 

ersätts med ett nytt, är avhängigt av rektorernas förändringsstrategier – vad de arbetar med, 

hur de arbetar med det och med vilket syfte. Klargör uppsatsen dessa strategier, då klargör 

uppsatsen också möjligheterna för rektorerna att förändra skolan. 

Vägberoendets villkor 

För att jag ska kunna använda begreppet vägberoende för att analysera rektorernas arbete med 

att förändra sin skola, så tolkar jag den tidigare forskningen som att två villkor behöver upp-

märksammas. Det ena handlar om att identifiera vilken betydelse gamla vanor, normer och 

traditioner har för de beslutsfattande rektorerna. Det går att upptäcka utifrån rektorernas be-

skrivning av bland annat lärarnas mentala föreställningar av skolan och dess utveckling. Detta 

                                                 
72 Synsätten sammanfattas väl i Nilsson, B. (2004) ”Arbetsorganisatorisk förändring – en aktörs eller strukturdri-
ven process?”, i Ellström, P.E. & Hultman, G. (2004) Lärande och förändring i organisationer, Studentlitteratur, 
Lund, s. 243-265; jmf. Pierson, P. (2004) Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis, NJ: Prince-
ton Univ. Press, Princeton. 
73 Nilsson, B. (2004) i Ellström, P.E. & Hultman, G. (2004). 
74 Thelen, K. (2004) s. 32. 
75 Lind, P. (2010) s. 35. 
76 Ibid, s. 44. 
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villkor uppmärksammar om förändringsarbetet av skolan kan betecknas vara vägberoende 

eller inte.  

”Det gäller att uppmärksamma vilka förutsättningar beslutsfattande sker utifrån… – blir beslut legitima 
först när de tar hänsyn till tidigare beslut?”77  

 

Det andra villkoret handlar om att identifiera varför organisationen är vägberoende. Jag måste 

upptäcka vilka argument som har framförts för att behålla den gamla organisationen. Det 

andra villkoret beskriver med andra ord skälen bakom varför vägberoende uppstår. Skälen till 

att bibehålla den gamla strukturen kan variera. Skälen kan nämligen framföras i mer eller 

mindre rationella termer. Om det gamla sättet att bedriva skolverksamhet ses som effektivare, 

så går det att betrakta att argumenten har starka rationella undertoner.78 Om däremot argument 

framförs i termer av att behålla det gamla för dess egen skull, så saknas rationella inslag. Såd-

ana argument kan klassificeras vara mer normativa.79 Oavsett vilka argument som eventuellt 

kommer att identifieras, så kan det konstateras att tidigare forskning visar att normativa såväl 

som rationella skäl att åberopa den gamla organisationen, har möjlighet att hindra utveckling-

en av organisationer.80  

Sammanfattning 
Rektorers förändringsarbete beskrivs ofta vara situationsberoende och relationellt i förhål-

lande till den specifika skolan och dess personal. Rektorn måste anpassa sin verksamhet efter 

de krav som staten ställer och de behov som formuleras av huvudmännen. Förändringsarbete 

balanserar därför mellan ovanifrånperspektiv och underifrånperspektiv. Denna balansakt kan 

ibland försvåras av den specifika historia som finns på en arbetsplats. De vanor och värde-

ringar som finns på arbetsplatser har nämligen kapacitet att hindra vilka förändringar som är 

möjliga för rektorer. Sådana värderingar går att upptäcka genom att uppmärksamma vilka 

mentala föreställningar som en arbetsplats personal har. För att förstå dessa vanor så är det 

också viktigt att identifiera vad som motiverar dessa vanor. Rektorers syn på vanor och hur de 

motiveras, bildar så den referensram som används för att förstå rektorers förändringsarbete 

och det används också för att se om det egentlig skett någon förändring på skolan. 

                                                 
77 Lind. P. (2010) s. 36. 
78 Pierson, P. (2000) “Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics”, The American Political 
Science Review, vol. 94, nr. 2. 
79 Mahoney, J. (2000) ”Path dependence in historical sociology”, Theory and society, vol. 29, nr. 4, s. 507-548. 
80 För ett mer djupgående konstaterande av detta, se Lind, P. (2010). 
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3. Metod och design 

Hur kan jag upptäcka om de vanor, normer och värderingar som finns på skolan påverkar rek-

torerna i deras förändringsarbete? Frågan manar till metodologiska överväganden om hur jag 

på bästa sätt får tillgång till relevant material. Frågan låter förstå svårigheten med att fastställa 

hur skolhistorien påverkar nuvarande organisation.81 För att utreda rektorernas möjlighet till 

att förändra den skola som de ansvarar för, så frågar jag mig vilken som är den bästa metoden 

för att förstå deras uppdrag. Forskningsproblemet styr med andra ord vilken metod som jag 

använder.82 

Intervjuer för att förstå ett sammanhang 
Jag har först och främst använt intervjumetoden för min materialåtkomst. Intervjuer har möj-

ligheten att levandegöra den situation som rektorerna befinner sig inom. Intervjuerna ger även 

underlag för jämförelser mellan konkreta händelser för en specifik skola och en kontext som 

består av tidigare forskning om skolverksamhet.83 På så sätt har jag möjlighet att uppfatta lik-

heter och skillnader dem emellan. Ytterligare en fördel med intervjuer är att jag kan ställa 

följdfrågor då situationen kräver det.84  

 

Min egen roll som intervjuare och forskare är inte irrelevant i sammanhanget. Jag arbetar 

nämligen själv som lärare. Resultatet kan därför bli färgat av min egen syn på sakfrågan.85 Jag 

kan därför påverka informanterna och därmed innehållet i intervjuerna.86 Jag tycker dock att 

det finns skäl att ändå bedöma min studie som oberoende och inte avhängig av det faktum att 

jag är lärare. Jag garanterar exempelvis rektorerna anonymitet. Deras namn och skolans namn 

ska inte explicit förekomma i denna uppsats. Rektorerna får inte bara läsa igenom uppsatsens 

                                                 
81 Metodkapitlet i denna uppsats följer i grova drag upplägget och innehållet i min licentiatuppsats, framförallt av 
det skälet att de båda arbetenas likheter med avseende på frågeställningar och perspektiv. För en mer nyanserad 
metodologisk diskussion, se därför Lind, P. (2010). 
82 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) Tolkning och Reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod, Studentlit-
teratur, s. 18. Jmf. Silverman, D. (2000) kap. 4. 
83 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, s. 229ff. 
84 Ibid., s. 35, 38; jmf. Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) resonemang om abduktion. 
85 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 224. 
86 Hay, I. (red.) (2005) Qualitative research methods in human geography, Oxford University Press, s. 85, 92; 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 218. 
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resultat. De får dessutom godkänna och bestämma över om resultatet ska användas på den 

egna skolan.87 På så sätt försöker jag skapa en situation som möjliggör så ärliga svar som möj-

ligt och ett resultat som kan kritiskt granskas av berörda.88 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en intervjuguide med semistrukturerad form. Att in-

tervjuerna har en semistrukturerad form har vissa nackdelar och vissa fördelar. Nackdelarna 

består främst i att varje intervju blir på sätt och vis unik. Exakt samma frågor ställs nämligen 

inte till varje informant. Detta skulle kunna skapa svårigheter när intervjuerna ska jämföras 

med varandra, alltså intervjuernas generaliserbarhet. Svårigheten uppstår av det skälet att 

olika frågor till olika personer kan försvåra möjligheten att upptäcka mönster och dra trovär-

diga slutsatser från materialet.89 Men jag anser att fördelarna överväger nackdelarna, huvud-

sakligen på grund av att den semistrukturerade formen ger möjlighet att följa upp oförutsagda 

sakfrågor. Flexibiliteten är med andra ord relativt stor med semistrukturerad form.90 Detta ser 

jag som en fördel därför att följdfrågor har goda möjligheter att mer ingående granska sakfrå-

gor som är komplexa. Jag började därför med att ställa lätta frågor i början under mina inter-

vjuer, för att på så sätt skapa ett lugnt och förtroendefullt klimat mellan mig och informanten. 

Svårare frågor ställdes därefter mot slutet.91 Plats och tid bokade jag tillsammans med infor-

manterna. Platsens betydelse för intervjuer kan nämligen vara stor då platsen kan påverka hur 

trygg informanten känner sig.92 En digital bandspelare användes under intervjuerna för att 

underlätta analysen.93 Alla informanter accepterade att jag såväl fick citera dem, dock ano-

nymt, som att jag fick spela in intervjuerna. Intervjuerna varierade från 20 till 50 minuter. 

En bristande metodansats och hur det bemöts 

Denna uppsats lider av vissa metodologiska problem. Genom att snarare använda en så kallad 

integrerad metod eller metodtriangulering, framför att endast intervjua rektorer, hade förbätt-

rat och säkrat uppsatsens resultat.94 Flera olika metoder så som enkäter, interna textdokument, 

samt intervjuer med lärare och övriga kommunanställda hade ökat uppsatsens generaliserbar-

                                                 
87 Kvale, S. (1997). 
88 Det kan tilläggas att innehållet i denna uppsats har inte ändrats efter att rektorerna läst uppsatsen. 
89 Jmf. Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, Liber. 
90 Ibid. 
91 Jag har haft stor nytta av Bang, H. (1999) vid utformningen av mina frågor, se särskilt kap. 10. 
92 Jmf. Riley, M. & Harvey, D. (2007) “Oral histories, farm practice and uncovering meaning in the country-
side”, Social and Cultural Geography, vol. 8, nr. 3, s. 395; Hay, I. (red.) (2005) s. 89; Alvesson, M. & Sköld-
berg, K. (2008) s. 454. 
93 Hay, I. (red.) (2005) s. 95. 
94 Moran-Ellis, J. et al. (2006) ”Triangulation and integration: processes, claims and implications”, Qualitative 
Research, vol. 6, nr. 45. 
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het. Trots det vill jag hävda att resultatet är trovärdigt. Framförallt då en omfattande jämfö-

relse med tidigare forskning har genomförts parallellt med analysen av intervjuerna. Den tidi-

gare forskningen blir i det perspektivet en kvalitetssäkring och en referens som uppsatsens 

resultat har möjlighet att jämföras med. De begrepp och de perspektiv som jag använder i 

uppsatsen, är hämtade från forskare som gjort liknande studier. De fyra kategorier i kapitel 4 

som materialet är strukturerat utifrån (situationen, förändringsaktörer, institutionella problem 

och förändringsstrategier), är alla hämtade från tidigare forskning. Likaså är de perspektiv 

som jag använder för att dra mina slutsatser viktiga för att säkerställa slutsatsernas trovärdig-

het. De metodologiska bristerna beror framförallt på studiens begränsning i tid, och kompen-

seras alltså framförallt av omfattande referenser.95 

Hur analyseras materialet? 

Jag anser att min studie överensstämmer med Max Webers syn på samhällsvetenskaplig 

forskning. Enligt honom kan inte fakta existera utan förutfattade meningar. Forskaren förut-

sätter alltid vissa perspektiv.96 I mitt fall utgår jag från två tydliga perspektiv. Det ena utgår 

från rektorerna själva. Det perspektivet kan beskrivas vara ett ledarskapsperspektiv. Det andra 

utgår från ett institutionellt perspektiv som beskriver hur en organisations historia har möjlig-

het att begränsa utfallet av vissa beslut. Min forskning kan därför varken sägas vara perspek-

tivlöst eller sakna förutfattade meningar. Just detta gör att mitt resultatkapitel kan ses vara en 

form av analytisk kodning.97 Som sådan utgår jag alltså från tidigare forskning och de begrepp 

som finns inom denna. På så sätt förenklar jag materialet så att jag kan besvara frågeställning-

arna. Den analytiska kodningen gör med andra ord rektorernas svar hanterbara. Vidare under-

lättas analysen av rektorernas svar av att de ordbehandlas. Därför transkriberade jag intervju-

erna under det andra ”avlyssningstillfället”. Under transkriberingen försökte jag ge ”ett all-

mänt intryck av intervjupersonens åsikter”.98 Detta innebär att jag ibland transkriberade orda-

grant och ibland endast med kortfattade beskrivningar informanternas svar. Den transkribe-

rade texten blev totalt 12 sidor. 

                                                 
95 Se Kvale, S. (1997) s. 253f. 
96 Weber, M. (1977) Vetenskap och politik, Korpen, Göteborg, s. 30; Hay, I. (red.) (2005) resonemang om validi-
tet och reliabilitet, s. 100ff; jmf. Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) resonemang om abduktion, s. 55ff, och 
om grundad teori, kap. 6. 
97 Silverman, D. (2000) kap. 11; Hay, I. (red.) (2005) s. 226. 
98 Kvale, S. (1997) kap. 9. 
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En teoristyrd och förklarande fallstudie  

Min undersökning kommer att utgå från ett noggrant utvalt fall. Fallstudier granskar avgrän-

sade händelser som uppstår inom ett sammanhang.99 De är lämpliga att utgå ifrån när forska-

ren vill förklara varför något inträffar eller sker. Fallstudier försöker nämligen identifiera kau-

sala mekanismer bakom det som studeras.100 För mig är detta högst relevant.  Jag försöker 

nämligen undersöka hur självständiga eller osjälvständiga rektorerna uppfattar att deras arbete 

är till de institutionella värden som jag misstänker finns på skolan.  

 

För att förstå mitt fall så använder jag teorier om ledarskapets begränsningar och institution-

ens roll för att åstadkomma förändringar. Därför är det svårt att skilja mellan mitt insamlade 

material från min teori. Det är nämligen när jag utgår från tidigare forskning som skapar 

trovärdighet till min analys och till mina slutsatser. Kopplingen mellan mig som forskare och 

det som jag studerar kräver därför att jag uppmärksammar frågan om varför jag upp-

märksammar det som jag uppmärksammar.101 Forskning går ut på att finna mönster i det stu-

derade materialet, och den tidigare forskningen hjälper mig att utkristallisera ett sådant mön-

ster. Teorin kan med andra ord avslöja en ny värld för mig. Men det som jag studerar kan 

även påverka teorin.102 Om det insamlade materialet visar sig säga emot eller komplettera 

teorin, så behöver forskaren även vara öppen för detta. Därför ser jag min uppsats som delvis 

teorigenererande, i synnerhet då vägberoendeteorin är sparsamt använd inom det område som 

uppsatsen undersöker. Urvalet är därför avgörande. Inte minst för att skapa transparens och 

tillförlitliga slutsatser.103  

 

Jag har tidigare motiverat urvalet på basis av individernas insyn i förändringsarbetet, alltså 

utifrån deras yrkespositioner.104 Men jag kan även motivera det teoretiskt. Mitt urval är teori-

styrt då jag valt ett fall som befinner sig i ett kritiskt skede. Stora förändringar av organisat-

ionen ska genomföras under kort tid. Urvalet har med andra ord möjlighet att uppmärksamma 

hur vägberoendeprocesser fungerar, så urvalet kan därför sägas vara teoridrivet. Detta riskerar 

                                                 
99 Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded source book (2nd ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage, s 25. Marsh, D & Stoker G (red.) (1995) s 138. 
100 Yin, R. K. (2009). Case study research: Design and methods, (4rd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage; Baxter, P. 
& Jack, S. (2008) “Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Re-
searchers”, The Qualitative Report, vol. 13, nr.4. 
101 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 22, 27; Mahoney, J. (2000) s. 508. 
102 Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008) s. 19ff, 359; samt deras syn på abduktion, s. 55ff. 
103 Se Ebbinghaus, B. (2005) “When Less is More: Selection Problems in Large-N and Small-N Cross-National 
Comparisons”, International Sociology, vol. 20, nr. 2, s. 133–152. 
104 Rektorerna tar beslut åt kollektivet och därför representerar deras beslut organisationen. Argyris, C. & Schon, 
D.A. (1978) Organizational Learning, Addison-Wesley, s. 356f. 
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dock en favorisering av resultatet.105 Resultat som har direkt bäring för teorin kan komma att 

uppmärksammas. Men detta är just ett av uppsatsens syften - att kritiskt granska om institut-

ioner begränsar rektorers arbete. Det är därför svårt att skilja mellan mitt institutionella per-

spektiv från ett selektivt urval av fall.106 Mitt material har med andra ord möjlighet att testa 

teorins användbarhet. Immanuel Kants uppmaning är därför relevant för denna uppsats: 

“Erfarenhet utan teori är blind men teori utan erfarenhet är mest en intellektuell lek.”107 

 

Uppsatsen försöker med andra ord att förstå rektorers arbete utifrån intervjuer som sätts i re-

lation till tidigare forskning om ledarskap och institutioner. 

  

                                                 
105 Ragin, C. (2006) s. 636.  
106 Se Zysman, J. (1994) “How institutions create historically rooted trajectories of growth”, Ind. Corp. Change, 
vol. 3, nr. 1, s. 244. 
107 Citatet återges i Olsson, H. & Sörensen, S. (2007) Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa perspek-
tiv, 2:a uppl., Liber, Stockholm, s. 127. 
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4. En skola under förändring? 

Detta kapitel analyserar resultatet av min undersökning. Med stöd från tidigare forskning för-

söker kapitlet beskriva rektorernas förändringsarbete.108 Det är tydligt att rektorerna anger att 

det är den tidigare situationen som orsakat förändringsarbetet. Det är därför lämpligt att först 

beskriva den situation som rektorerna ser att förändringen har genomförts inom. För att sedan 

precisera vilka som initierat och drivit förändringsarbetet; de hinder som förändringsarbetet 

mött, samt de strategier som rektorerna använt för att förändra skolan. 

En problemfylld situation 
Genom att beskriva den situation som rektorerna nämner att skolan har haft och befinner sig 

inom, går det att förstå varför förändringen av skolan genomförts.109  

Det första steget mot ett klokare och mer konstnärligt chefskap är att förstå den situation man står inför.110 
 

Kategorin ”En problemfylld situation” fokuserar därför på de orsaker och den bakgrund som 

lett till förändringen. Rektorerna framför nämligen att sammanhanget skapat ett förändrings-

behov. Därmed beskriver också kategorin ”En problemfylld situation” de mål som rektorerna 

ser med förändringsarbetet. Det går därmed att säga att det är den tidigare situationen som 

orsakat förändringsprocessen.111  

 

Den tidigare uppdelningen med en huvudrektor och två biträdande rektorer, samt en separat 

komvuxorganisation, anses ha varit ineffektiv av de fyra rektorerna.112 Varken pedagogiska 

eller ekonomiska fördelar utnyttjades. Enligt rektorerna fanns det med andra ord en innebo-

ende potential i den tidigare organisationen som inte togs tillvara. Den problemfyllda situat-

ionen kan delas upp i olika delar. En del utgår från pedagogik, en del från ekonomi och en del 

från kommunikation. 

                                                 
108 Se Bryman, A. (2011). 
109 Pettigrew, A. M. (1990). 
110 Bolman, L.G. & Deal T.E. (2005) s. 49. 
111 Maltén, A. (2000). 
112 Se även bilaga 3. 
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Pedagogiska hinder och pedagogiska mål 

Genom att slå ihop gymnasiet och komvux till en ny organisation så anser rektorerna att orga-

nisationernas olika medlemmar har möjlighet att lära av varandra. Rektor 2 arbetade tidigare 

som deltidsrektor på komvux. Rektorn beskriver bakgrunden: 

Utifrån pedagogisk utveckling, så har vi varit isolerade. Vi hade bara en lärare i varje ämne. När vuxe-
nutbildningen och gymnasiet var olika organisationer så var det en vägg mellan dem. Det var två organi-
sationer. 

 

Ett skäl att förändra organisationen är därför att ge lärarna större möjlighet att träffa varandra, 

och därmed möjlighet att lära av varandra. Detta är ett huvudskäl anser rektorerna. Om lärare 

träffas och utbyter erfarenheter i större utsträckning, hoppas rektorerna att lärarna också tar 

del av varandras erfarenheter och kunskap. På så sätt kan organisationen ta tillvara den inne-

boende potential som finns.113 

 

Att komma åt organisationens inneboende potential kan ske genom att av pedagogiska skäl 

”röra om i grytan”. Nya konstellationer inom arbetslagen har möjlighet att skapa nya idéer 

inom organisationen. Rektor 3 nämner målsättningen: 

Det handlar om kompetensutveckling. Man ska få nya utmaningar…vi vill se en större flexibilitet bland 
lärarna. 

 
Rektorerna framför att de inte tycker att skolan idag gjort de pedagogiska vinster som är möj-

liga. Genom att skapa en ny organisation, med nya arbetslag, och en förstärkning av ämnesla-

gen, så hoppas rektorerna att pedagogisk utveckling och utbyte ska kunna ske mellan pro-

gramlagen i större utsträckning än tidigare. Den gamla organisationen tog helt enkelt inte lär-

dom av den egna kompetensen.114  

Stordriftsfördelar och ekonomisk effektivitet 

Den ekonomiska situationen ses kanske som den mest avgörande orsaken till förändringen.115 

Gymnasieskolan brottades 2010 med ett underskott på 8,8 miljoner. Ett underskott som i för-

längningen riskerar uppsägningar. Genom att minska rektorsorganisationen från tre heltids 

rektorer och en halvtidsrektor till tre rektorer, så ser kommunen och rektorerna att ungefär en 

lärartjänst kan behållas. Men den viktigaste ekonomiska aspekten ligger i ett tydliggörande av 

ansvarsfördelningen. Rektor 4 förklarar: 

                                                 
113Jmf. Maltén, A. (2000). 
114 Ibid. 
115 Jmf. Pierson, P. (2000). 
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Den ekonomiska aspekten handlar framförallt om att få en tydlighet i ansvarsfrågorna. Det är väldigt 
viktigt. Den tidigare rektorn hade låtit de ekonomisk frågorna flyta ordentligt. De biträdande rektorerna 
hade ingen insyn. Det fanns en tydlig ansvarsfördelning, men den verkställdes inte. 

 

Samtidigt är den framtida situationen helt avgörande för skolans utformning. Vikande elevun-

derlag ses nämligen för gymnasiet som ett skäl till att omorganisera. Rektor 1 beskriver för-

hoppningen med den nya organisationen: 

Vi ser fördelar med att kunna samarbeta med komvux – att dra nytta av varandras fördelar. De har kurser 
som kan erbjudas gymnasieeleverna, och omvänt. Eleverna har en möjlighet att byta miljö, vilket också 
kan hjälpa deras studiemotivation … Målet är helt enkelt att ta ett helhetsgrepp på eleven. Oavsett om 
eleven går på gymnasiet eller komvux så ska vi göra så bra lösningar gemensamt som vi bara kan. Exem-
pelvis så är det endast två elever som valt naturkunskap på det individuella valet. Då kan vi på gymnasiet 
inte erbjuda det. Men man har faktiskt naturkunskap på vux. Så vi har erbjudit eleverna att gå på vux, vis-
serligen eftermiddag/kväll, men de behöver det för de program som de ska söka efter gymnasiet. Och för 
deras del är det ok. 

 

Omorganisationen handlar mycket om att göra organisationen ändamålsenlig (allokativt effek-

tiv) och anpassad till dess krav (adaptivt effektiv).116 Rektor 2 beskriver bakgrunden: 

Från vuxenutbildningens perspektiv så har vi haft jättemycket elever, men inga pengar att ge utbildningen 
för…Från vår sida hade vi ett större behov än vad vi kunde tillgodose. 

 

Rektor 4 beskriver den nya organisationens syfte att tydliggöra sin myndighetsutövning: 

Det får inte vara en slump beroende på vilket program eleven går eller vilken lärare eleven har, vilken 
kvalitet eleven får. Det får inte vara så ojämnt som det var! En ledning som tog i tu med vissa problem på 
skolan, medan andra problem tog man inte itu med. Det har präglat den här skolan under många år… Det 
måste bli en annan tydlighet. Om det är en elev som skolkar så ska inte vissa lärare dra studiemedel me-
dan andra gör det. Om det inom vissa program fortgår sådana brister, då är ansvaret väldigt tydligt för att 
ta itu med problemen. 

 

Genom att slå samman två organisationer till en organisation så är förhoppningen att bli såväl 

allokativt som adaptivt bättre. Det handlar om att dra nytta av stordriftsfördelar och anpassa 

verksamheten efter den utveckling och de krav som skolan har.117 Skolan anpassar sig därför 

såväl efter kommunala som statliga ramar.118 

Kortare beslutsvägar och förhoppningen om ett effektivare ledarskap 

Rektorerna framhäver att arbetet inom den tidigare uppdelningen inte fungerat så bra som 

man hoppades på. Bristande kommunikation och otydlig ansvarsfördelning mellan rektorerna 

ledde till att organisationens medlemmar kunde en dag få ett beslut från en chef, och en annan 

                                                 
116 Nilsson, L. (2006) ”Svensk samhällsorganisation i omvandling”, i Nilsson, L. (red.) (2006) s. 22. 
117 Dimmock, C. (1999). 
118 Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. 2000, s. 25. 
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dag få ett annat beslut från en annan chef. Bristande intern kommunikation inom skolledning 

ses med andra ord som ett skäl till att förändra organisationen.119 Rektor 3 beskriver allvaret: 

Det knakade i fogarna här. Vi jobbade som satelliter här utan att ha befogenhet att göra det vi gjorde. Vi 
kände ibland att vi jobbade i ett vakuum.  

 

Rektor 4 beskriver den bristande kommunikationen och det otydliga ledarskapet: 

Man gick förbi varandra i organisationen. Vissa frågor som de biträdande rektorerna mötte, släppte de, för 
att de trodde att dessa frågor skulle hanteras av rektorn. Och tvärt om. Det var en brist på kommunikation 
inom skolledningen … I den gamla organisationen gick det alltid att skylla på någon annan. Nu går inte 
det! 

 

Att därför göra suveräna rektorer, med mandat för ekonomiska och pedagogiska frågor ser 

rektorerna som nödvändigt för att göra skolan mer effektiv. Den tidigare huvudrektorn slutade 

hösten 2010, vilket rektorerna ansåg öppnade en möjlighet att förändra organisationen.120 Den 

tidigare huvudrektorn hade nämligen en annan syn på hur platt organisationen skulle vara – 

om en eller flera huvudrektorer skulle finnas. Rektorerna kan därför sägas vara övertygade om 

att mellanchefer inte har samma möjlighet till effektivitet som huvudansvariga chefer har.121  

 

Sammanfattningsvis framför rektorerna att den tidigare organisationen var ineffektiv. I syn-

nerhet utifrån de krav som ställdes på skolan och den situation som skolan befann sig inom. 

Rektorerna anser att skolan inte kunde dra nytta av den kompetens som fanns inom så väl 

komvux som gymnasieskolan. Skolan hade dessutom små möjligheter att möta ett vikande 

elevunderlag och en otydlig ansvarsfördelningen försvårade dessutom snabba beslut. Det är 

därför tydligt att rektorerna anser att tidpunkten varit avgörande för att genomföra förändring-

ar, inte minst då det kan konstateras att mycket har hänt med organisationen efter att den sen-

aste huvudrektorn slutat. En bristande ledningskultur med otydlig ansvarsfördelning mellan 

rektorerna anges också som skäl till förändring. Det finns med andra ord starka skäl att anta 

att situationen varit avgörande för att förstå förändringen av min undersökta skola. Men vilka 

är det som framförallt drivit på för att förändra skolan?  

                                                 
119 Jmf. Kotter, J.P. (1995). 
120 Jmf. Nilsson, B. (2004) i Ellström, P.E. & Hultman, G. (2004). 
121 Jmf. Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2005) s. 109. 
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Rektorerna – förändringens aktörer 
Det är tydligt att förändringen initierats och drivs av rektorerna. De anser att deras arbete 

kommer bli effektivare med den nya organisationen, vilket också gjort att de drivit på en or-

ganisationsförändring.122 Kommunen formulerade ett direktiv först när de ekonomiska konse-

kvenserna av den tidigare organisationen blev uppenbara. Då fanns redan ett förslag på för-

ändring på skolan. Rektor 4 tillförordnades huvudrektorskapet senhösten 2010 med bland 

annat uppdraget att hitta en ny organisationslösning. Rektorn tog därför upp och korrigerade 

den lösning som därmed redan fanns. Efter kommunens inblandning och med en ny tillför-

ordnad huvudrektor så har sedan förändringsarbetet blivit mer systematiskt, vilket också lett 

fram till att i större utsträckning involvera medarbetarna på skolan. Rektor 4:a anser dessutom 

att facket visat intresse för förslaget först när det närmade sig kommunbeslut. Men lika fullt 

delgavs medarbetarna en organisationslösning först när rektorerna hade formulerat en sådan. 

Organisationsförändringsarbetet har därefter utgått från rektorernas förslag.123 Att förslaget 

inte utgått från övriga medarbetare är tydligt då rektor 3 beskriver förändringsarbetet: 

Dels har vi behövt förändra arbetet eftersom att facken ställt krav, så då har vi skjutit fram datumet att ge-
nomföra det här. Dels har vi även slagit av på takten för att vi behöver informera mer och vi behöver 
samarbeta mer med lärarna. Samtidigt som vi har tänkt att vi ska försöka få bort barnsjukdomarna redan 
den här terminen, så att vi har en struktur klar till hösten. 

 
Förändringsarbetet på skolan har ett tydligt ovanifrånperspektiv. Det är inte på initiativ av 

övriga medarbetare som ett organisationsförslag tagits fram. Förändringsarbetet har utgått från 

rektorernas förslag, och korrigeringar i organisationsförslaget har genomförts som en konse-

kvens av att de underställda har haft synpunkter. Rektorernas roll för förändringsarbetet har 

med andra ord inte gått ut på förvaltning. De har snarare försökt beskriva visionen av den nya 

organisationen för sina medarbetare och därmed skapat konformitet kring det nya organisat-

ionsförslaget.124 

Önskan om ett tidigare och bredare engagemang 

Samtidigt som det är tydligt att rektorerna visar att de ”ägt” förslaget, så uttrycker de att för-

ändringsarbetet gärna skulle haft ett tydligare underifrånperspektiv. Rektor 1 nämner skälen: 

Programlagsledarna skulle ha varit med från början. Vi skulle tagit en halv dag med dem. Så här tycker 
vi. Hur tycker ni? Vilka tankar har ni? Ta med er det här och informera era medarbetare. Kom med 
förslag! Därefter skulle vi ha träffats igen efter två veckor. Det skulle vi ha gjort när den tidigare rektorn 

                                                 
122 Kanter, R.M. et al. (1992); jmf. Scherp, H.Å. (1998) samt Yukl, G. (2006). 
123 Jmf. Kanter, R.M. et al. (1992). 
124 Jmf. Fellinger, Å.M. (2007); Kotter, J.P. (1995). 
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slutade. Lite av det som vi är nu. Då hade vi undvikit en osäkerhet, som handlar om: ”- Vad ska det här 
bli?” 

 
Rektorerna uttrycker att medarbetarna känt osäkerhet kring förändringen. Inte minst av det 

skälet att förslaget just kommit från rektorerna och inte från övriga av organisationens med-

lemmar. Rektor 3 beskriver följande angående den problematiken: 

Det har gått lite baklänges ändå. Vi har gjort en organisation som vi inte haft mandat att ta fram. Vi skulle 
fått ett mandat att lösa det här, så att vi öppet hade kunnat gå ut med syftet och behovet av en ny organisa-
tion. Då hade det tagits emot bättre.  

 
Rektor 2 beskriver ännu tydligare uppdelning mellan framförallt lärarna och skolledning: 

Ett av problemen som jag har märkt mycket tydligt, det är att det finns ett djupt missförtroende mellan 
skolledning och personal, framförallt från personalens sida. ”- Skolledningen är ute efter att sätta dit oss.” 
Man går in med attityden att – ”Aldrig!” 

 
Samtliga rektorer visar att förändringsarbetet har initierats av dem, vilket också skapat vissa 

problem. Att skolledning och medarbetare inte ser förändringsarbetet eller initiativet till det på 

samma sätt går därför att utläsa från rektorernas svar. Det bör nämnas att rektorerna i deras 

möten med lärarna framförallt arbetet systematiskt med storgruppsmöten av olika storlek. De 

har alltså inte djupintervjuat nyckelpersoner om deras behov av en ny organisation. Föränd-

ringsarbetets avsaknad av underifrånperspektiv antyds därmed då lärarna krävt förändringar 

som är anpassade till deras arbetssituation. Med andra ord så har problem uppstått då ovani-

frånperspektivet uppfattats varit överordnat underifrånperspektivet.125 Det finns därför skäl att 

närmare granska förändringsarbetets problem. 

Institutionen – förändringens hinder 
Denna kategori beskriver de problem som rektorerna uppfattar finns med förändringsarbetet. 

Dessa problem utgår framförallt ifrån rektorernas uppfattning av den underställda personalens 

syn på förändringens mål och genomförande. Rektorerna anser att de underställdas attityder 

tar sin utgångspunkt i hur den tidigare organisationen var strukturerad. Problemen för föränd-

ringsarbetet har med andra ord sin bakgrund i den specifika skolhistorien.126 

                                                 
125 Karlöf, B. & Söderberg, S. (1991) s. 296. 
126 Jmf. Lind, P. (2010). 
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Vana skapar trygghet 

Rektorerna uttrycker att skolan och de tidigare rektorerna hade en utarbetad struktur som i 

mångt och mycket var baserad runt programlagen. Programlagen i sin tur är fokuserade kring 

de program som finns på skolan. Rektor 1 beskriver en del av problemet: 

Skolan hade en struktur från de tidigare rektorerna. Rektorerna hade på ett eller annat sätt funnits på 
skolan under ganska många år. De hade jobbat in sig i en viss struktur och vissa rutiner. Jag tror att 
strukturen fanns i huvudet på dessa herrar och i huset. Det var en struktur som innebar att varje del hade 
kontroll över sitt. Strukturen fick fortgå under många år. Man tyckte att det fungerade… Ska man se detta 
ur ett ledningsperspektiv så har det funnits informella överenskommelser, att ”jag har ju alltid gjort så här, 
det kan jag väl få fortsätta att göra!?”  

 
Rektor 3 beskriver problematiken på ett liknande sätt: 

Jag upplevde när jag kom hit för 3 år sedan att skolan var segregerad. Alla satt i sina hus och kom inte ut 
därifrån. Från vissa håll så var det ett tydligt motstånd, exempelvis när vi tog in särskolan i A-huset. Min 
upplevelse var att det var rangordning mellan husen. A, D och sedan C-huset… Sedan finns det en kultur 
att ha arbetslag. Det är ju väldigt cementerat. Har man tillhört ett arbetslag så vill man inte byta arbets-
lag…Arbetskonstellationerna upplever vi stor rädsla kring. Vissa personer vill inte jobba på yrkespro-
gram. Men vi kommer att tvingas göra det. Där finns det mycket rädsla.  

 
Rektorerna uttrycker tydligt att det största problemet som förändringsarbetet möter är vanan 

av hur man tidigare strukturerat arbetet på skolan.127 Att arbetet allt för länge varit strukturerat 

utifrån framförallt programlag, och i mindre utsträckning utifrån ämneslag, är något som rek-

torerna uppfattar som problem. Detta har enligt dem lett till att det finns skillnader mellan de 

lärare som känner sig informerade om vad som händer på skolan och de som inte gör det. 

Rektorerna framhäver även att programlagsstrukturen också skapat skillnader mellan de lärare 

som känner att de är del i ett utvecklingsarbete och de som känner att de inte är det. Lite gene-

raliserande så uppfattar jag att rektorerna anser att de lärare som arbetar inom studieförbere-

dande program är mer nöjda än de som jobbar inom yrkesförberedande program. Det finns 

dessutom skillnader mellan olika typer av yrkesförberedande program. Rektorerna anser där-

för att problemet består i att lärarna har förväntningar på skolan som är baserade på det gamla 

sättet att arbeta kring elever.128 De anser att lärarna inte i tillräckligt stor utsträckning ser möj-

ligheter att jobba över programlagsgränserna. Det leder enligt rektorerna till en ojämlik skola 

som bygger på den tidigare hierarkiska rangordningen mellan program och mellan lärare.  

 

Denna vana av hur man tidigare arbetet skapar hinder för förändringsarbetet.129 Det motstånd 

som rektorerna möter under personalmöten uttrycks ofta i vanemässiga termer enligt rektorer-

na. Rektorerna uttrycker därför att deras förändringsarbete är bara en början. Strukturen på 

                                                 
127 Jmf. Lind, P. (2010). 
128 Jmf. North, D. (1997) s. 26. Se även Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2005) s. 58ff. 
129 Jmf. North, D. (1997); Mahoney, J. (2000); Pierson, P. (2000); Lind, P. (2010). 
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skolan är med andra ord trögrörlig och har möjligen svårt att åstadkomma verkliga föränd-

ringar. Rektor 1 uttrycker sig så här: 

Hur medvetna är vi om de gamla strukturerna och hur långt har vi kommit i processen? Vi har kommit en 
bit på väg. Facken hade kunnat tryckt på mer för att komma längre. Och de skulle vara tydliga med vad 
som ska ske. Jag är inte så säker på att strukturerna behöver vara kvar, om vi är tydliga om varför en or-
ganisationsförändring behövs. Det är ju vissa som säger: ” - Att det alltid har varit så här - att jag måste 
vara på det här programmet.” 

 

Det finns skäl att anta att förändringsarbetet inte kommit så långt som rektorerna vill. Detta 

förstärks av det faktum att det formella beslutet att förändra skolorganisationen under våren 

hela tiden skjutits fram. Rektor 3 uttrycker sig så här om möjligheten till genomgående för-

ändring: 

Det är inget vi har ett datum på. Utan det är ju en process. 
 
Jag uppfattar att samtliga rektorer uttrycker att processen att förändra organisationen är svå-

rare än vad de tidigare trodde. Skälet till det tycks vara att den gamla organiseringen av skolan 

värderas starkt bland lärarna. Därmed kan den uppfattningen sägas skapa hinder och problem 

för förändringsarbetet.130 Det finns därför anledning att spekulera i hur djupgående föränd-

ringarna kommer att bli på skolan om inte den tidigare organiseringen uppmärksammas och 

diskuteras. Det finns med andra ord skäl att diskutera att skolan möjligtvis är vägberoende 

eller ”fast i gamla hjul spår”.131  

En normstyrd vana 

Rektorerna uppfattar inte att motståndet mot förändringen baserar sig på en uppfattning om att 

den tidigare organisationen var mer effektiv.132 Snarare handlar motståndet om en värdering 

av det gamla för dess egen skull.133 Rektor 1 förklarar: 

Det handlar inte om att det gamla är effektivare, utan det handlar om normer och personlig känsla. Lite av 
egen vinning … Man har fått sköta sig själv. Men några kan ju sköta sig själv jättebra, medan andra skap-
ar strukturer som fungerar, men som inte är optimala. De kan bli bättre.  

 

Rektor 2 ger uttryck för samma uppfattning utifrån ett komvuxperspektiv: 

Skolan verkar ha en intern hierarkisk kultur. Exempelvis finns en kultur som säger att vi är gymnasiepro-
gram och inte komvux. Då ser jag rött. Människor är lika mycket värda! 

 

                                                 
130 Jmf. North, D. (1997); Pierson, P. (2000); Lind, P. (2010). 
131 Se kapitel 2. 
132 Jmf. Pierson, P. (2000). 
133 Jmf. Mahoney, J. (2000). 
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Samtliga rektorer uttrycker att det tidigare arbetssättet värderas väldigt starkt av lärarna. För-

ändringar av arbetsrutiner, ifrågasätter dessa värderingar. Därför gör också lärarna ett mot-

stånd mot förändringen. Det är alltså inte av effektivitetsskäl som lärarna gör motstånd utan 

rektorerna uppfattar att de gör det av värderingsskäl.134 Det finns alltså vissa normer om fram-

förallt vad programlagen är och gör, som skapar hinder i förändringsprocessen. Dessa värde-

ringar och normer har alltså skapats under en längre tid, vilket rektorerna uppfattar lett till 

skillnader på skolan. Jag tolkar detta som att rektorerna uppfattar att det finns olika subkul-

turer på skolan. En ”subkultur” kan förstås som grupper inom gruppen – att olika regler, nor-

mer och värderingar finns och gäller för olika grupper inom en större helhet.135 Dels uppfattar 

rektorerna att det finns subkulturer mellan olika program och dels mellan lärarna och skolled-

ning. Rektor 2 beskriver en situation där det finns och har funnits en uppdelning mellan lärare 

och skolledning: 

Det har varit så sedan jag började som lärare här 2004. Jag tror att det handlar om att hålla på information. 
Det är ju att behålla makten lite. Jag tycker man har varit väldigt dålig på att prata med varandra. Det ska-
par missförtroende. Man tror att det händer saker som man inte har kontrollen över. Så man pratade med 
varandra på ett ytligt plan, men vad som sades var en sak, medan det kunde hända något helt annat ute i 
organisationen. 

 

Rektor 4 ger sin syn på problemet. Han passar på att utvärdera de två senaste rektorsskapen på 

skolan: 

Vad jag är orolig för är att det missnöje som har uppstått är egentligen ett uttryck för en misstro mot en el-
ler flera rektorer … Jag vet ju inte säkert att det kan vara så, utan det är vad jag tror. … Jag har aldrig sett 
i några andra arbetsplatsundersökningar som visar personalens syn på ledningen, som liknar det som den 
här arbetsplatsen tidigare uppvisade. Under den förra rektorn alltså inte den senaste fanns något onormalt. 
Det normala är att personalens syn följer någon form av normalfördelningskurva. Men här fanns det två 
pucklar, en del som var väldigt missnöjd, och en del som var nöjd, men ingen däremellan. Den synen tror 
jag fortfarande präglar organisationens medlemmar. Vissa personer hade påtagliga fördelar, medan andra 
var åsidosatta. Det finns säkert med nu också. Under den senaste rektorn fanns det dessutom ett “låt gå 
ledarskap”. 

 

Vad jag tolkar att problemen bottnar i är makten över verksamheten. Hindren som föränd-

ringsprocessen möter, kan tolkas handla om rätten att få styra över verksamheten.136 Rekto-

rernas svar ger skäl att misstänka att lärarkollektivet på skolan har varit starkt, och därmed 

                                                 
134 Ibid. 
135 Bang, H. (1999). 
136 Jmf. Freudenberg, W.R. & Gramling, R. (1994) ”Bureaucratic Slippage and Failures of Agency Vigilance”, 
Social Problems, vol. 41, s. 214-239. Jmf. Brorström, B. & Siverbo, S. (2004) ”Deeply Rooted Traditions and 
the Will to Change: Problematic Conflicts in Three Swedish Health Care Organizations”, Journal of Economic 
Issues, vol. 38, nr. 4, s. 939-952 
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styrt utformningen och utvecklingen av skolan.137 De tidigare rektorerna kan därför sägas ad-

ministrerat denna utveckling. Med andra ord så har det funnits en uppfattning att makten över 

skolans utveckling har funnits hos lärarna, inte rektorerna. När då ett förändringsarbete ge-

nomförs, så riskerar detta att skifta maktbalansen på skolan – från lärarna till rektorerna. Detta 

ser jag som den tänkbara norm som skapar de problem som förändringsarbetet möter. Tar man 

inte tag i ledarskapsfrågor om vem som ska styra skolan, så kan det leda till att det blir som 

det alltid blir. Eller omformulerat, om man förändrar organisationen, utan att fokusera på de 

egentliga problemen för att förändra organisationen, så leder förändringsarbetet inte till någon 

egentlig förändring.138 Rektor 1 avslutar: 

Med den senaste rektorn så kunde man säga en sak så blev det något annat i alla fall. 
 

Man kan med andra ord misstänka att anledningen till att förändringsarbetet går långsamt är 

att någon form av normativt vägberoende verkar vara verksamt. Ett normativt vägberoende 

gör förändringsarbete trögrörligt och närs av hur vissa grupper värderar exempelvis sin roll.139 

Men det kan även få sin kraft av att de nya rektorerna som samtliga är relativt nya på skolan, 

heller inte har det förtroendekapital som kan krävas för att göra en förändring.140 Vanan av att 

få göra ”vad man vill” bland skolans lärare, underbyggs av dels det faktum att rektorerna är 

nya för skolan och dess personal, och dels att de därmed inte hunnit bygga upp tillräckligt 

goda relationer med personalen.141 Det gör exempelvis att båda de två rektorer (rektor 2 och 

4) som kan ses något externa i förändringsarbetet142, uttrycker att de uppfattar eller misstänker 

att det finns ett tydligt missnöje mellan lärarna och skolledningen. Rektor 4 beskriver proble-

met: 

Den stora faran som jag ser är att det kan finnas vissa personer med informellt ledarskap som vill se att 
den här förändringen stjälps. Det hjälper inte skolan att det uppstår en polarisering. Vad jag är orolig för 
är att det missnöje som har uppstått är egentligen ett uttryck för en misstro mot en eller flera rektorer. Alla 
andra problem är futtiga … Jag vet ju inte säkert att det kan vara så, utan det är vad jag tror. Det är den 
enda rimliga tolkningen som jag kan se. 

 

                                                 
137 Jmf. Brorström, B. & Nilsson, V. (2008) “Does organization Matter? A Study of  Physicians ´ ideal organiza-
tion”, Financial Accountability & Management, vol. 24, nr. 2. Jmf. Nilsson, B. (2004) i Ellström, P.G. & Hult-
man, G. (red.) (2004) s. 264. 
138 Fellinger, Å.M. (2007). 
139 Se Mahoney, J. (2000). 
140 Bolman, L.G. & Deal, T.E. (2005) s. 404. 
141 Ibid. 
142 Rektor 2 har inte tidigare varit rektor inom gymnasiet, utan endast på komvux. Rektor 4 har endast varit till-
förordnad huvudrektor för skolan från december till april. Båda dessa rektorer har därmed anställts externt i 
förhållande till den specifika skolan. Se även bilaga 3. 
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Rektor 2 tycker sig se att personalen har en tro på att det finns en “dold agenda” och en in-

ställning att ”skolledningen ska sätta dit oss”. Med andra ord så uttrycker de att det finns ett 

mer eller mindre utbrett missförtroende. Detta missförtroende misstänker jag bygger i sin tur 

på att lärarna uppfattar en ”kostnad” med den nya organisationen – att deras positioner ho-

tas.143  

 

Sammanfattningsvis så visar de problem som rektorerna nämner att den specifika skolhisto-

rien har stor betydelse för rektorernas arbete. De uppfattar nämligen att det starkaste hindret 

som den nya organisationen möter, är en uppfattning om hur man tidigare arbetet på skolan. 

Rektorerna uppfattar att lärarna tidigare haft kontroll över skolans utveckling, där den tidigare 

skolledningen framförallt administrerat skolans utveckling, och därmed inte själva styrt den. 

Med andra ord så finns det starka skäl att anta att förändringsarbetets problem bottnar i en 

maktfråga om verksamhetens utformning. Värderingar om vem som ska ha kontrollen över 

skolans utveckling är den norm som tycks bromsa förändringsarbetet och som därmed har 

möjlighet att helt stoppa en genomgripande förändring över huvud taget.  

Rektorernas förändringsstrategier 
Kategorin ”Rektorernas förändringsstrategier” beskriver rektorernas arbete med att förändra 

skolan. Strategierna visar vad rektorerna anser vara viktigast att arbeta med för att åstad-

komma en egentlig förändring. Det är tydligt att förändringsstrategierna baserar sig på kom-

munikativa och relationella aspekter mellan lärarna och rektorerna.144 Rektorernas föränd-

ringsstrategier utgår nämligen allt mer från vikten av att informera berörda parter, och rekto-

rerna involverar dessutom allt fler i förändringsarbetet.145 Rektor 3 uttrycker det kort men 

kärnfullt: 

 Ju tydligare man är desto mer vinner man. 
 

Några av rektorerna nämner att när det nya organisationsförslaget presenterades för första 

gången för hela personalgruppen, då lyftes nästan endast de ekonomiska vinsterna fram. Detta 

ledde till onödiga reaktioner. Den nya organisationen har nämligen fler vinster enligt rekto-

rerna. Det är därför nödvändigt att nämna samtliga av förslagets vinster för personalen. Ett 

                                                 
143 Jmf. Arthur, W.B. (1994) s. 112. 
144 Holmberg, I. & Henning, R. (2003). 
145 Jmf. Saunders, M. & Thornhill, A. (2002) “Organisational justice, trust and management of change - an ex-
ploration”, Personnel Review, vol. 32, nr. 3, s.360-375. 
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exempel på en sådan vinst som framkommer under intervjuerna är att rektorerna för vux och 

för de yrkesförberedande programmen delvis kommer att ha kontor i de hus där deras verk-

samhet kommer att bedrivas. Detta för att skapa möjligheter till kommunikation, samt att rent 

fysiskt visa att de är en del av just den verksamheten. En sådan placering av rektorerna har 

under flera år inte funnits. Vad man numer inom den nya organisationen eftersträvar enligt 

rektor 2 är att ge lärarna: 

… möjlighet att delta i skolans utveckling. 
 
Rektorerna använder sig med andra ord av en strategi att skapa fler informations- och påver-

kanskanaler för lärarna, gentemot skolledningen. Under de senaste åren har det exempelvis 

varit endast sporadiska möten mellan programlagsledarna och rektorerna. Detta har gjort en-

ligt rektorerna att olika mycket information har kommit ut i organisationen. Avgörande för 

vad som kommit ut till organisationens medlemmar har varit avhängigt av de personer som 

varit och är programledare. Deras engagemang har enligt rektorerna avgjort om programla-

gens medlemmar fått information. Strategin från skolledningens sida går ut på att kvalitets-

säkra dessa positioner, genom att tydligare delegera vilka områden som dessa personer ansva-

rar för.146 Rektor 1 beskriver problematiken: 

Använder man sig av arbetslagsledare så kräver det också att dessa personer också för ut den informat-
ionen som de får fullt ut, samt att de tar det ansvaret. Det känner jag att inte alla har gjort. Risken är att 
vissa inte känner sig utvalda. Vissa på skolan har nog känt sig informerade i den gamla strukturen, medan 
andra inte har känt det. 

 

Förändringsstrategin siktar tydligt mot delaktighet – att tydligare gå ut med budskap så att 

hela organisationen får del av skolverksamheten. Strategin för att genomföra förändringen 

utgår med andra ord från att skapa flera förändringsagenter.147 Därmed kan förändringsarbetet 

på den studerade skolan beskrivas som i allra högsta grad relationellt. Rektor 4 nämner vad 

som kan bli konsekvenserna av att inte lyckas med den relationella aspekten: 

Om inte kommunikation och samarbete med personal fungerar bättre, om låt oss säga ett år. Då överlever 
inte alla tre rektorer! 

Ny ansvarsfördelning och nya arbetsrutiner 

En tydlig strategi för att förändra arbetet på skolan är att ”röra om i grytan”. Rektorerna ser 

sina uppgifter som att utmana invanda föreställningar om skolan och traditionellt skolarbete. 

Därför tänker rektorerna arbeta systematiskt med att minska på programlagens makt, och in-

                                                 
146 Bass, M.B. (1998). 
147 Dinham, S. (2007) s. 273;  Melbi, M. & Lindgren, L. (2007).  
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rätta starkare ämnesledare. De sistnämndas ansvarsområde ska spänna över flera program och 

inkludera ”block” av ämnen så att synergieffekter kan uppnås.148 Rektor 1 beskriver sin roll 

och sin strategi: 

Alla människor är i olika faser. I början av lärarkarriären så är man ju SÅ på. Man vill förändra, och testa 
nya saker. Sedan kommer man in i en ny fas, då är man fortfarande lite förändringsbenägen men man 
jobbar på. Sedan kommer man in i en ytterligare fas då det bara rullar på, och då kan man inte komma 
tillbaks till den första fasen. Det är min uppgift att komma in och väcka lärarna. Kanske inte för ofta, för 
lärarna är i en utsatt position. Vi är jätteviktiga genom att vi är ute i verksamheten, och vi kan väcka 
frågor så att arbetet på skolan blir kul. Det är i mötena som arbetet blir kul. Är det någon som är i förän-
dringsfasen då är det lätt att dras med. Även om man ska kunna säga att man just nu inte vill förändra. 

 
Strategin som rektorerna har är att bryta de invanda eller “cementerade programlagen” och 

därmed möjligen skifta makten mellan olika personer och grupper på skolan. Det innebär i 

klartext att rektorerna kommer att flytta runt människor från ett programlag till ett annat. De 

kommer även att utforma tjänstefördelningarna så att tjänsterna och tjänsteinnehållet blir mer 

rullande mellan lärarna – att lärarna vissa år får mer undervisning på yrkesprogram och andra 

år mer på studieförberedande program. Det ska i framtiden med andra ord inte vara möjligt att 

”bara tillhöra ett program”. Utan lärarna ska undervisa på såväl studieförberedande program 

som på yrkesförberedande program. Rektor 3 beskriver strategin: 

Det kommer att bli skillnader, eftersom man kommer att jobba korsvis, inom olika program och inom oli-
ka sektorer. I hela organisationen involverar vi komvux, och det är ju för att vi ska få fulla tjänster ... Ped-
agogiskt och administrativt kommer det också bli ändring. Vi kommer lägga mer ansvar på programmen 
och på ämnena. Samtidigt så är målet delaktighet. 

 
Jag tolkar rektorernas svar som att de utgår från att förändringsarbete handlar om att upp-

märksamma och utgå ifrån mänskligt beteende.149 Rektorernas förändringsstrategier handlar 

om att skapa nya identiteter för lärarna. Rektorerna tycks anse att lärarna identifierar sig allt 

för starkt med sina respektive programlag. Därför krävs en tydlig och långsiktig växelvis 

tjänstefördelningsutformning och varierande programlagstillhörighet. Vidare ska ämnena 

stärkas genom att dels etablera nya samarbetsformer som sträcker sig över programlagsgrän-

serna, och dels inrätta nya starkare ämnesledartjänster. På så sätt hoppas rektorerna lösa de 

problem som den tidigare situationen skapat, med informella överenskommelser som rekto-

rerna anser missgynnat skolan. I det sammanhanget så är det nödvändigt att fokusera på nyck-

elpersoner på olika avdelningar. Det viktiga är att få vissa personer att gå med på kortsiktiga 

kostnader, som i förlängningen leder till långsiktiga vinster. Utan en ”vägledande koalition” 

riskerar förändringen att bli ytlig. Dessa personer har nämligen möjlighet att få med sig övriga 

                                                 
148 Jmf. Bass, M.B. (1998). 
149 Fellinger, Å.M. (2007). 
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medarbetare.150 Dock, kanske något förvånande, är det ingen av rektorerna som explicit näm-

ner att det är just dessa personer som förändringsstrategin riktar sig mot.  

Sammanfattning av rektorernas förändringsarbete 
Rektorernas förändringsarbete kan sammanfattas på följande sätt: 

Tabell 4.1 Förändringsarbetet på skolan  

 

Rektorerna anser tydligt att situationen som omgivit skolan under en längre tid skapat skäl för 

att förändra skolan. Den framtida situationen har en lika betydelsefull roll för detta föränd-

ringsarbete. I den situation som skolan nu står inför behöver skolledningen ta itu med några 

av sina problem. Exempelvis anser rektorerna att vissa lärare har gynnats av den tidigare or-

ganisationen, medan andra missgynnats. Vidare anser de att deras egna roller varit otydliga. 

För att göra den nya organisationen effektiv så anser de att tre suveräna rektorer med ekono-

miskt och pedagogiskt mandat är nödvändigt.  

 

Förändringsarbetet har drivits av rektorerna. Detta har mött motstånd från personalen fram-

förallt på grund av att den nya organisationen uppfattas ha ett ovanifrånperspektiv där perso-

nalen möjligtvis haft svårt att se vinsterna, samt att förslaget bryter mot invanda arbetsmöns-

ter och normer. Dessa problem försöker rektorerna framförallt lösa genom att involvera lärar-

na i den nya organisationens utformning i större utsträckning, och att systematiskt arbeta med 

de frågor som ansetts varit de största problemen med den tidigare organisationen. 

 
                                                 
150 Kotter, J.P. (1995).  

Kategorier Rektorernas svar 
Situationen  Den tidigare situationen ses som pedagogiskt, ekonomsikt och kommu-

nikativt ineffektiv. Situationen ses som upphovet bakom organisations-
förändringen. Målet är att effektivisera organisationen framförallt inom 
de tre områdena pedagogik, ekonomi och kommunikation. 

Aktörer Det är rektorerna som initierat och drivit förändringsarbetet. Föränd-
ringsprocessen uppvisar tydliga tecken på ett ovanifrånperspektiv i för-
hållande till lärarna. 

Problem Problemen har sitt ursprung i den specifika skolhistorien, där lärarkollek-
tivet ses haft en stark roll, och rektorerna ses snarare haft en administra-
tiv roll än en pedagogisk. Vanan av hur man tidigare arbetet på skolan 
skapar hinder för förändringsarbetet, och denna vana närs av synen på 
vem som har makten på skolan. 

Strategier Rektorerna arbetar framförallt med att involvera fler i förändringsarbetet, 
och de arbetar systematiskt med att lösa de problem som de anser att den 
tidigare organisationen skapat. 
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5. En begränsad skola! 

Den studerade skolan står inför stora utmaningar. Det är inte bara en krisartad ekonomisk si-

tuation och vikande elevkullar och ansökningssiffror som skolans rektorer har ansvaret för att 

bemöta. Möjligtvis finns det inarbetade institutionella värden som framförallt delar in perso-

nalen i lärare och lärare, samt lärare och rektorer, som är ännu mer akuta att ta tag i. Om inte 

sådana problem uppmärksammas och tas i beaktande under förändringsarbetet, så riskerar 

hela förändringsarbetet att omintetgöras. Detta avslutande kapitel presenterar de slutsatser 

som jag drar utifrån min studie och det är tydligt att den specifika skolhistorien spelar roll för 

att förstå förändringsarbetet för de fyra intervjuade rektorerna. 

Vanans makt 

Arbetet med att förändra skolan hindras av värderingar baserade på den gamla organisationen. 

”Cementerade” åsikter kring programlagen, tjänstefördelningsinnehåll och uppdelningar mel-

lan gymnasiet och komvux, skapar problem för rektorernas förändringsarbete. Lärarnas syn på 

deras egna arbetsrutiner och innehåll, samt hur de uppfattar sin egen maktställning, framhåller 

rektorerna som skäl till varför förändringsarbetet möter motstånd. Vissa institutionella värden 

baserade på lärares vana av hur man tidigare arbetat, spelar med andra ord stor roll för rekto-

rernas förändringsarbete. Skolan förtjänar därför epitetet ”institution”. Den första slutsatsen 

som jag därmed är beredd att dra är: förändringsarbetet på skolan verkar vara vägberoende. 

Det är tydligt att rektorerna uppfattar att förändringsarbetet hindras av lärarnas vana av den 

tidigare organisationen. Jag tolkar rektorernas svar som att de anser att den norm som gör 

lärarna ovilliga att förändra sina arbetsrutiner, handlar egentligen om en vana bland lärarna att 

ha makt över sin yrkessituation. Om jag skulle intervjua lärarna, så skapar denna slutsats en 

förväntning om att de kommer att svara att den tidigare organisationen gav dem ”frihet”. Men 

vad frihet egentligen handlar om, är makten över att få styra över sig själv och sin verksam-

het.  

 

Att vissa institutionella värden har betydelse för förändringsarbetet på skolan, och till och 

med begränsar det, tycker jag därför är tydligt utifrån rektorernas svar. Men om vägberoendet 

nödvändigtvis handlar om normer som baserar sig på att bevara det gamla för dess egen skull, 
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kan inte fastslås med säkerhet. Behovet av intervjuer med lärarna för att se om bevarandet 

baserar sig på normativa eller rationella skäl (alltså att det gamla sättet var effektivare), är 

stort och skulle kunna utgöra grund för fortsatt forskning inom området. Samtidigt är rekto-

rerna eniga om att förändringsarbetets hinder är normstyrda. Min andra slutsats blir därför: 

vägberoende kan förklara förändringsarbetets hinder och beskriver det i normativa termer. 

Mitt arbete visar därför att det teoretiska begreppet ”vägberoende” kan användas för att förstå 

utvecklingen inom skolan. 

 

Vidare tolkar jag att samtliga rektorer uppmärksammar maktaspekten. De båda externa rekto-

rerna, rektor 2 och 4:a, nämner den splittring som de uppfattar finns mellan vissa lärare och 

skolledning. Detta är en splittring som rektor 1 och 3 inte nämner. De sistnämnda nämner 

däremot att maktaspekten handlar om en ”cementering av programlagen.” Förändringsarbetet 

kan därmed befaras att inte bara handla om den nya organisationens legitimitet, utan även om 

rektorernas. Förutsättningar för vägberoende finns med andra ord. Att jag däremot skriver i 

den första slutsatsen att förändringsarbetet ”verkar” vara vägberoende, istället för att föränd-

ringsarbetet ”är” vägberoende, har framförallt att göra med tidsaspekten. Förändringsarbetet 

är ännu endast i ett initialt skede. Huruvida förändringsarbetet kommer att lyckas eller ej, är 

med andra ord för tidigt att yttra sig om. Därför använder jag ordet ”verkar” istället för ”är”. 

 

Men studien saknar ändock inte relevans. Min studie visar att det är framförallt den specifika 

skolhistorien och de institutionella värden som den har lett fram till som skapar problem för 

rektorerna. Om inte denna skolhistoria och de värden som den för med sig uppmärksammas 

antar jag att det blir svårt att lösa förändringsarbetets problem. Därför är frågan om legitimite-

ten kring skolans utveckling – alltså vem som har makten att styra över skolans utveckling – 

av största relevans. Rektorerna behöver med andra ord inte bara skapa eller inrätta en ny in-

stitution som ersätter den gamla för att komma förbi detta första steg som skolans föränd-

ringsarbete befinner sig inom. Vid sidan av att etablera nya arbetsrutiner och nya ”spelregler” 

för verksamheten, så behöver dessutom rektorerna etablera en ömsesidighet kring förändring-

en.151 Ömsesidigheten att både lärare och rektorer behöver en organisationsförändring leder 

över till ytterligare slutsatser. 

                                                 
151 Jmf. Lind, P. (2010) s. 43ff. 
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Förändringsarbetets brister 

Jag bedömer att situationen och det sammanhang som skolan befinner sig inom, ger skäl att 

anse förändringen legitim. Det kan alltså sägas finnas ett genuint förändringsbehov på skolan, 

inte minst av pedagogiska, ekonomiska och kommunikativa skäl. Behov som alla parter på 

skolan har nytta av att tillfredställa. Att det nya organisationsförslaget trots detta behov, möter 

ett lärarkollegialt motstånd är intressant och säger något om förändringsprocessen. Därmed 

har jag kommit till min tredje slutsats: förändringsarbetet brister i kommunikation. Att lärarna 

involverades relativt sent i förändringsarbetet tar sig uttryck i att ovanifrånperspektivet tycks 

dominera över underifrånperspektivet. Detta trots att rektor 4 anser att facken kunnat ta ansvar 

för organisationsförslaget tidigare. Jag tolkar därför att organisationsförslaget eller kanske 

snarare implementeringen av förslaget inte varit så förbehållslöst som lärarna önskat. Det som 

saknas är en vision som får ett nödvändigt engagemang.152 Att därför tydliggöra såväl ovani-

frånperspektivets behov som underifrånperspektivets, tycks vara nödvändigt för att uppnå 

acceptans och konformitet i frågan. Båda perspektiven behövs med andra ord för att lyckas 

förändra skolan.153  

 

Som tidigare nämnts så uppfattar jag en viss skillnad mellan de svar som jag fått från de rek-

torer som tidigare varit biträdande rektorer på skolan och de som inte varit det. Skillnaden 

består alltså i att de externa rektorerna nämner en splittring mellan personal och skolledning, 

medan de tidigare biträdande rektorerna inte nämner en sådan splittring. Istället för att speku-

lera i orsakerna bakom denna skillnad, så anar jag istället att de båda rektorer som kan sägas 

vara en del av den gamla skolledningen, även om den tiden var väldigt kort, trots allt förknip-

pas med den gamla organisationens brister. Det finns därför en risk att de blivit ”dömda” av 

lärarna och därmed förväntas upprepa de brister som den tidigare organisationen hade. Detta 

understryker vikten av kommunikation för att lyckas förändra organisationer. Men det under-

stryker dessutom min fjärde slutsats: förändringsarbetet brister i att betona redan uppnådda 

vinster med den nya organisationen. Om bristerna med den gamla skolledningen bestod av att 

olika skolledare gav olika besked, så får inte sådana brister upprepas. Dessutom måste de 

vinster som den nya organisationen lett till förmedlas brett och snabbt utåt.154 Hur visionen 

förverkligats, behöver konkret förmedlas, och det omgående.155 Den nya skolledningen skulle 

därför inte bara mer öppet behöva förklara och förankra den brist som den tidigare skolled-

                                                 
152 Kotter, J.P. (1995). 
153 Karlöf, B. & Söderberg, S. (1991) s. 296. 
154 Kotter, J.P. (1995). 
155 Fellinger, Å.M. (2007). 
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ningen hade. Utan de måste även visa den nya organisationens vinster. De måste visa att 3 

rektorer är effektivare än den tidigare organiseringen med 3 ½ rektorer. Med andra ord så 

måste rektorerna ”walk the talk”.156 De måste vara förebilder för den nya organisationen, och 

i varje beslut uppvisa en enad front. Detta är en vinst som måste etablera sig på skolan. Om 

inte riskerar sådana misstag påverka resultatet av organisationsförändringen.157  

 

En ytterligare brist som jag kan uttolka av förankringsprocessen leder över i min femte slut-

satsen: det är nödvändigt att rektorernas förändringsstrategier utgår och riktar in sig på de 

nyckelpersoner som finns på skolan. Genom att förankra behovet av organisationsförändring i 

en ”vägledande koalition”, bestående av mer eller mindre informella ledare inom olika pro-

gram och ämnen, kan rektorerna åstadkomma den viktiga acceptans som den nya organisat-

ionen behöver.158 Det tycks idag vara fallet att rektorerna inte har lyckats med en sådan 

”koalition” och därmed inte lyckats uppnå den acceptans som de hoppats på. Åtminstone 

vissa av rektorerna nämner nämligen att motståndet verkar utövas av sådana informella le-

dare. Därför står det klart att förändringsstrategierna behöver rikta in sig på dessa personer. 

Individer kan nämligen förändra institutioner.159 Möjligen behöver skolledningen djupinter-

vjua dessa personer, för att förstå deras behov och krav, för att på så sätt göra dessa individer 

delaktiga i den nya organisationen. Dessa i sin tur har möjlighet att få med övriga medarbetare 

på skolan. Vidare behöver skolledningen säkerligen erbjuda gamla eller nya nyckelpersoner 

fortbildning, som inte bara gör att skolledningen får den personal som den nya organisationen 

behöver.160 Att ta tillvara ny kompetens är dessutom ett av de effektivaste sätten att förändra 

en organisation.161 

Förändringens orsaker  

Vanans makt är stor på den studerade skolan. Därför är det viktigt att uppmärksamma den 

situation som skapat denna vana. Rektorernas förändringsarbete tar hänsyn till både den tidi-

gare situationen på skolan och den kommande. Därmed kommer jag till min sjätte slutsats: 

förändringsarbetet är en konsekvens av den tidigare situationen och den framtida. Rektorerna 

försöker avväga olika kravbilder som finns, för att på så sätt få skolan att behålla de program 

och de lärare som man tidigare har haft, trots det ekonomiskt prekära läget. Förändringsar-

                                                 
156 Kotter, J.P. (1995). 
157 Ibid. 
158 Kotter, J.P. (1995). 
159 Brorström, B. & Siverbo, S. (2001). 
160 Bass, M.B. (1998). 
161 Ellström, P.E. & Hultman, G. (red.) (2004); Granberg, O. (2009). 
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betet försöker med andra ord tillgodose såväl nya krav som att lösa gamla problem. Att därför 

skolan inte är en isolerad plats, frånskild världen, är därför uppenbart.162  

 

Min sjunde och sista slutsats lyder: förändringsprocessen på skolan kan beskrivas vara såväl 

aktörsberoende som strukturberoende.163 Att tidpunkten för starten på det systematiska för-

ändringsarbetet sammanföll med att den tidigare rektorn slutade, samt bland annat det ekono-

miskt svåra läget visar att aktörer och strukturer har betydelse för att förändra skolan. Vidare 

så handlar inte minst maktfrågan om vilka aktörer som ska styra skolan och dess utveckling. 

Men samtidigt som rektorerna nämner att det skapades en öppning att förändra skolan efter att 

den tidigare rektorn slutade, så nämner de att det tidigare ledarskapet var svagt. Detta är ett 

svårtolkat motsatsförhållande, men som kanske är ett uttryck för hur problemfyllt den tidigare 

situationen var. 

Skolans framtid - en återspegling av det förflutna? 

Kan jag då säga något om skolans framtid? Det blir så klart inget annat än spekulationer. Be-

hovet av förändring och det faktum att det är just rektorerna som försöker lösa de brister som 

drabbat dem själva, kan möjligen ses av lärarna som förtjänster. Om detta förmedlas utåt, till-

sammans med fler av de observationer som jag gjort ovan, kan göra att förändringsarbetet 

underlättas på skolan. Dessutom finns det skäl att i ett initialt skede försöka dra nytta av de 

båda externa rektorernas möjlighet till andra perspektiv. De har nämligen förmodligen ännu 

inte blivit institutionaliserade, och därmed så har de också möjlighet att upptäcka frågor som 

är svåra att se om man är ”inne” i organisationen. Vad denna uppsats har visat är att institut-

ionella värden och skolhistorien spelar roll och kan begränsa rektorers förändringsarbete. Vil-

ken framtid som skolan får och hur rektorerna planerar förändringsarbetet, är avhängigt av 

vad rektorerna gör med det som tidigare hänt inom organisationen. Jag tänker därför avsluta 

med ett citat som jag ser som en uppmaning för rektorers förändringsarbete: 

att planera är att flytta historien till nutiden, så att man kan göra något åt den.164 

                                                 
162 Se Lindensjö, B. & Lundgren, U.P. (2006). 
163 Jmf. Nilsson, B. (2004) i Ellström, P.E. & Hultman, G. (red.) (2004). 
164 Lind, P. (2010) s. 127. Kursiverat i originalet. 
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Bilaga 1: Informanter 

Rektor 1: Lärare under 1 år och tidigare biträdande rektor under 1 ½ år på skolan. Tidigare 
även mångårig lärarerfarenhet från en annan skola i kommunen. Numer heltidsrektor. Inter-
vjuades 2011-04-28.  
 
Rektor 2: Lärare på skolan i 2 år. Därefter lärare och rektor på komvux. Numer heltidsrektor. 
Intervjuades 2011-04-28. 
 
Rektor 3: Tidigare biträdande rektor på skolan sedan 3 år. Tidigare även mångårig lärarerfa-
renhet från en annan skola i en annan kommun. Numer heltidsrektor. Intervjuades 2011-04-
29. 
 
Rektor 4: Tidigare bland annat förvaltningschef i kommunen. För närvarande anställd på 10 
% som stöd för skolledning, men mellan december 2010 till 15 april 2011 tillförordnad hu-
vudrektor för gymnasiet. Intervjuades 2011-05-06. 



  46

Bilaga 2: Intervjufrågor 

1. Konfidentiellt! 
2. Vilken bakgrund du i skolan? (När började du, i vilken tjänst, o.s.v.) 
3. Vilket ansvar har du i din nuvarande tjänst? 
4. Kan du berätta om bakgrunden till de förändringar som just nu genomförs på skolan? 
5. Vilka mål har förändringen av skolorganisationen? 
6. Vilka värderingar eller normer anser du är de starkaste under förändringsarbetet? 
7. Vilka parter har varit aktiva under förändringsarbetet? Vad har de bidragit med? 
8. Vilken roll har kommunen spelat i förändringsarbetet?  
9. Har förändringsarbetet haft några kritiska händelser, problem eller särskilda svårighet-

er – i så fall vilka? Hur övervanns de? 
10. Är det något problem som varit extra påtagligt? 
11. Har dessa kritiska händelser på något sätt lämnat spår efter sig i organisationen idag? 
12. Upplever du att det finns likheter mellan den gamla organisationen jämfört med den 

nya? 
13. Är dessa eventuella likheter positiva eller negativa? 
14. Vilka är de tydligaste skillnaderna mellan den nya organisationen och den gamla? 
15. Är dessa eventuella skillnader positiva eller negativa? 
16. Vad har varit lätt respektive svårt att förändra? Något problem som lever kvar? 
17. Anser du att den nya organisationen skapar ett mervärde – i sådana fall, på vilket sätt? 
18. Varför fanns inte detta mervärde tidigare? 
19. Arbetar du med att informera om detta mervärde? 
20. Har det krävts något mer än en organisationsförändring för att skapa detta mervärde? 

Investeringar? Utbildning? Rutiner? Mål? 
21. Finns det något annat som du anser att jag behöver känna till om ert förändringsarbete 

som inte framkommit under intervjun? 
22. Om det dyker upp något längre fram som jag funderar över, går det bra om jag åter-

kommer till dig? 
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Bilaga 3: Organisationsschema 
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Bild. 1 Organisationsschema över skolans omstrukturering 




