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Sammanfattning 

I denna studie undersöks via intervjuer huruvida en grupp pedagogiska ledare i form 

av rektorer och skolchefer ser på rektors ledarskap i och med införandet av skollag 

2010:800.  

 

I bakgrunden sammanfattas rektorsrollen och skolans förändringar ur ett historiskt 

perspektiv. Bakgrunden belyser även mer sentida skolreformer där övergången från ett 

statligt till ett kommunalt huvudmannaskap samt övergången till den mål- och 

resultatstyrda skolan står i fokus. I bakgrunden jämförs dessutom skollag 1985:800 

och skollag 2010:800. I jämförelsen kan konstateras att rektors ansvar kraftigt har 

utökats på en mängd områden, särskilt vad gäller elevs rätt till att nå kunskapsmålen.  

 

Som analysverktyg i studien används Torodd Strands modell för idealtypiska 

ledarstilar. Med detta verktyg visar denna studie att rektorer framhåller att deras arbete 

har formaliserats och att rektorerna fokuserar på den interna organisationen i större 

utsträckning än tidigare i och med införandet av skollag 2010:800. Däremot går det 

inte utifrån nuvarande data att fastslå att rektors ledarskap har förändrats, dock 

identifieras tendenser till och motiv för ett förändrat ledarskap. 

 

I arbetets diskussionsavsnitt reflekteras studiens resultat i skenet av tidigare reformer 

med betoning på en jämförelse mellan införandet av skollag 2010:800 och införandet 

av den mål- och resultatstyrda skolan under tidigt nittiotal där det kan konstateras att 

det finns en del likheter mellan nämnda reformer. Vidare resoneras det kring hur den 

nya skollagen kan påverka rektorskapet på lite längre sikt med betoning på vilka 

eventuella möjligheter och förhinder den nya skollagstiftningen ger rektor på temata 

friutrymme och normer. Författaren konstaterar att den bild som studien ger är 

tvetydig; rektorerna ger uttryck för en lättnad i yrkesrollen då skollagen på vissa 

punkter upplevs tydlig och därmed ger rektor stärkt mandat i delar av beslutsfattandet. 

Samtidigt uttrycker rektorerna en osäkerhet kring vissa delar, i synnerhet kring de 

delar av skollagstiftningen som berör de olika överklagansmöjligheterna.  

 

Nyckelord: Rektor, skolledare, skollag, skolutveckling, skolreformer  
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1. Inledning 

Den första juli 2011 trädde en ny skollag i kraft.
1
 Den tidigare, som baserade sig på 

1962-års skollag, hade då varit i bruk under 25 år och den var betraktad som ett 

”lapptäcke” i form av tillägg, ändringar och strykningar men framför allt var den 

omodern att möta dagens skollandskap med ett mångfacetterat huvudmannaskap.
2
 

Syftet med den nya skollagen är bland annat att den skall vara bättre anpassad till en 

målstyrd skola, tydliggöra ansvarsfördelningen mellan staten och huvudmännen samt 

förtydliga regelverkets struktur och samla dem på ett och samma ställe.
3
 

 

Lagstiftaren vill med den nya skollagen ge rektor ett större mandat att besluta i frågor 

som rör den egna skolan. Ärenden som rör särskilt stöd och/eller disciplinära ingrepp 

är exempel på åtgärder som rektor, utan huvudmannens inblandning, nu skall fatta 

beslut om.
4
 Vidare kan skönjas en ny möjlighet för rektor att få stöd i olika ärenden. 

Den nya lagstiftningen indikerar stora möjligheter för rektor att delegera 

beslutsfattande till andra skolverksamma personer.
5
 

 

Tidigare reformer av skolans styrning har förändrat förutsättningarna för rektorernas 

ledarskap. Exempelvis innebar kommunaliseringen samt införandet av den mål- och 

resultatstyrda skolan att kravformuleringen på rektorernas ledarskap övergick från 

administrativt kunnande till ett mycket mer komplext integrerat ledarskap där 

samarbete, samverkan och konfliktlösning betonas.
6
 

 

Gunnar Berg menar att den senaste tidens skolreformer i allmänhet och 

skollagsreformen i synnerhet har fört in skolledarrollen i ett nytt paradigm.
7
 Han säger 

att kravprofilen på dagens rektorer numer ser annorlunda ut än bara för några år sedan 

då ”spelplanen” markant har förändrats.
8
   

 

                                                 
1
 SOU 2010:800. 

2
 Proposition 2009/10:165. 

3
 Ibid.  

4
 Skola i förändring, Skolverket, Stockholm, 2010, s. 8.  

5
 Ibid, s. 9. 

6
 Svensson, Anna Maria, Rektors ledarskap – styrningssammanhang och stil, Umeå Universitet, 2010, s. 

27-28. 
7
 Berg Gunnar, Skolledarskap och skolans frirum, Lund: studentlitteratur. 2011, s. 48. 

8
 Ibid, s. 51. 
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Vad har då hänt med rektorernas ledarskap vid denna reform? Kan en ny lagstiftning 

med avsikt att förtydliga rektors uppdrag förändra rektorernas sätt att leda sin skola? 

Har förskjutningen från huvudmannaansvar mot inre delegering inneburit någon 

upplevd reformering av skolledarskapet? Dessa frågor har detta arbete för avsikt att 

besvara.  

 

Tillvägagångssättet för att besvara mina frågor går via en historisk tillbakablick på 

tidigare skolreformer med rektor i fokus till en jämförelse av de två senaste 

lagstiftningarna. Därefter följer resultatet av en intervjuserie med rektorer och 

skolchefer i en kommun vilka ger sin syn på saken beträffande ledarskap och ny 

skollag. Arbetet avslutas med en diskussion ur aktuell forskning kring det resultat som 

framkommer ur mina intervjuer. 
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2. Bakgrund  

I detta avsnitt beskrivs rektorsrollens historik samt de sentida skolreformerna.  

2.1 Rektorsrollens förändring och utveckling vid tidigare skolreformer – en 

historisk resumé  

I följande avsnitt ges en inblick i skolledarskapets historiska utveckling fram till 

införandet av grundskolan 1962, vad som har hänt vid olika reformer och hur det har 

påverkat rektors ledarskap. I denna del följer jag i stor utsträckning Ullmans 

framställning
9
 om inget annat anges.   

 

I 1200-talets Sverige var rektor den som hade den näst högsta rangen vad gäller de 

medeltida domskolorna, endast skolmästaren hade en högre befattning. Medeltidens 

rektorer var universitetsutbildade, sju till antalet och tjänsterna var på livstid.  

 

När Gustav Vasa sedermera ersatte de katolska rektorerna med lutheranskt skolade 

ämbetsmän utökades antalet till tjugo och rektorernas arbetsuppgifter 

omstrukturerades något till att omfatta lärarexaminationer samt sedelärande i form av 

kontroller, bland annat av nykterhet, för nämnda yrkeskår. Vidare innebar den nya 

inriktningen av skolväsendet att det inte längre bara var präster som skulle skolas, nu 

var även ämbetsmän inom statsförvaltningen ett föremål för lärande, om än i mycket 

blygsam utsträckning.  

 

1600-talet var ett händelserikt århundrade för skolan. Maktstriden mellan staten och 

stiftsorganisationen var påtaglig. 1604 beslutade riksdagen att varje latinskola skulle 

byggas på med en ”classis theologica” – en högsta teologisk klass. Den skulle förestås 

av en teologie lektor som skulle stå över rektorn beträffande rang och anseende. I 

praktiken blev dock detta inte helt genomfört, det var endast i Västerås och Växjö som 

lektoraten blev skolans förnämsta ämbeten. 

 

I 1611 års skolordning med tillhörande skollag fastslogs att det skulle finnas två typer 

av skolor; provinsskolan med fyra tvåårsklasser och katedralskolan med sex 

                                                 
9
 Ullman Annika, Rektorn – en studie av en titel och dess bärare, Stockholm: Stockholms universitet. 

1997, s. 51-243 
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tvåårsklasser. Den förstnämnda skulle styras av rektor och tre kolleger och 

katedralskolan av rektor, biträdande rektor, teologie lektor och tre kolleger. Denna 

ordning varade dock inte länge, 1649 års skollag proklamerade att Sverige skulle ha 

tre olika läroanstalter; trivialskolan, gymnasier samt akademier. Även rektors uppdrag 

utökades, nu skulle rektor ansvara för bland annat: bevakning och rapportering av 

biträdande rektors samt lärares leverne och flit, föra betygskatalog, hantera inskrivning 

av nya elever samt hålla sig ajour med elevernas studieprestationer.  

 

Trots att 1600- och 1700-talets skolreformer i viss mån förskjutit makten över skolan 

från kyrka till stat var lärdomskolan vid början av 1800-talet primärt en prästskola. 

Den framväxande industriella sektorn samt de kapitalistiska strömningarna satte dock 

direkta och indirekta krav på skolväsendet om en mer näringslivsinriktad högre 

utbildning. Flera nyheter i 1807 års skolordning pekade på en mer statsstyrd skola. 

Bland annat skulle efterhandskontrollerna (en typ av kvalitetsredovisning) av skolan 

skickas till biskop och domkapitel men nu även, i sammandrag, till regeringskansliet. 

Vidare infördes en sorts skoldomstol för disciplinmål där rektor satt som ordförande. 

Tidigare hade domkapitlen handlagt disciplinärenden.  

 

Under 1820-talet framträdde fler större organisatoriska förändringar för skolan och 

rektor. Efter ett kortlivat experiment med så kallade apologistskolor enades man kring 

en sammanhållen skola kallad elementarläroverk med två linjer. Latinlinjen med 

förberedelser för högre akademiska studier samt reallinjen vilken gav grunden för 

kommande arbete inom de kommersiellt inriktade näringarna. Benämningen 

elementarläroverket kom senare att ersättas av allmänt läroverk. 

 

I den nya läroverksstadgan togs ytterligare steg i åtskillnaden mellan skolans ledning 

och kyrkan. Biskop och rektor får i och med detta sina uppgifter preciserade. Biskopen 

behåller sitt inspektionsåtagande men nu är detta inspektionsförfarande av staten 

detaljreglerat. Rektors uppgifter blir även de reglerade. Tillkommande uppgifter för 

rektor blir i och med 1824 års läroverksstadga bland annat; schemaläggning och 

tjänstefördelning, ekonomi, ledighetsbeviljande samt verkställande av prövningar. 

Arbetsuppgifter som rektor av idag är mycket välbekanta med. 
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I 1856 års läroverksstadga införs behörighetsbestämmelser för rektorerna. För det 

högre läroverket (tidigare gymnasiet) fastslås att doktorsgrad skall gälla som 

tröskelmerit för tjänstgöring och för det lägre läroverket (tidigare apologistskolor och 

trivialskolor) är anställningsvillkoret för tjänstgöring fil kand. (senare fil mag.). En 

annan, inte helt obetydlig nyhet är att rektorerna vid de högre läroverken skall anses 

som högre statliga ämbetsmän och räknas som en av de Kungliga fullmaktstjänsterna. 

Rektoraten vid de lägre läroverken utses dock även i fortsättningen av domkapitlen. 

Vidare införs ”livstidskontrakt” för rektorerna, till en börja endast för rektorerna vid de 

lägre läroverken men efter 1865 års läroverksstadga även för rektorerna vid de högre 

läroverken. Rektorat med livstidsutnämningar får stora konsekvenser. En enskild 

rektor kan nu sätta stor prägel på sin verksamhet, Ullman menar att, i och med detta, 

växer ett rektorskollegium fram som stora traditionsbärare inom det högre 

skolväsendet.  

 

I princip parallellt med nyordningen inom läroverksrektoraten växer det fram nya, 

rektorsliknande yrken. I och med införandet av den obligatoriska folkskolan 1842 

behövde ett stort antal skolor någon form av ledning. Till en början fick läraren helt 

förlita sig på den lokale kyrkoherden och dennes mandat i socknens skolstyrelse. Det 

dröjde dock inte längre än till 1858 förrän de kommunala inspektörerna gör entré i 

skolvärden. 1860 har ytterligare två rektorsliknade yrken framträtt; den statliga 

folkskoleinspektören samt överläraren. Även om överläraren sedermera assimilerades 

in i rektorsskrået var det till en början de båda inspektörsvarianterna som hade de mest 

rektorslika uppdragen. Den statliga inspektören hade ett statligt mandat kopplat till 

ecklesiastikdepartementet och domkapitlet – precis som läroverksrektorn. Den 

kommunala inspektören å sin sida hade ett stort inflytande på det lokala skol- och 

kulturlivet. Det kan tilläggas att de båda nämnda inspektörerna ofta hade en bakgrund 

inom läroverken och var till skillnad från överläraren en högt skolad akademiker. Det 

finns anledning att återkomma till överläraren senare. 

 

Under mitten av 1800-talet yppar sig även en ytterligare variant av skolform. 

Flickskolan; vilken primärt riktar sig till de högre ståndens flickor. Folkskolan var inte 

tillräckligt prominent och läroverken var stängda för kvinnliga elever därför fanns en 

uppenbar marknad för högre studier inriktad mot kvinnor. Dessa skolor var ledda av 

föreståndarinnor vilka efter egen erfarenhet skapade en läroplan vilken ansågs 
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tidsenlig. Talad franska, broderier och musicerande var vanliga inslag i denna 

skolforms bildningskanon. 

 

I relation till läroverksrektorn fanns en del tydliga likheter; båda hade lokal förankring 

och var ledare för sin egen skola. Således kunde de sätta en egen prägel på sin egen 

enhet och i och med att de, i princip, hade livstidskontrakt kunde de påverka 

närsamhället under en ansenlig tidsperiod, upp till ett kvarts sekel. Skillnaderna var 

dock större än likheterna. Den mest påtagliga skillnaden stod i att 

flickskoleföreståndarinnorna inte hade något statligt mandat utan var anställda och 

finansierade på ett privat initiativ. Även om flickskolekommittén från 1866 

frammanade en del försök till att bringa statlig stadga till flickskolan dröjde det 

åtskilliga decennier innan flickskolan införlivades i den statliga skolfloran. 

 

Decennierna innan reformåren 1904-1905 brukar anses som rektors ”guldålder”. 

Rektoraten var på livstid, statusen för yrket var skyhög och som rektor hade man mer 

eller mindre endast ecklesiastikministern att svara mot. 1875 ökade rektorernas 

pedagogiska inflytande ytterligare då de upphöjdes till provårsföreståndare för 

blivande läroverkslärare. Ullman menar att det inte bara var de blivande lärarna som 

rektorerna hade möjligheten, eller makten, att dana utan även de blivande rektorerna. 

Lärares provårsbetyg var helt avgörande för lärares karriär – däribland eventuellt 

rektorskap. Således kunde rektorerna själva påverka sitt eget yrkes succession.  

 

1904 etableras den kungliga öfverstyrelsen för rikets allmänna läroverk och samma år 

genomfördes en betydelsefull läroverksreform. Nu kallades (åter) de sista fyra åren 

inom läroverket för gymnasium och det blev åter relevant att tala om 

gymnasierektorer. Vidare infördes begreppet realskolerektorer för de elever som 

lämnade läroverket efter 6 år (det lägre läroverket). Eftersom läroverket nu löd under 

den kungliga öfverstyrelsen var den kyrkliga makten över lärdomsskolan nu helt borta 

om man undantar biskopens inflytande som eforus av ceremoniell karaktär fram till 

1961 i och med beslutet om att införa grundskolan,
10

 och rektor var nu helt 

inkorporerad med statsapparaten. Statusmässigt var rektorstiteln fortfarande mycket 

                                                 
10

 Nationalencyklopedin- Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat av Statens kulturråd, 5:e 

bandet, Höganäs: Bra böcker. 1991, s. 277. 
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ansedd och inte alltför sällan avtackades en pensionerad rektor personligen av 

ecklesiastikministern.  

 

Med den, i princip, helt och hållet statliga kopplingen försvann dock delar av rektors 

frirum. Politiken kunde nu, utan biskopens eller domkapitlens inbladning, dirigera 

lärdomskolan på helt annat sätt än tidigare.  

 

1920 inrättas den för alla skolformer gemensamma kungliga skolöverstyrelsen. Några 

år innan hade även de kommunala inspektörernas tjänster permanentats dock användes 

inte titeln rektor för dessa tjänster även om uppdraget hade mycket gemensamt med 

läroverksrektorerna. 

 

Åren efter tillsättandet av en gemensam styrelse för alla skolformer utbryter en 

infekterad debatt ut om de olika skolornas särart, betydelse och rangordning. Under 

det tidiga 30-talet införlivas dock flickskoleföreståndarinnorna i skolledarbegreppet på 

riktigt och de kan titulera sig rektor. Även överlärarna vinner mark under denna period 

även om det dröjer till dess att de kan benämna sig själva som rektorer. 

 

Efter turbulenta krigsår och en massiv utbyggnad av folkskolan på fyrtio- och 

femtiotalet genomförs 1958 den stora reformen för skolledarna. I och med folkskolans 

expansion hade även antalet överlärare ökat markant; från ca. 300 till 1200 på kort tid. 

De var i antal betydligt fler än de båda inspektörsyrkena på kommunal och statlig nivå 

och även betydligt fler än läroverksrektorerna. Lägg därtill överlärarnas förmåga att 

organisera sig samt deras lojalitet med de statliga reformer som sjösattes vid tiden.  

 

Den första juli 1958 beslutas att även de lägre skolformernas skolledare skall tituleras 

rektor. Det var alltså överlärarna som reste sig som segrare ur den långa internstrid 

mellan olika yrkesgrupper inom svensk skola. Som kuriosa kan nämnas att de 

kommunala inspektörerna försvann som begrepp men funktionen fanns kvar i form av 

skolchef. De statliga inspektörerna avskaffades för sedermera återuppstå i form av 

skolinspektionen ca. 25 år senare. 

 

Grundskolereformen 1962 innebar en viss problematik för rektorskåren. De forna 

läroverksrektorerna menade att de var de som var de mest lämpade att leda skolor med 
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högstadium. De tidigare folkskolerektorerna såg, inte helt oväntat, att de var minst lika 

kapabla att leda skolor med högstadium. Saken blev inte lättar av att de tidigare 

skolformernas rektorat hade olika behörighetskrav. Lösningen blev att skolor med 

inkluderat högstadium ledda av en tidigare folkskolerektor fick en akademiskt skolad 

studierektor som bistod honom (eller henne). 

2.2 Sentida reformer 

I den här tillbakablicken har för avsikt att beskriva hur mer sentida reformer förändrat 

rektorsrollen och hur olika reformer har påverkat rektors förutsättningar för ledarskap. 

 

Åren efter att grundskolan etableras kan man på goda grunder hävda inte är lika 

turbulenta som perioden 1904-1962. En viktig händelse var dock bildande av 

Skolledarförbundet 1966 där de tidigare antagonisterna läroverksrektorer och 

folkskolledare förenades i samma fackförbund.
11

 

 

70-talets stora utredning med tillhörande debatt om skolans inre arbete – SIA-

utredningen – fick stora konsekvenser för rektorsrollen. SIA-utredningen pekade mot 

en avreglering av skolans regelstyrda system och mot ett införande av decentraliserat 

och målstyrt styrsystem med försvagad statlig inblandning. Vidare konstaterar 

utredningen att rektors roll som primus inter pares – den främsta bland likar, inte är 

den kompetensprofil som svensk skola behöver utan vad som eftersöks är ordnare och 

ledare av pedagogisk verksamhet. För första gången föreslår en statlig utredning att 

andra yrkesgrupper än pedagoger (av olika utbildningsrang) kan vara väl så lämpliga 

som rektorer. Utredningen nämner exempelvis kuratorer, SYO-konsulenter och 

skolpsykologer. Inte helt oväntat uppfattas detta som ett hot från titelbärarna.
12

 

 

Den decentraliseringstanke som SIA-utredningen menade var botemedlet mod skolans 

sviktande förtroende fick fotfäste under 80-talet. 1987 blev också kommunerna 

medansvariga för den statliga skolledarutbildningen men det skulle dröja några år 

innan decentraliseringen och den målstyrda skolan infördes fullt ut. Den vid tiden 

statliga utredningen kring decentralisering och målstyrning konstaterade att kraven på 

skolledarnas professionalism eller med andra ord självständig yrkesutövning kommer 

                                                 
11

 Ullman, 1997,  s. 192. 
12

 Ibid. s. 204-206. 
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att öka något som skolledarna själva fann positivt.
13

 I övrigt var 80-talet mycket av en 

tvekamp mellan skolledarna och deras kårorganisation visavi de offentliga 

uppdragsgivarna. Framför allt gällande skolledarutbildningen men även om titulatur; 

rektor eller skolledare eller annat. En strid som fortsatte in i 90-talet.
14

   

 

Inför kommunaliseringen av skolan 1991 utkom en proposition om förändrad skollag 

(Prop. 1990/91:18) där rektorsfunktionen skulle förändras. Ett av skälen till att lyfta 

fram rektorsfunktionen var att man ansåg att skolans ledning hade en helt klart 

avgörande betydelse för skolans utveckling. Underförstått uttalade propositionen att 

det krävdes pedagogisk insikt för att inneha ledande position inom utbildningen, såväl 

för den direkta undervisningen som för skolans fostrande roll.
15

 Ett annat skäl för att 

(åter)införa en dedikerad rektorsfunktion var att man från statsmakens håll vill bringa 

stringens i myndighetsutövandet på skolorna. Det skulle vara tydligt vem som har 

ansvaret för beslutsfattningen i en decentraliserad skola beträffande utbildningskvalitet 

och rättsäkerhet i olika frågor.
16

 Att skolstyrelser eller liknande skulle fatta beslut i 

enskilda elevärenden var inte tänkbart och därför tillskrevs rektor befogenhet i dessa 

göromål.
17

 

 

Förslaget om ändrade skrivningar för rektor skrevs sedermera in i skollagen 1991 med 

följande formulering: 

 

För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn 

skall hålla sig förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn 

att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den 

anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk 

insikt.
18

  

 

                                                 
13

 Ibid. s. 224-225. 
14

 Ibid. s. 227. 
15

 Leo, Ulf, Rektorer bör och rektorer gör - En rättssociologisk studie om att identifiera, analysera och 

förstå professionella normer, Lund: Sociology of law. 2010, s. 23.  
16

 Ibid. s.23.  
17

 Wahlström, Ninni, Om det förändrade ansvaret för skolan – Vägen till mål- och resultatstyrning och 

några av dess konsekvenser, Örebro: Studies in Education 3. 2002, s. 223.  
18

 Skollagen 1985:1100.  
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Därmed kan säga att den inför kommunaliseringen utredande styrningsberedningen 

fick gehör för sina förslag om ett mer preciserat och professionaliserat 

rektorsämbete.
19

  

 

Dessa förändringar påverkade, både direkt och indirekt, rektorsuppdragets innehåll 

men även rektors ställning som ledare och chef för skolan. Formuleringen att rektor 

skall vara förtrogen med det dagliga arbetet fick konsekvensen att flertalet kommuner 

genomförde omorganisationer i sina ledningsgrupper då rektor inte ansågs kunna vara 

förtrogen med det dagliga arbetet om skolenheterna var allt för stora. Således ökade 

antalet skolledare relativt hastigt med denna reform.
20

 

 

Reformåret 1991 var händelserikt. Statsmakten hade i någon mening tagit ställning till 

rektorernas fördel (enligt dem själva) i och med att de förändringar i 1985 års skollag 

nu fastslagit att skolans ledare och chef skall tituleras rektor, något som varit kraftigt 

ifrågasatt under åttiotalet, inte minst av kommunerna. Å andra sidan var nu 

kommunerna tillfullo ansvariga för rektorstillsättningen något som rektorerna och 

skolledarförbundet motsatt sig.
21

 

 

I princip vid samma tillfälle övergick den då statliga regelstyrningen av skolan i en 

mål- och resultatstyrning där statsmakten fastställer målen för skolans verksamhet och 

i stället för regelstyrning i detalj ställer krav på uppföljning och utvärdering. Ny 

myndighet för detta uppdrag är nu Skolverket vilket åläggs att granska skolorna men 

framför allt huvudmännen vilka vid den här tiden är i princip lika med kommunerna. 

De statliga pedagogiska och fostrande kraven på skolorna definieras 1994 i och med 

den för grundskolan nya läroplanen Lpo 94. Det är dock inte bara den pedagogiska 

styrningen som ändras vid den här tiden. Även den skolekonomiska modellen 

förändras i grunden. I stället för att som tidigare använda tariffer och nyckeltal för 

olika beräkningar av skolans kostnader utgår nu statsbidrag i en klumpsumma till 

kommunerna.
22

 

 

                                                 
19

 Wahlström, 2002, s. 164–165. 
20

 Hallerström, Helena, Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling, Lund: Sociology of law. 

2006, s. 19. 
21

 Ullman, 1997, s. 230. 
22

 Hallerström, 2006, s.17. 
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Sammanfattningsvis kan sägas att kommunaliseringen och införandet av LPO 94 

innebar en stor förflyttning av formellt inflytande från staten till kommunerna och 

”längst ut på linan” fanns rektorerna med ansvaret att se till att de nationella målen 

uppnås, att verksamheten utvecklas och att skolverksamheten gynnar elevernas 

lärande.
23

  

  

Wahlström menar att den nya styrningen av skolan inte var helt problemfri utifrån ett 

rektorsperspektiv. Den nya geografiska indelningen med en rektor per enhet gav per 

automatik inte mer tid åt det pedagogiska uppdraget. I stället fick göromål kring 

administration, personalfrågor och ekonomi en stor del av rektorernas tid. Vid tiden 

för studien (1998) angav såväl rektorer och lärare att rektorerna inte hade lyckats att nå 

fram till de uppgifter som vara att betrakta som pedagogiskt ledande. Dock hade den 

decentraliserade mål- och resultatstyrningen lett till att beslutsvägarna på skolorna 

hade krympt och att rektorn hade blivit mer tillgänglig på skolenheten. 
24

 

 

Vidare säger Wahlström att rektorerna befann sig i ett spänningsfält mellan det statliga 

och det kommunala uppdraget där det kommunala tycktes få mer utrymme. Det 

förklaras med att decentraliseringen av skolan egentligen redan hade sin grund i 

skolkommissionen från 1946 medan den pedagogiska styrmodellen (mål- och 

resultatstyrning) var helt ny. Nittiotalets reformer genomfördes alltså relativt effektivt 

på den administrativa nivån medan det blev betydligt svårare att nå ut och leda 

verksamhetsnära förändringar vilket förklarar rektors agerande i sin nya kontext.
25

 

Även Sundberg har iakttagit samma fenomen. Han menar att en administrativ 

decentralisering är betydligt mindre krävande än att iscensätta en politisk 

decentralisering där medborgare eller deras lokala representanter skall få reellt 

inflytande.
26

 Leo beskriver fenomenet så här. 

 

I den regelstyrda skolan kunde rektorer till stor del låta sig styras av rättsliga 

normer. Jag menar att ett stort problem med den nya situation som uppstod 

var att det då saknades särskilda professionella normer för hur rektorerna 

skulle handla på en rad områden. Det var otydliga handlingsanvisningar för 

gruppen rektorer vilket ledde till en tid med stort fokus på rektorers 

individuella förmågor att leda skolor med ett komplext uppdrag. En av 

                                                 
23

 Ibid. 
24

 Hallerström, 2006, s. 229. 
25

 Wahlström, 2002, s. 229. 
26

 Sundberg, Daniel, Skolreformernas dilemman – En läroplanteoretisk studie av kampen om tid i den 

svenska obligatoriska skolan, Växjö: Acta Wexionensia. 2005, s. 147. 



15 

 

följderna blev en stor omsättning av rektorer där exempelvis 7 av 10 

rektorer lämnade yrket mellan 2001 och 2007. 
27

 

 

Det är med andra ord en relativt samstämmig forskning som beskriver problemet som 

rektorerna ställdes inför vid övergången från den regelstyrda skolan till en mål- och 

resultatstyrd verksamhet.  

2.3 Skollagen 1985-2010: en jämförelse beträffande lagparagrafer gällande 

rektor 

I detta avsnitt redogör jag för hur rektors ansvar och skyldighet skrivs fram i 

respektive lagstiftning och jämför dem emellan.  Regleringar som inte specifikt rör 

grundskolan behandlas inte i denna jämförelse.  

 

För att ge en snabb numerisk överblick över användarfrekvensen av termen ’rektor’ 

kan sägas att i den tidigare skollagen
28

 finns rektor nämnt vid 20 tillfällen (i den 

senaste upplagan innan skollagsbytet), i den nu gällande lagstiftningen (2010:800) 

finns rektor nämnt 144 gånger.  

2.3.1 Ledning och behörighet 

I detta avseende finns det påtagliga likheter mellan de båda lagstiftningarna men även 

en del större skillnader. I 1985 års skollag uttrycks att utbildningen i skolan skall ledas 

av rektorer som särskilt verkar för att utbildningen utvecklas.
29

 Även i I 2010 års 

skollag uttrycks att en skolenhet skall ledas av en rektor som särskilt verkar för att 

utbildningen utvecklas men formuleringarna har såväl ändrats som förtydligats. 

Exempelvis betonas att titel är förbehållen rektor samt att rektor beslutar om skolans 

inre organisation; genom direkta beslut eller via delegering.
30

 

 

Vidare finns mindre men odiskutabelt avgörande skillnader beträffande 

ledningsformuleringarna. I 1985 års skollag finns inte räkneordet ”en [rektor]” med 

vilket innebar att delat ledarskap mellan flera rektorer vid samma skolenhet var möjlig. 

I 2010 års skollag är detta inte möjligt enligt skolverket.
31

 

 

                                                 
27

 Leo, 2010, s. 148. 
28

 Skollagen 1985:1100. 
29

 Ibid. 2 kap 2-2a §. 
30

 Ibid. 2 kap 9-10§. 
31

 Skolverket, Mer om rektorn och förskolechefen, 2011.  
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Ett uttryck som har försvunnit i och med införandet av 2010 års skollag är att rektorn 

skall vara förtrogen med det dagliga arbetet.
32

 Vad jag förstår har det ersatts med krav 

på att rektor skall se till att det pedagogiska arbetet samordnas på varje skolenhet.
33

 En 

möjlig förklaring till det är att den nya skollagen betonar rektors möjlighet att delegera 

såväl arbetsuppgifter som ansvar och därmed inte behöver hålla sig a jour med det 

dagliga arbetet på samma sätt som föreskrevs i tidigare lagstiftning.  

 

Beträffande rektorers behörighet kan konstateras att behörighetskravet för rektorerna 

har skärpts. I 1985 års skollag skulle rektorer ha förvärvad pedagogisk insikt och en 

viss utbildningsbakgrund eller en påbörjad skolledarutbildning.
34

 I 2010 års skollag är 

behörighetskravet pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet. Vidare skall 

anställd rektor skyndsamt påbörja statlig rektorsutbildning, om denne inte redan 

förvärvat sådan, vilken senast skall vara avslutad fyra år efter tillträdesdatum.
35

 

2.3.2 Disciplinära åtgärder 

I fråga om disciplinära åtgärder finns en formulering som är i princip identisk i de 

respektive skollagarna. Det gäller rektors befogenhet att omhänderta farliga och 

störande föremål samt rektors skyldighet att anmäla vissa omhändertaganden 

(exempelvis knivar och kemikalier) till polismyndighet.
36

 Detta är dock den enda 

paragrafen som reglerar disciplinära åtgärder i 1985 års skollag. I 2010 års skollag har 

dock rektors befogenheter och ansvar utökats betydligt. För det första skall rektor i 

samråd med personal, elever och vårdnadshavare besluta om skolans ordningsregler.
37

 

 

För det andra får rektor (och lärare) vidta nödvändiga men tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra eleverna trygghet och studiero. Rektor kan besluta om 

kvarsittning, och efter utredning även besluta om skriftlig varning, avstängning samt 

placering vid tillfällig skolenhet eller i annan undervisningsgrupp. Om rektor beslutar 

om avstängning skall huvudmannen informeras samt även socialtjänsten om elever är 

                                                 
32

 Skollagen 1985:1100, 2 kap 2 §. 
33

 Skollagen 2010:800, 2 kap 9 §. 
34

 Skollagen 1985:1100, 2 kap 2a §. 
35

 Skollagen 2010:800, 2 kap 11 § 
36

 Skollagen 1985:1100, 1 kap 20-21 § resp. 2010:800, 5 kap 22-23 §. 
37

 Skollagen 2010:800, 5 kap 5 §. 
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under 18 år.
38

 Tidigare var det huvudmannen som beslutade om avstängning och 

omplacering. 

2.3.3 Skolinspektionen 

I en av de sista revideringarna av 1985 års skollag tillkom en paragraf kring 

skolinspektionens tillsyn där rektor på Skolinspektionens begäran måste lämna ut de 

handlingar som myndigheten kräver.
39

 Denna formulering är i 2010 års skollag struken 

och regleras mot ansvarig huvudman: ”Den vars verksamhet står under tillsyn enligt 

denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt 

tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen”.
40

 

2.3.4 Tillkomna lagparagrafer i 2010 års skollag 

Den absolut största förändringen vad gäller lagregleringen av rektors ansvar och 

skyldigheter är inte de tidigare redovisade förändringarna utan de nytillkomna 

lagparagrafer i skollag 2010:800. Flertalet av paragraferna har tidigare reglerat 

huvudmannens ansvarsområde medan vissa är helt nytillkomna. 

 

Särskilt stöd 

Rektor ansvarar för att stödbehovsutredning skyndsamt tillsätts vid behov, och att 

åtgärdsprogram upprättas samt beslutas. Om åtgärdsprogram innehåller beslut om 

särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång får detta beslut inte delegeras.
41

 

 

Betyg 

Rektor ansvarar att betyg sätts i enlighet med lag och gällande författning.
42

 Rektor 

beslutar även om betyg i de fall där skolor saknar legitimerad lärare i aktuellt ämne.
43

 

Vidare får rektor rätta betyg som genom slarv är felaktiga. Rektor skall rätta betyg om 

nya omständigheter framkommit efter betygssättningen och betygssättaren inte längre 

är anställd vid skolenheten eller har andra förhinder alternativt om flera betygssättare 

                                                 
38

 Ibid. 5 kap 8-14, 16 §. 
39

 Skollagen 1985:100, 14 kap 13 §. 
40

 Skollagen 2010:800, kap 26 7§. 
41

 Ibid. 3 kap 8-9, 11 §.  
42

 Ibid. 3 kap 14 §. 
43

 Ibid. 3 kap 16 §. 
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inte är överens.
44

 Rektor kan besluta om blockbetyg i åk 6 för naturvetenskapliga 

ämnen respektive samhällsvetenskapliga ämnen.
45

 

 

Inflytande och kvalitet 

Rektor ansvarar för att en skolenhets kvalitetsarbete sker i överensstämmelse med 

skollagen.
46

 

 

Rektor ansvarar för att det finns forum för elever och vårdnadshavare där dessa 

grupper informeras och får möjlighet att komma med synpunkter innan beslut fattat 

som kan ha betydelse för eleverna och vårdnadshavarna.
47

 Rektor ansvarar för att 

elever har information om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen 

och vilka fora som de kan ha representation i.
48

 Rektor får även delegera beslut till en 

lokal styrelse om beslutet enligt andra kapitlet, tionde paragrafen, dock ej beslut som 

rör enskild elev.
49

 

 

Ledighet och frånvaro 

Rektor beslutar om elevs ledighet. Om ledigheten är längre än 10 dagar får beslutet 

inte delegeras.
50

 Rektor skall se till att elevs vårdnadshavare informeras samma dag 

som eleven uteblir utan giltigt skäl. Endast om det finns särskilda skäl kan undantag 

göras.
51

 Rektor kan besluta om enstaka befrielse från obligatoriska inslag i 

undervisningen. Sådant beslut kan inte delegeras.
52

 

 

Individuell utvecklingsplan 

Rektor beslutar inom ramen för skollagstiftningen om utformningen av den 

individuella utvecklingsplanen.
53

 

 

 

                                                 
44

 Ibid. 3 kap 19- 20§. 
45

 Ibid. 10 kap 15 §. 
46

 Ibid. 4 kap 4 §. 
47

 Ibid. 4 kap 13 §. 
48

 Ibid. 4 kap 14 §. 
49

 Ibid. 4 kap 17 §. 
50

 Ibid. 7 kap 18 §. 
51

 Ibid. 7 kap 17 §. 
52

 Ibid. 7 kap 19 §. 
53

 Ibid. 10 kap 13 §. 



19 

 

Kränkande behandling 

Rektor är skyldig att anmäla tillbud där elever anser sig kränkta till huvudmannen.
54

 

 

Särskoleintegrerade elever 

Rektor i grundskola får besluta om undantag från grundsärskolans bestämmelser 

gällande integrerade särskoleelever.
55

 

                                                 
54

 Ibid. 6 kap 10 §. 

55
 Ibid. 7 kap 9 §. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

Denna studies centrala tema är rektorers reflektioner kring deras eget ledarskap med 

en förändrad skollagstiftning. För detta examensarbete blir då forskning och andra 

studier som behandlar skolledarskapets förändring samt, i viss mån, även juridiska 

frågor, relevant.  Av förklarliga skäl är inte införandet av skollag 2010:800 särskilt 

beforskat. Däremot finns det angränsande forskning kring såväl skolledarskap och 

skollagsfrågor. 

 

En stor del av mitt bakgrundsmaterial är hämtat från Annika Ullmans avhandling 

Rektorn – en studie av en titel och dess bärare (1997). Ullman studerar rektors 

utveckling från 1200-talet fram till mitten av 1990-talet. På ett ingående sätt beskriver 

Ullman hur rektorskapet går från att vara ett utpräglat manligt ämbete till att vara ett 

kvinnodominerat yrkesprojekt. Stor vikt i hennes avhandling ligger på att beskriva de 

många konflikter som rektorsyrket går igenom under historien.  

 

Stephan Rapp skriver i sin avhandling Rektor – garanti för elevernas rättsäkerhet? att 

många rektorer saknar så pass mycket juridisk kunskap att de inte kan sägas vara 

garanter för elevernas rättsäkerhet. Vidare menar Rapp att det inte finns någon 

tradition i rektorskåren att aktivt arbeta med juridiska frågor. Dessutom framkommer i 

Rapps avhandling en för den är undersökningen mycket intressant uttalande från 

Skolverket vilket uttryckte att elever och vårdnadshavare i praktiken saknade 

möjligheten att överklaga eller på annat sätt driva frågor av juridisk karaktär. 

 

Helena Hallerströms avhandling Rektors normer i ledarskap för skolutveckling inriktar 

sig främst på hur rektor upplever sitt ledarskap beträffande utveckling och vilka 

normer som ligger till grund för ledarskapets skolutvecklande del. Hallerström menar 

att införandet av den decentraliserade skolan och kommunaliseringen förändrade 

rektors ledningsfunktion i fråga om såväl innehåll och betydelse. I sin avhandling 

säger Hallerström att lagstiftning gällande rektor kan beskrivas som ”intervenerande 
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normer, där staten genom rättsregler ger stöd för vissa bestämda normer”.
56

 

Hallerström pekar på att det är rektor som är adressaten i lagtexten gällande 

skolutveckling och även att denne är ytterst ansvarig för vad som skall uppfyllas, det 

vill säga, rektor skall anordna en verksamhet som utbildar elever i överensstämmelse 

såväl skollag som läroplan men att lagen (1985:1100, min anmärkning) är mycket 

tolkningsbar  vilket leder till att rektors normer är avgörande för hur lagtexten tolkas.
57

 

 

Ulf Leo har liknade tema på sin avhandling i rättsociologi Rektor bör och rektor gör 

(2010) där han bland annat undersöker om det finns något dedikerat normsystem för 

rektors ledning av skolans demokratiuppdrag. Angripssättet för att undersöka frågan är 

jämförelser mellan styrdokument och rektorers egna utsagor om vad de de facto gör. 

Leos motivering till varför undersökningsgruppen rektorer är så pass intressant hittar 

han i rektors, av Skolverket beskrivna, oförmåga att bedriva myndighetsutövning. 
58

 

 

I avhandlingen Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare formar ledarskap i 

skolans vardagsarbete (2009) finner Ann Ludvigsson att bilden av ledaren som ”med 

stark hand förväntas styra sin organisation i rätt riktning”
59

 kan ifrågasättas. Hennes 

studie pekar snarare på att, som avhandlingens titel avslöjar, ledarskapet 

samproduceras mellan rektorer och lärare, en process som sällan löper smärtfritt när 

lärares värderingar och intressen utmanas.  

 

Något utanför denna studies huvudtema befinner sig avhandlingen Om det förändrade 

ansvaret för skolan – Vägen till mål- och resultatstyrning och några av dess 

konsekvenser av Ninni Wahlström. Även om hon inte, primärt, vare sig forskar kring 

ledarskap eller rektor/skolledare är hennes bidrag mycket intressant ur ett 

skolreformsperspektiv. Hennes slutsats är att det stora steget i svensk skolpolitik; att 

växla från en statligt regelstyrd skola till en decentraliserad mål- och resultatinriktad 

utbildning, är sprunget ur diskursiva samtalet kring skolfrågorna under en relativ lång 

tid. Det offentliga samtalet om skolan har påverkad dess praktik. 

 

                                                 
56

 Hallerström, 2006, s. 150.  
57

 Ibid. s. 150-151. 
58

 Leo, 2010, s. 13. 
59

 Ludvigsson Ann, Samproducerat ledarskap: Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans 

vardagsarbete, Jönköping: School of Education and Communication. 2009, s. 171. 
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3.2 Teoretiskt perspektiv och analysmodell 

Denna undersökning använder sig av den inom statsvetenskap agerande Torodd Strand 

och dennes teori om idealtypiska ledarstilar hämtat från Ledelse, organisasjon og 

kultur (2007). I Strands teori kombineras ledarskap på individnivå med organisatoriska 

och organisationskulturella förutsättningar för ledarskap varpå Strand finner att en 

organisations kontext och målsättning avkräver en viss typ av ledarstil av dess styrning 

(ledare) för att kunna fungera optimalt.  

 

För att specificera olika organisationstyper tittar Strand främst på två företeelser; 

formalisering och fokus. Organisationens grad av formaliserat uppdrag kan i Strands 

teori vara antingen låg eller hög. Vidare intresserar sig teorin över var organisationen 

har sitt fokus och i Strands modell riktar sig en organisation antingen inåt mot sig själv 

eller utåt mot omvärlden. Sammanfattningsvis utmynnar Strands teori i fyra olika 

typer av organisationer, där formalisering och fokus kombineras, med varsin idealisk 

ledartyp med en specifik ledarstil för respektive organisation (se figuren nedan).
60

  

Denna organisationsmodell skall enligt Strand inte ses som ett nytt bidrag till 

ledarskapsforskningen utan snarare som en modell där ledarskapets möjligheter är 

kopplade till olika organisationsformer.
61

 Det skall tilläggas att terminologin i Strands 

modell ursprungligen är hämtade av Isac Adizes verk, Corporate Lifecycles: How and 

Why Corporations Grow and Die and What To Do About It (1988). Vidare har 

översättningen från norska till svenska gjorts av författaren till examensarbetet. 

 

Strands teori kan enligt min mening vara ett skäligt verktyg att använda för denna 

studies tolkning av de intervjuades svar. För det första tar teorin hänsyn till 

ledarskapets sammanhang och i vilken styrningskontext som ledarskapet är 

producerat. De yttre styrfaktorerna för rektorerna har i och med skollagsskiftet ändrats 

och jag menar att Strands modell har en styrka i och med att både individ och 

kontextuella förutsättningar blir inkluderade i begreppet ledarstil; rektors agerande. 

 

Har införandet av en ny skollag medfört krav på en annan typ av organisation för 

skolan är det möjligt att även ledarstilen kan ha ändrats. Som Strand påtalar finns det 

knappast något ledarskap som till fullo passar exakt in i en viss organisationsmall utan 
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verkligheten är givetvis mer komplex och det troliga är att man kan se kombinationer 

av ledarstilar.
62

 Hur som helst tror jag modellen är mycket användbar för att se om det 

framkommit någon förändring i rektorernas ledarskap.  

 

 

 Internt fokus Omvärldsfokus 

 

Låg grad av 

formaliserat 

uppdrag. 

 

1. Grupporganisation 

 

 

Ledarstil: 

 Integreraren 

 

2. Entreprenörs- 

organisation 

 

Ledarstil:  

Entreprenören 

 

Hög grad av 

formaliserat 

uppdrag. 

 

 

 

3. Byråkrati 

 

 

Ledarstil: 

Administratören 

 

4. Expertorganisation 

 

 

Ledarstil: 

Producenten 

 

Figur 1. Idealtypiska ledarstilar i olika organisationer enligt Strand (2007). 

 

Grupporganisationen kännetecknas av låg grad av formalisering, platt struktur (svag 

maktdifferentiering) och är relativt flyktig i sin medlemsstruktur. Ledarskapet kan vara 

självpåtaget av en grupp-i-gruppen eller formellt utsedd av kollektivet. Ledarskapets 

utmaningar i grupporganisationen är främst att hålla samman gruppen och hävda dess 

sociala tillhörighet visavi andra grupper. Kommunikationen inom gruppen 

karaktäriseras av informella samtal, konsensus och inte alltför sällan kan individer 

utanför gruppen ha svårt att erhålla tillgång till det ”egentligen sagda”.
63

 

 

Denna organisationsmodells fördelar är dess potential till social kontroll, integration 

och möjlighet att lära av varandra samt förmågan att undanröja osäkerhet vid 

komplexa arbetsuppgifter. Grupporganisationens nackdelar kan främst sägas vara dess 

otydlighet. Vem som ansvar för vad är sällan klarlagt och ineffektivitet samt dåligt 

arbetsresultat är vanligt förekommande i dysfunktionella grupporganisationer.  
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Entreprenörsorganisationen har även den en låg grad av formalisering. Vidare är den 

starkt beroende av ”omvärlden”, uppdragen som organisationen skall bemästra är 

utifrån kommande och entreprenörsorganisationen är mycket förändringsbenägen. 

Ledarskapet är personligt, subjektivt och bygger i stor utsträckning på relationer till 

medarbetarna. Ledaren är ofta involverad i många delar av organisationen. 

 

För- och nackdelarna med denna organisation går hand i hand. Stor frihet men 

samtidigt höga resultatkrav (för överlevnad), väldigt konjunkturkänsligt vilket kräver 

stor flexibilitet.
64

  

 

Byråkratiorganisationen utmärks av hög grad av formalisering på de flesta nivåer. 

Tydliga, i skrift publicerade, hierarkier för maktfördelning ger en explicit 

ansvarsfördelning inom organisationen. Arbetet utförs ofta i specialistgrupper med 

distinkta ramar i en regelstyrd kontext. Ledarskapet är auktoritärt med uttryckliga, 

formella befogenheter. 

 

Vinsterna i byråkratiorganisation är flera. Den är den bästa organisationsformen om 

man vill undvika osäkerhet och avvikelser. Vidare ger den stabilitet över tid och det är 

förhållandevis lätt att behålla kompetens inom organisationen. Problem som kan 

uppstå i denna organisationsform är bland annat konflikten mellan regelstyrning och 

rationalitet. Att slaviskt följa ”handboken” när mer rationella utvägar finns kan vara 

förödande. Vidare, om än på samma tema, är konfliken mellan specialisering och 

samarbete relativt påtaglig. Strand menar att ram- och regelstyrda specialistgrupper 

kan få samarbetsproblem om de inte har tillskansat sig ett helikopterperspektiv och 

därmed kan se helheter.
65

 

 

Expertorganisationen kan sägas vara en sammanslutning av autonoma experter inom 

sitt kompetensområde. Formaliseringen är relativt strikt även om den sker på de olika 

experternas villkor. Detta leder till att ledarskapet inom denna organisationsform blir 

svagt, ledaren får mer en sammansvetsande roll där olika expertgrupper skall 

sammanflätats. 
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Fördelarna är att en expertorganisation kan vara självstyrande och mycket effektiv. 

Nackdelarna kan tillskrivas det svaga ledarskapet och en sämre beredskap om en 

expertorganisation måste stå till svars för exempelvis en myndighet.
66

 

 

Som tidigare nämnts fokuserar Strand på begreppen fokus och formalisering i sin 

analysmodell. I denna studies resultatdel finns dessa av förklarliga skäl representerade. 

Studiens resultat belyser även andra teman; förandrat ledarskap ur ett mer generellt 

perspektiv, ledarskapets komplexitet och ledarskapets styrningssammanhang.  Dessa 

finns inte med som en del av Strands analysmodell även om Strand indirekt berör dem 

i sitt resonemang kring ledarskap och ledarstilar.  

 

För den här studiens vidkommande finner jag det relevant att behandla nämnda teman 

även om de inte utgör en del av Strands analysmodell. De tillför en ytterligare 

dimension till arbetet, i synnerhet vad gäller resultatets diskussionsavsnitt och ger en 

större bredd till studien som helhet. 
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4. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rektorer och skolchefer ser på 

grundskolerektorers ledarskap med anledning av införandet av den nya skollagen 

(2010:800).  

 

Följande frågeställningar ska besvaras: 

- Hur uppfattar rektorer och skolchefer grundskolerektorers ledarskap i ljuset av den 

nya skollagen? 

- Finns det diskrepans mellan skolchefers och rektorers syn på grundskolerektorers 

ledarskap? 
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 5. Metod 

5.1 Datainsamling 

Datainsamlingen bygger på intervjuer med grundskolerektorer och skolchefer i en 

kommun man kan således säga att undersökningen är en fallstudie. Huruvida 

resultaten kan generaliseras diskuteras nedan. 

 

I denna studie har inget särskilt urval gjorts beträffande huvudman förutom att det kan 

ses som ett bekvämlighetsurval. Enligt min bedömning är selektionen av respondenter 

av betydligt större vikt och därför är urvalet av personer för studien målinriktat.
67

 

Eftersom denna studie skall undersöka uppfattningar om ledarskap har de sex rektorer 

som är utvalda att delta i studien valts enligt följande kriterier; den utvalde rektorn 

skall ha varit verksam som skolledare
68

 under både skollag (1985) och skollag (2010). 

Det totala antalet skolchefer i den aktuella kommunen är två till antalet därför har 

inget urval gjorts. Syftet med deras medverkan är att reflektera kring 

grundskolerektorers ledarskap i och med byte av skollag.  

 

Rektorer och skolchefer har fått information om min undersökning och dess syfte cirka 

tre månader innan intervjuerna. Vidare har de som uppfyllt kriterierna för studien 

(beskrivet ovan) blivit tillfrågade om att medverka vilket resulterade i att sex rektorer 

och två skolchefer medverkar i studien. Av konfidentiella skäl kan informanterna inte 

presenteras närmare mer än att de har verkat som skolledare i skollag 1985:1100 samt 

i skollag 2010:800. 

 

Ur en annan aspekt kan detta utväljande kategoriseras som ett bekvämlighetsurval 

vilket är ett mycket vanligt urval, särskilt när det gäller organisationsstudier.
69

 

Informanterna finns tillgängliga inom min egen verksamhet och är således mina 

kolleger och chefer. Ur flera perspektiv är det förhållandet inte det mest lämpliga men 
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det kan även finnas vissa fördelar med att undersökaren har en personlig koppling till 

de intervjuade: 

 

För det första kan ett kollegialt förhållande mellan frågande och svarande hämma 

informanterna då de skall uttala sig om upplevelser till en kollega och för det andra 

finns det en mindre risk att informanternas identitet eventuellt kan spåras då de 

intervjuade är medvetna om varandras medverkan. För det tredje finns det en risk för 

att min trovärdighet som undersökare påverkas negativt. Merriam menar att det är 

viktigt att ha distans till det man skall studera
70

, en distans som definitivt krymper då 

man undersöker något i sin egen verksamhet. 

 

Trots de risker jag påpekar vill jag inte överdriva de negativa riskerna med min 

professionella närhet till de intervjuade; ämnet för min undersökning är att bedöma 

som relativt ”neutralt”, jag anser inte att det finns något direkt hindrande i att uttala sig 

i om sin upplevelse i sin roll som rektor eller skolchef då en ny skollag träder i kraft, 

även om det gäller att uttala sig till en kollega. Vidare har de intervjuade i förväg 

informerats om den beskrivna problematiken och intervjuerna har medvetet förlagts 

till respektive rektors arbetsplats. 

 

Det kan även finnas en viss fördel med att undersökaren och de intervjuade känner 

tillit till varandra. Sveder hävdar att när en svarande skall ge sitt personliga tyckande 

och ställningstagande i olika sammanhang är det ett krav att den intervjuade känner 

förtroende för undersökaren och att den intervjuade förstår och respekterar syftet med 

intervjun
71

, något som jag upplever har varit fallet med de intervjuer som jag har 

genomfört. 

5.1.1 Provintervju 

En provintervju har gjorts. Personen har inte varit rektor i den tidigare 

skollagstiftningen under tillräcklig tid (endast drygt tre månader) för att anses 

kvalificerad för undersökningen. Trots detta var min upplevelse av intervjun att 

vederbörande utan bekymmer kunde uttala sig om rektorskapet inom respektive 

lagstiftning.  
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Påpekandet om att frågeställningen endast handlar om en förändrad lagstiftning var 

välbehövlig. Den intervjuade personen uttryckte själv att det är ”lite svårt att hålla reda 

på vad som är vad” men vid uppmaning kunde vederbörande redigt svara på den del av 

de sentida reformerna som eftersöks. 

5.2 Bearbetning och analys 

Intervjuerna digitalt inspelade och sedan transkriberade i linje med Brymans 

rekommendationer
72

 där verbala tics, intervjuarens ord och uppenbart irrelevant 

information har redigerats bort. Vidare har den skriftliga återgivningen av det 

fonetiska talet redigerats till mer sammanhängande text. Såväl inspelningarna som de 

utskrivna intervjuerna förvaras hos författaren och omfattar ca. 21 sidor. 

 

Resultatet av informanternas utsagor redovisas i teman, relevanta för undersökningen, 

där rektorer och skolchefer redovisas tillsammans för respektive tema.  För att 

kategorisera dessa temata använder jag mig av Strands analysmodell
73

 för att se hur 

informanternas svar förhåller sig till de olika organisationsmodellerna och deras ideala 

ledarskapstyper. Där skolledarna presenteras på individnivå använder jag mig av 

bokstaveringsalfabetet för att namnge dem med början på ”Adam”. Detta förfarande 

ger ett sken av att det endast är manliga svarande som deltar i studien men i realiteten 

består informanterna av fyra män och fyra kvinnor. 

 

Analysmetoden kan sägas vara narrativ då denna undersökning handlar om personers 

beskrivningar av sitt förflutna, nutid och framtid samt personers upplevelser av deras 

roller i dessa skeenden.
74

 Vidare har analysen en tematisk prägel då fokus ligger på 

vad som sägs och inte på hur något sägs.
75

 

5.3 Etiska överväganden 

Denna undersökning utgår från Vetenskapsrådets
76

 forskningsetiska principer vad 

gäller informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav.  
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Rörande informationskravet har i studien deltagarna informerats om undersökningens 

syfte och det sätt som författaren valt att samla in informationen på. Dels har 

deltagarna informerats i grupp innan studien, dels personligen innan själva intervjun. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att deltagare i studien varit informerade om att 

de när som helst kunnat avbryta sin medverkan.   

 

Kravet på konfidentialitet betyder i denna undersökning att personuppgifter om 

deltagarna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Vidare har 

alla spårbara identifikatorer såsom namn, platser och arbetsplatser fingerats och allt 

intervjumaterial däribland digitala inspelningar, anteckningar i samband med 

intervjuerna och de transkriberade texterna förvaras där enbart författaren har tillgång 

till dem. Det skall dock tilläggas att flera av de intervjuade är medvetna om varandras 

medverkan i studien men att någon skall kunna uttyda vem som har sagt vad bedömer 

jag som minimal.  

 

För att uppfylla nyttjandekravet är deltagarna i studien informerade om att deras 

utsagor enbart har insamlats för denna studies syftes skull och inte kommer att på 

annat sätt spridas om inte någon i framtiden citerar ur detta examensarbete. 

5.4 Reflektioner kring metod, validitet och reliabilitet  

För det första vill jag uppmärksamma att jag som student inte har de juridiska 

kunskaperna som fackmän inom området har. Mina jämförelser av två lagstiftningar 

är, även om jag har försökt att varit noggrann, utförda av en lekman på det juridiska 

området. Förvisso arbetar jag dagligen med skollagsfrågor, i synnerhet tolkning av 

dem, i min roll som grundskolerektor men att angripa dem i fråga om jämförelser har 

jag tidigare inte gjort.  

 

För det andra har jag upplevt att mina intervjuer har blivit något korta sett till antal 

minuter. Det har dock inte upplevts att ämnet hade behövts uttömmas ytterligare vilket 

föranleder mig att fundera över datainsamlingsmetod. Eftersom intervjuerna upplevts 

korta kanske det hade varit mer lämpligt att samla in data via enkäter och i det fallet 

utöka antalet respondenter. Jag är dock av den åsikten att de (korta) intervjuer som har 

genomförts har fyllt sitt syfte för detta arbete. 
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För det tredje vill jag mena att detta arbete är produkten av val som jag har gjort. Allt 

från bakgrundsinformation via val av intervjucitat till textproduktion. Jag ansluter mig 

till den postmodernistiska tanken om att det inte går att neutralt och objektivt förmedla 

en yttre verklighet och detta arbete är endast ett av många tänkbara försök att förklara 

”den sociala verkligheten”.
77

  

 

Metodens validitet för denna undersökning bör vara god. Förvisso föreligger viss risk 

med mitt kollegiala släktskap med de intervjuade som jag beskrivit i metodavsnittet. 

Vidare finns risken att de intervjuade, mitt uppe i sitt värv, inte kan reflektera över sitt 

eget ledarskap på ett någorlunda objektivt plan och därmed inte se eventuell 

förändring i vederbörandes ledarskap trots att så har varit fallet. Jag anser dock att en 

sådan risk alltid föreligger vid datainsamlingsmetoder där personer retrospektivt skall 

redogöra för upplevelser. Att jag inhämtar svar från skolledarnas chefer bör gagna 

undersökningens validitet ytterligare och sannolikt ger denna modell för 

informationsinsamling ett rimligt svar till min frågeställning.  

 

Även reliabiliteten bör för detta arbete vara god. Jag anser att intervjufrågor, teman 

och informanternas svar kopplat till vald analysmodell är helt relevant för min 

frågeställning. Dock vill jag inskjuta en problembild gällandes reliabilitet. Jag 

eftersöker reflektioner på frågan om den nya skollagen eventuellt gett upphov till ett 

förändrat ledarskap, vad jag däremot inte behandlar i analysen är huruvida ett 

förändrat ledarskap är bestående eller av tillfällig karaktär med tanke på att skollagen 

inte varit i bruk under särskilt lång tid. Detta faktum kan ses som en brist ur 

reliabilitetshänseende. 
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6. Resultat  

I detta avsnitt redovisas det empiriska materialet i följande teman: Förändrat 

ledarskap, Ledarskapets komplexitet, Styrning, Fokus och Formalisering. De tre första 

temata har för ambition att belysa skolledarnas upplevelser av eventuellt förändrat 

ledarskap och de två senare har för ambition att belysa eventuella förändringar i 

relation till Strands modell. Rektorer och skolchefer redovisas tillsammans. I avsnitt 7 

kopplas resultatet mot Strands analysmodell.  

6.1 Förändrat ledarskap 

Varje rektor, med viss reservation för den minst erfarne rektorn vilken såg ett 

kommande förändrat ledarskap, i undersökningen menar att ledarskapet på något sätt, 

direkt eller indirekt, har förändrats i och med införandet av den nya skollagen. På rak 

fråga är några tveksamma till om de bedömer att de har förändrat sitt ledarskap men 

när de lägger ut texten en aning blir det relativt tydligt att förändringar har skett vad 

gäller ledarskapet:  

 

Rektor Adam: 

man måste tvunget bli tydligare med vissa saker och även tydliggöra för 

personal (paus) att det som varit innan, lite på känsla, det håller aldrig för 

vi kan alltså bli granskade på alla möjliga sätt.  

 

Rektor Bertil: 

Det är lättare att hitta stöd i lagen för saker, nu, med den nya lagen och att 

uppdraget var mitt. Att det var liksom så klart och tydligt sagt att det är 

rektor som tar det beslutet, det är egentligen ingen annan (paus). 

 

Rektor Ceasar: 

Eftersom den här [skollagen] är så pass tydlig så hjälper den ju mig att driva 

(paus) enheten framåt så att säga, tycker jag 

 

Rektor David: 

Jag tycker också det men det har blivit tydligare framför allt, mycket 

tydligare tycker jag. Man känner mer att man gör rätt saker än i 1985 års 

skollag. 
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Rektor Erik: 

Nya skollagen är tydligare och ger givetvis mer byråkrati alltså mera 

administration i mitt ledarskap som jag blir tvungen att göra saker. Den tar 

mig ifrån tillfällen att vara ute i verksamheten eftersom det är mycket 

dokument som skall genomföras också. 

 

Rektor Filip:  

Ja, både och. När man slår upp den nya skollagen kommer man väl att 

upptäcka att det kommer att förändra mitt ledarskap men inte något direkt 

konkret som jag kommer att tänka på. 

 

Rektorerna pekar på den nya skollagens tydlighet om än ur olika synvinklar. Rektor 

Adam, Bertil och till viss mån även rektor Caesar uttrycker en dragning åt det 

auktoritära hållet där det uttrycks ett behov eller en vilja att leda medan rektor David 

mer formulerar en allmänt hållen ståndpunkt att ledarskapet har förändrats och att 

lagen blivit enklare att efterleva med ökad tydlighet från den nya skollagen. Rektor 

Erik å sin sida tenderar att gå i den administrativa riktningen och pekar på skollagens 

krav på ökad byråkratisering av ledarskapet. Som tidigare nämnts ser rektor Filip mer 

en kommande förändring 

 

Konkretiserat i vardagligt arbete är informantgruppen överens om flertalet företeelser. 

Ingen verkar arbeta mindre, snarare verkar det som mer arbete läggs ner i yrkesrollen. 

Elevhälsafrågor av olika slag och administrationen kring dem samt andra 

administrativa uppgifter lyfts fram av flertalet informanter som särskilt tidskrävande 

och vilka sägs ha ökat i omfång i och med den nya skollagen. Tre informanter 

framhäver att de använder sig av delegation i sitt ledarskap men att de trots allt känner 

ett stort ansvar för det de uppgifter som de delegerar. 

 

Skolcheferna ställer sig relativt tveksamma till om den nya skollagen har haft någon 

större inverkan på rektorernas ledarskap:  

 

Skolchef Gustav: 

Både ja och nej. Jag tror att rektorer som är väl uppdaterade med 

styrdokument som rektor har att förhålla sej till, dom kanske kan tydligt 
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känna att nu har jag som rektor ett betydligt mer tydligt, utmejslat ansvar för 

den inre verksamheten på en skola. (---) Jag tror att rektorerna själva i alla 

delar inte är medvetna om det stora maktsfär som man blivit tilldelad. 

 

Skolchef Helge: 

Det är en jättesvår fråga. Jag tror inte att skollagen har påverkat själva 

ledarskapet. Däremot tror jag att (paus) det är inte själva skollagen utan 

debatten kring måluppfyllelsen har haft större avtryck i diskussionen kring 

skolledarnas ledarskap och uppdrag. 

 

Ingen av skolcheferna, följaktligen, tror heller att rektorerna fokuserar på nya delar i 

deras ledarskap, de anser inte heller att rektorerna, så att säga, avvecklat några delar av 

ledarskapet. Förvisso nämner skolchef Helge att rektorerna möjligen har blivit mer 

noggranna i beslutsvägarna för i och med överklagandemöjligheter och 

vitesföreläggande. 

 

Skälen till skolchef Gustav tveksamhet i fråga om rektorernas ledarskap har förändrats 

är flera. Informantens huvudargument består i rektorerna mycket mer fokuserade på 

andra reformer såväl statliga som kommunala, särskilt implementerandet av den 

relativt nya läroplanen LGR-11, och därmed har skollagsbytet inte fått någon 

ansenligare inverkan på rektorernas ledarskap. Vidare antyder informanten att 

rektorernas nyvunna makt skulle kunna utmana skolchefen/huvudmannen men att 

rektorerna väljer att inte göra det och därför hämmas ledarskapets utveckling.  

 

Det skall dock tilläggas att informanten menar att det kan finnas enskilda rektorer som 

på något sätt förändrat sitt ledarskap som en konsekvens av ny skollagstiftning. 

 

Skolchef Helges säger att lagstiftning generellt inte påverkar ledarskapet i någon större 

utsträckning utan det är gör andra företeelser såsom debatten kring måluppfyllelse och 

debatten kring ledares ledarskap på ett generellt plan. Informanten menar att den nya 

skollagen har fått betydelse för den dagliga driften på skolorna men lagen i sig inte 

påverkat rektorernas ledarskap nämnvärt.  



35 

 

6.2 Ledarskapets komplexitet 

På frågan om skolledarna anser sitt ledarskap mer komplext i och med den nya 

skollagen svarar informanterna väldigt likartat. Alla framhåller att skolledarrollen 

generellt är synnerligen komplex men att tydligheten i den nya skollagen gör att 

ledarskapet något enklare. Exempelvis framhåller rektor David att vissa beslut som 

måste fattas bättre tas emot av den som beslutet gäller då lagstiftningen är tydlig och 

på så sätt blir ledarskapets exekutiva del mindre komplex:  

 

Jag upplever den också som en trygghet, till exempel det här med ledighet 

och såna saker och det här med särskilda skäl och mycket särskilda skäl, i 

kommunikationen med föräldrarna så tycker jag att man har stöd av den. 

(Rektor David) 

 

Två av informanterna lyfter fram delar som de anser gör ledarskapets komplexitet mer 

påtagligt med den nya skollagen. Rektor Erik ser att de olika 

överklagansmöjligheterna och de processer som följer med det har komplicerat 

vederbörandes roll: ”Det mer komplexa jag kan se är då är ju till exempel alltså (paus) 

överklagansmöjligheter och alla dom processerna (---) och det ställer ju till det” 

(Rektor Erik). Liknande tankar har de båda skolcheferna: 

 

Allstå i och med en rättighetslagstiftning så skapar det en komplexitet i det 

här att du faktiskt kan överklaga, att du kan, att du granskas och det kan 

finnas ett vitesföreläggande i bortre ändan (Skolchef Helge). 

 

Vidare: 

 

Rektor måste göra rätt för gör inte rektor rätt då finns det instanser som kan 

tydligt markera att, här har det nog gått fel och dessutom finns det 

repressiva åtgärder i form av skadestånd och annat (Skolchef Gustav). 

 

Skolchef Helge anser dock att intentionerna med den nya lagstiftningen är att förenkla 

ledarskapet. Avsikten i lagen är med största sannolikhet att rektorerna skall känna att 

vissa saker inte behöver debatteras eller att rektor måste hänge sig åt tolkning utan att 

rektor kan ägna sig åt annat, menar informanten. 
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Rektor Adam menar att den del av lagstiftningen som reglerar lärarlegitimationen och 

behörighetskraven komplicerar Adams möjligheter att leda skolenheten som han vill. 

Adam påtalar att denna del troligen kommer att förvärras när undantaget för icke-

legitimerade lärare slopas första januari 2015. ”Det går ju att säga att jag skall ha en 

behörig lärare men den måste ju finnas någonstans (skratt) och dom måste ju vara kvar 

i yrket, dom som är utbildade” (Rektor Adam).  

6.3 Styrning 

Återigen lyfter rektorerna fram att den nya lagstiftningens tydlighet är dem till hjälp. 

På temat styrning har de dock valt att tolka begreppet något olika. Rektor Adam, 

David och Erik ser den nya lagstiftningen som en hjälp då det kommuniceras med 

skolans elever och vårdnadshavare, exempelvis: ” Det är lätt är lätt att synliggöra den 

[skollagen] för alla som jag har kontakterna, på, i skolan då, och föräldrar och annat” 

(Rektor Erik). Andra beslut kring elevledigheter och motiv till agerande i andra frågor 

finner dessa informanter stöd i lagstiftningen för att ta och det upplevs positivt och 

enligt dem förenklar det styrningen av skolan. 

 

Rektor Bertil, Caesar och Filip understryker andra faktorer på temat styrning. Rektor 

Bertil ser det egentligen positivt på det utökade mandat han har fått i och med ny 

lagstiftning och att han nu kan styra sin skola på egen hand och även fatta det beslut 

som han finner nödvändiga. Bertil påtalar dock att ekonomi och övergripande 

organisation i praktiken förhindrar honom från att styra skolan i önskad riktning. 

Rektor Filip lyfter även han fram det ökade mandat som skollagen givit honom där 

han menar att det är enklare att fatta svåra beslut: ”Jag ser det som ett stöd, det ger mig 

liksom ett mandat när jag skall ta beslut eller gå vidare i en fråga i tuffa elevärenden” 

(Rektor Filip).  

 

Rektor Caesar menar att den nya skollagens möjlighet till delegering av olika slag och 

tydligheten i delegationsordningen ger honom bättre förutsättningar att styra skolan. 

Rektor Caesar finner det positivt, på ett generellt plan och inte bara för hans enhet, att 

den tydliga lagstiftningen tvingar alla skolor att drivas på likartat sätt: ”Och så finns 

tydlighet i vad vi får delegera och inte delegera (paus) och en trygghet att alla skolor 

skall drivas likadant” (Rektor Caesar). 
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De båda skolcheferna hävdar att all skolstyrning bottnar i vad huvudmannen kan 

erbjuda för kontext. Om huvudmannens (ekonomiska) ramar är knappa är rektors 

möjlighet att styra sin verksamhet klart begränsad menar de. Vidare säger de, om än på 

något olika sätt, att rektorer är arbetsgivarmässigt knutna till huvudmannen och måste 

således inrätta sig efter kommunala direktiv annars är det brott mot arbetsrätten därför 

finns det en begränsning i rektors styrmöjlighet oavsett vilken skollagstiftning man 

talar om. 

 

Vidare säger skolchef Helge att rektorers friutrymme i och för sig alltid har funnits och 

det har varit upp till den enskilde rektorn att nyttja det eller inte. Beträffande 

friutrymme menar Helge att den nuvarande lagstiftningen egentligen bara har 

nedtecknat något som alltid har funnits: ”jag tycker, egentligen har man bara skrivit 

ner det som funnits i alla tider, vill man så har man alltid kunnat utveckla 

verksamheten, så ser det ut” (skolchef Helge) 

6.4 Fokus 

Skolledarnas upplevelser huruvida de fokuserar mer mot inre organisation eller mot 

omvärldsfaktorer i och med ny skollag är något svårt att utröna. Förvisso svarar de 

tillfrågade att deras fokus mer är riktat mot inre organisation. Flera av informanterna 

påtalar dock att de upplever att de generellt ”bevakar” skeenden med högre frekvens 

nu än tidigare och därmed riktar sina blickar såväl inåt som utåt. Den minst erfarne 

informanten menar att allt fokus riktas inåt och skälet till det är just brist på erfarenhet: 

”Än så länge inåt, att jag då kan åberopa att jag är ganska ny, jag har fullt sjå att se det 

inåt” (Rektor Filip). 

 

Rektor Adam och rektor Caesar påtalar att delade ledarskap inte längre är möjligt och 

därför måste de även leda den person som innehar den biträdande funktionen på skolan 

och till följd därav riktas fokus än mer mot den inre organisationen. Rektor Erik anger 

sitt motiv till att hans fokus riktas mer mot inre organisation med den nya 

lagstiftningen och tillkommande strukturer för att möta den: 

 

Svårt, jag har svårt att svara på det men jag (paus) känslan jag har är att jag 

jobbar mera inåt för att hitta rutiner och strukturer som fungerar i den inre 
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verksamheten men som även lever upp till lagen, det är det här som är att 

göra (Rektor Erik) 

 

Skolchef Gustav ser två scenarier som båda bygger på att rektor har blivit mer 

lagbunden; antingen medför den nya skollagen att rektor vänder sig utåt på grund av 

rädsla för att göra fel och i det scenariot behövs hela tiden kontroll mot yttre 

(granskande) parter. I det andra alternativet så tar rektor sitt utökade mandat och 

fokuserar inåt mot den egna organisationen i syfte att försöka skapa det bästa lärandet. 

 

Skolchef Helge förmodar att den nya skollagens intention är att rektor skall fokusera 

mer inåt mot den egna organisationen. Helge ser en påtaglig fara med att rektors fokus 

flyttas från den egna organisationen och säger att huvudmännen måste freda rektor och 

skolan från allt för många yttre inspel. Annas riskerar rektor tillslut att företräda en 

”diversehandel” (informantens term). 

6.5 Formalisering 

Skolledarna är helt samstämmiga vad gäller formaliseringen av skolledaruppdraget, en 

del menar även att själva ledarskapet har formaliserats.  

 

Rektor Adam, David samt Erik ser formaliseringen som, i någon mening, något 

positivt. Ett formaliserat ledarskap ger trygghet i diskussioner med personal, brukare 

andra omgivande parter och det är numer enklare att hänvisa till lagtext än förut:  

 

Jag tror det blir mer formaliserat [ledarskapet], eller det är jag övertygad 

om, att det blir mer formaliserat. Det yttrar sig till exempel i APT eller 

samverkan och så vidare att man alltid är tydlig i vilken roll man säger det. 

(Rektor Adam) 

 

Ja, jag upplever att yrket är mer formaliserat. Det tycker jag absolut (paus) 

som en trygghet tycker jag, gentemot omgivningen, brukare och andra 

(Rektor David) 

 

Jag har ju ett uppdrag och gör det utifrån en lag som säger ”att”. Så det är 

mer formellt att det är (avbrott) (Rektor Erik) 
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Rektor Bertil hävdar att formaliseringen av ledarskapet är en direkt orsak av alla 

bemyndiganden som den nya skollagen medfört. Han menar att denna formalisering 

står i vägen för det coachande ledarskap som han vill bedriva och företräda men det är 

numer en omöjlighet. I motsats till Bertil hävdar rektor Filip att ledarskapet inte alls 

har formaliserats och att ett coachande ledarskap inte står i kontrast till ett formaliserat 

uppdrag. 

 

Båda skolcheferna är rörande överens om att rektors uppdrag har formaliserats i och 

med skollagsbytet. Intressant är dock att de har helt olika inställningar till fenomenet. 

Skolchef Gustav benämner företeelsen som en risk och är inte positivt övertygad om 

att rektor återigen blir en ”regeltolkande individ” : 

 

Risken finns att du får en högre grad av formalisering och det betyder att vi 

får en rektor som egentligen återgår till den rektorsroll som vi hade tidigt (--

-) nu är vi tillbaks igen till någon slags regeltolkande individ igen och det är 

ju inressant att se då att: inget nytt under solen, det går i en slags loop”. 

(skolchef Gustav) 

 

Skolchef Helge menar, till motsats från Gustav, att formaliseringen är direkt 

nödvändig för att kunna svara på ett adekvat sätt mot lagstiftningen. Han menar att 

rektorerna inte är tillräckligt formella och att de som berörs av ett rektorsbeslut måste 

känna till hur beslutet är fattat, mot vilken lagparagraf och hur man skall gå tillväga 

för att överklaga ett beslut och i då måste rektors myndighetsutövning vara korrekt. 

 

Myndighetsutövningen är tydligare i lagskrivningen och då måste man 

formalisera och då har vi ett bekymmer för jag tror inte att alla är tillräckligt 

formaliserade och det måste hjälpas till (---) vi har mer en 

rättighetslagstiftning som jag uppfatta det (Skolchef Helge) 
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7. Analys 

7.1 Förändrat ledarskap? 

En möjlig, ur ett övergripande perspektiv, tolkning av rektorernas utsagor är att de 

uppfattar att deras ledarskap har förändrats, i alla fall i någon mening. Det uppenbara 

motivet till mitt påstående ligger i svaret på den direkta frågan om rektorerna upplever 

sitt ledarskap som förändrat. Förvisso är några av rektorerna tveksamma men den 

generella uppfattningen pekar mot ett upplevt förändrat ledarskap. Skolchefernas 

utsagor är dock något mer svårtolkade och att påstå att de menar att rektorernas 

ledarskap har förändrats vore att dra allt för stora slutsatser.  

 

Applicerar man Strands teori på den information som såväl rektorer som skolchefer 

har uppgivit anser jag att man kan dra flera intressanta slutsatser. Informantgruppen 

som helhet är synnerligen överens om i sin upplevelse att den nya skollagen har ökat 

graden av ett formaliserat rektorsuppdrag och att skolorganisationens fokus ur ett 

ledningsperspektiv har förskjutits mot den interna organisationen.  

 

Man kan ställa sig frågan om denna förskjutning har inneburit någon förändring i 

rektorernas ledarskap. Utifrån denna undersökning anser jag att det inte går att besvara 

frågan på ett entydigt sätt. Ett rimligt antagande är att det finns tendenser att skolan 

som organisation närmar sig organisationsformen byråkrati. Följer vi Strands 

organisationsmodell är den idealtypiska ledarstilen för byråkratiorganisationen 
78

 

administratören vars ledarstil karaktäriseras av auktoritet och där ledaren innehar ett 

stort mått av formella befogenheter.
79

 

 

Den här undersökningen kan dock inte svara på om rektorerna de facto har anammat 

någon ny ledarstil och därmed förändrat sitt ledarskap. Däremot skulle 

(skol)organisationen som sådan, med Strands resonemang, bli verkningsfullast om 

rektorerna anammade administratören som ledarstil då ledarskapets möjligheter är 

störst för just administratören inom byråkratiorganisationen.
80
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Figur 2. Undersökningens tendens (markerad med pilar) i relation till 

idealtypiska ledarstilar enligt Strand (2007) 

 

Vad som är ytterligare problematiskt vad gäller att fastslå om rektorernas ledarskap 

har förändrats är att det inte går med någon större noggrannhet att utröna vilken 

organisationsform som var mest lämpad med tidigare skollag, dvs. var i Strands 

modell upplevde rektorerna att deras organisation befanns sig i tidigare. Förvisso kan 

man utgå från Strands teori om en ideal ledarstil kopplat till en viss organisationstyp 

och med visst stöd från undersökningen anta att grundskolan tidigare (styrd med 1985 

års lagstiftning) är att betrakta som en entreprenörsorganisation karakteriserad av hög 

grad av omvärldsfokus och låg grad av formalisering med entreprenören som den 

ideale ledaren. En ledare vars ledarskap kännetecknas av personlighet, subjektivitet 

och vilken är beroende av relationer till olika parter.
81

 En invändning mot den 

tolkningen skulle kunna vara att rektorerna till en del har uttryckt att deras fokus 

explicit inte har flyttas utan att fokus mot interna angelägenheter har förstärkts i och 

med införandet av den nya skollagen. Det skulle med det resonemanget innebära att 

grundskolan tidigare var att betrakta som en grupporganisation där ledarskapet är 

mycket informellt, ansvaret otydligt och ledaren har en integrerande roll.
82

  

 

Dessa antagande bygger på att rektorerna menar att fokus var mer riktat utåt 

tidigare/endast har förstärkts och att formaliseringen av rektorsuppdraget inte var lika 
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påtaglig med den förra skollagen.  Dock är det inte heller här rimligt att dra några 

större slutsatser om rektorernas ledarskap i den tidigare skollagen.  

7.2 Diskrepans 

På en väsentlig punkt skiljer sig rektorer och skolchefer åt och det är, som beskrivits, i 

den explicita frågan om skolledarnas ledarskap har förändrats. När skolledarna menar 

att det har blivit en förändring i deras sätt att leda sin verksamhet är skolcheferna å sin 

sida tveksamma till det. Däremot råder det ingen större skillnad i uppfattningen om 

huruvida rektorernas uppdrag har formaliserats och om vart rektorernas fokus har 

riktats i och med byte av skollag.  

7.3 Summering och en kritisk röst 

Om vi återgår till detta arbetes frågeställning blir svaret att det inte går att entydigt 

besvara frågan om införandet av den nya skollagen (2010:800) i någon mån har 

förändrat rektors ledarskap. Förvisso uttrycker flera av rektorerna att de upplever att 

deras ledarskap har förändrats men hur den upplevelsen har manifesterats i ledarskapet 

hos informanterna kan den här undersökningen inte svara på.  

 

Jag finner det dock intressant att rektorerna och skolcheferna så entydigt pekar på 

förändringar i fråga om fokus och formalisering. Som visats med Strands modell 

skulle det innebära att ledarskapets kontextuella förutsättningar har förändrats och den 

mest effektiva ledarstilen i någon mening ej längre är den samma som tidigare. Hur 

rektorerna kommer att hantera detta kan denna underökning inte heller svara på, jag 

vågar dock påstå att rektorerna måste reflektera över sitt ledarskap och över de nya 

förutsättningar som den nya skollagen ger.  

 

Att det föreligger åtminstone viss diskrepans mellan rektorer och skolchefers 

upplevelser om den nya lagstiftningen har lett till ett förändrat ledarskap hos 

rektorerna. Utan att fördjupa sig i orsakerna till varför denna upplevda skillnad 

existerar ligger det ändå nära till hands att peka på närhet till direkt beslutande i 

skolverksamhet. De facto har rektorerna under snart två år operativt verkat med den 

nya skollagen och därmed erhållit helt andra erfarenheter än vad skolcheferna har gjort 
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även om de kan vara väl så insatta i den nya lagstiftningen om än på ett mer teoretiskt 

plan.  
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8. Diskussion 

I det här avsnittet behandlas olika scenarion som en förändrad skollagsstiftning kan 

medföra ur ett rektorsperspektiv med betoning på ledarskap och styrning. 

8.1 Skollagsreformen i relation till tidigare reformer 

Den senaste skollagsreformen har flertalet likheter med de reformer som genomfördes 

på 1800-talet. Med 1824 års läroverksstadga infördes obligatoriska göromål för 

rektorerna som vi idag känner igen; administration och personalhantering (rektors 

mandat att leda sin inre organisation) men även ledighetsbeviljande och prövningar. 

Dessa göromål är förvisso inte nya rektorssysslor i och med den nya skollagen men de 

har (återigen) via lag tillförts till rektors ansvar. Vidare finns slående likheter med 

1856 års läroverksstadga beträffande rektors behörighet. Visserligen behöver 

rektorerna inte längre doktorsgrad för att tjänstgöra som 1856 års läroverksstadga 

förespråkade men den nya skollagen ställer krav om akademisk utbildning på 

universitetsnivå vilken vid nyanställning skall påbörjas skyndsamt och avslutas senast 

fyra år efter tillträdelsedatum.  

 

Ur ett mer sentida perspektiv har skollag 2010:800 mycket gemensamt med det tidiga 

nittiotalets reformering av dåvarande skollag. I proposition 1990/91:18 framkommer 

det, som tidigare nämnts, att rektors bemyndigande måste öka, att rättsäkerheten måste 

skärpas och att det måste finnas ett mycket tydligt ansvar för utbildningskvaliteten i en 

decentraliserad skola. Som jag ser det är den nya skollagen en förlängning och ett 

förtydligande av tidigare skollagsreformering.  

 

Sammantaget är min reflektion att den bild som rektorerna i denna undersökning 

uppvisar stämmer relativt väl överens med reformerna vid övergången till en mål- och 

resultatstyrd skola; tydligare formalisering av rektorsuppdraget, ökat administrativt 

ansvar och ett större åliggande att greppa generellt.
83

 Enligt mig uppvisar dock 

införandet av den nya skollagen stora skillnader mot tidigare. Det handlar inte om 

något paradigmskifte av samma snitt som vid nittiotalets reformer. Förvisso kan man i 

den nya skollagen uttolka en viss återgång till en mer regelstyrd skola men min 
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bedömning är att det snarare är mer enfas på samma tema än vad det är större 

omdaningar av styrsystemet. 

8.2 Friutrymme, normer och framtid 

Ludvigsson resonerar i sin avhandling huruvida skolledarrollen i framtiden kommer att 

ges ett större ansvar och samtidigt en ökad statlig styrning. Hon menar att hon via 

statsråds uttalanden och propositioner rörande skolans styrdokument kan skönja en 

ökad centraliserad statlig styrning och därmed ett minskat handlingsutrymme för 

rektorer och lärare att påverka skolans utveckling.
84

 Att Gunnar Berg har uttalat 

liknande tankar framkom i detta arbetes inledning. Han menar, utan att gå in på hans 

teori i helhet, att handlingsutrymmet – eller friutrymmet för rektor att bedriva det 

professionella skolutvecklingsarbetet har förändrats. Något grovt återgett kan man 

säga att Berg delar in statens styrning av skolverksamheten i tre faser
85

;  

 

1945-1990 Regelstyrning med små möjligheter till självständiga handlingar i 

verkställarleden. 

1990-  2001 Decentraliserad resultatstyrd målstyrning med goda möjligheter till 

självständiga handlingar i verkställarleden. 

 2001- I huvudsak centraliserad och resultatstyrning. Styrd av kontrollregim. I och 

med skollag 2010 även drag av regelstyrning. 

 

Berg menar att varje epok av staten sanktionerar och ställer olika typer av krav på 

skolledarskapet. Där den sistnämnda epoken, där vi befinner oss, handlar både om att 

ledas och att leda. Kombinationen av ett kombinerat resultat- och 

verksamhetsorienterat skolledarskap innehållandes såväl proaktiv regelstyrning som 

reaktiv resultatstyrning torde vara ytterst komplext. 
86

  

 

I relation till detta är de intressant att se hur informanterna i denna undersökning 

svarar. Den stora majoriteten menar att skollagen och förhållandet till skollagen blivit 

tydlig i och med 2010 års lagstiftning. Jag kan inte låta bli att reflektera över detta ur 

en ”frirumstanke”. Är det så att skolledarna med en mer explicit lagstiftning, eller med 
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andra ord; ökad regelstyrning, upplever att frirummet ökar? Den stora konsensus bland 

informanterna angående formaliseringen av rektorsuppdraget kanske är ett uttryck för 

lättnad och att en återgång till en mer regelstyrd skola gör skolledarna mer säkra i sitt 

rektorskap och därmed kan ägna sig åt skolutveckling?  

 

Även Leo menar att rektorsyrket är på väg mot en ökad regelstyrning. Leo 

uppmärksammar skärpningen av lagstiftningen och det dramatiskt ökade inslag av vad 

rektor skall och får göra i (förslaget till) den nya skollagen och liksom Berg ser Leo att 

rektorsyrket genom detta kompliceras: ” Rättsregler för mål- och resultatstyrning gör 

normbildning mer komplicerad eftersom de kräver mer tolkning. Det leder till en 

annan typ av professionella normer som är mer komplexa och som kräver mycket 

kommunikation både mellan rektorer och mellan rektorer och andra aktörer i 

skolan.”
87

 Denna komplexitet, som både Berg och Leo uppmärksammar, med den nya 

lagstiftningen är något som såväl rektorer som skolchefer ser sig märka av men 

samtidigt hävdar rektorerna att den nya skollagen har förenklat deras uppdrag. Vad 

flertalet av informanterna har uttalats sig om är de olika överklagansmöjligheterna som 

skollagen ger och en osäkerhet över vad detta kommer de facto att innebära i 

förlängningen. Dock pekar de flesta av rektorernas uttalanden på en ökad trygghet i 

beslutsfattandet och som jag tolkar det har den nya skollagen gett rektorerna ett 

verktyg för att legitimera sina val och beslut.  

 

Den tvetydiga bild som målas upp är ytterst spännande. Hur skall rektorerna förhålla 

sig till den nya skollagen, hur skall de agera? Och framförallt; hur kommer deras 

ledarskap i längden att påverkas i en proaktiv regelstyrning i kombination med en 

reaktiv resultatstyrning?  
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9. Konklusion 

Jag tycker mig se en tendens till ett förändrat ledarskap då rektors kontextuella 

förutsättningar har förändrats och undersökningens resultat pekar i brukad 

analysmodell mot en förändrad ledarstil för ökad effektivitet. Mina konklusioner kring 

denna undersökning är att det med största sannolikhet kommer ske förändringar i 

rektors ledarskap. Den här studien kan dock inte entydigt svara på om det redan har 

gjort det. 

 

Den forskning som kommenterat den nya skollagstiftningen (eller förberedelserna till 

den) visar tämligen entydigt att rektors uppdrag har blivit mer komplext och med 

utgångspunkt i detta, samt i resultatet av denna studie, tror jag att rektors ledarskap 

kommer att förändras för att kunna möta kraven som skollag 2010:800 medfört. 

 

Denna studie har undersökt ett eventuellt förändrat ledarskap hos rektorer i och med en 

förändrad skollagstiftning.  Mitt resultat pekar mot vissa tendenser och jag anser att 

det vore av intresse att undersöka vidare konsekvenser av skollagsbytet och se fler 

studier i ämnet. Skollagen är inte särskilt beprövad och jag anser att det finns skäl att 

beforska effekterna av skollagsbytet på många sätt. En mycket intressant fråga som 

detta arbete inte berör överhuvudtaget är hur elevernas resultat påverkas av ny skollag. 

Den frågan ser jag gärna blir utredd.  
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Bilaga 1. Frågor till rektorer 

 

1. Kan du berätta litet om ditt arbete som rektor. 

 

2. Upplever du någon skillnad i ditt ledarskap i och med införandet av den nya 

skollagen 1 juli 2011? 

 

3 a. På vilket sätt gestaltar sig detta? Gå sedan till fråga 4. 

 

3 b. Vad tror du att det beror på att ditt ledarskap inte påverkas av en ny 

lagstiftning? 

 

KONTROLL: Tänk på att ha skollagsreformen i åtanke när du svarar och inte 

någon annan reform exempelvis läroplansreformen! 

 

4. Är det något inom ditt ledarskap som du fokuserar mer på nu med nuvarande 

lagstiftning?  

 

5. Är det något inom ditt ledarskap som du fokuserar mindre på nu än med 

tidigare skollag? 

 

6. Har delar av ditt skolledarskap blivit mer eller mindre komplext i och med den 

nya skollagen? Om ja; vad och hur gestaltar sig det? 

 

7. Upplever du den nya skollagen som en hjälp eller ett hinder vad gäller din 

skolas styrning? På vilket sätt?  

 

8. Fokuserar sig ditt ledarskap inåt mot din organisation eller utåt mot 

”omvärlden” mer eller mindre i och med ny skollag? 

 

9. Anser du att ditt ledarskap har blivit mer eller mindre formaliserat i och med 

ny skollag? 
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Bilaga 2. Frågor till skolchefer 

 

1. Har rektorernas ledarskap förändrats i och med införandet av den nya 

skollagen? 

 

KONTROLL: Tänk på att ha skollagsreformen i åtanke när du svarar och inte 

någon annan reform exempelvis läroplansreformen! 

 

2 a. På vilket sätt gestaltar sig detta? Gå sedan till fråga 3. 

 

2 b. Vad tror du att det beror på att rektorernas ledarskap inte har påverkas av en 

ny lagstiftning? 

 

2. Är det något inom rektorernas ledarskap som du föreställer dig att de fokuserar 

mer på nu med nuvarande lagstiftning?  

 

3. Är det något inom rektorernas ledarskap som du föreställer dig att de fokuserar 

mindre på nu än med tidigare skollag? 

 

4. Har införandet av den nya skollagen medfört ett mer komplext skolledarskap? 

Motivera – förklara. 

 

5. Har införandet av den nya skollagen påverkat rektorernas möjlighet att styra 

sina enheter? Motivera – förklara 

 

6. Fokuserar sig rektorernas ledarskap inåt mot sin organisation eller utåt mot 

”omvärlden” mer eller mindre i och med ny skollag? 

 

7. Anser du att rektorernas ledarskap har blivit mer eller mindre formaliserat i och 

med ny skollag? 
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