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Abstract 

The role of the principal in Sweden has undergone significant changes over the past two decades.  Task 
and responsibility has been decentralized from the national level to o the local school board affecting 
principals´ everyday life. At the same time a new inspection system for all schools has been 
introduced.  These changes puts focus on how principals implement and report political decisions 
within established guidelines. For many principals it is a balancing act to achieve the national goals 
within a local context. All the above include for the principal important work with evaluations of 
quality in different processes in the school, especially those related to teacher performance and 
children’s grades and results.  

In the mid 1990’s a debate about the lack of evaluations and school improvement in Swedish schools 
started, and as a result the Government decided in 1997 that every school should write a quality 
assessments and that the school board should write a summery for the whole school district. Many 
schools had problems in the beginning with the working processes around quality assessments, and 
many schools view this national law only as a top-down control decision from the Government and 
were not able to see the school improvement part of the law. 

The aim of this study is to describe how principals take responsibility for the quality assessment 
regulation and to analyze how they act and lead their schools in relation to quality assessments. In this 
study, results are presented from survey data, done with 131 principals who attended the National 
Principal Training Program at Umeå University. A theoretical model which discusses four leadership 
styles is used as a theoretical background. This model has an organizational frame. After making an 
argument for the importance of each of these styles for understanding principals work with quality 
assessments, two strands are examined. First, leadership styles are described from a principal 
perspective and factor analysis is used to investigate if these styles can illustrate principals´ work with 
quality assessments. Second, important factors explaining different ways in which principals tackle the 
work with quality assessments is highlighted. These factors are affected by different laws and 
regulations and even some time local political decisions and policies which here is understood as 
structure and culture, and personal background, for example the principals´ age, sex, education and 
experience.   

Based on the empirical results, my theoretical conclusion is that the four leadership styles used are 
relevant for understanding how principals work with quality assessments.  The study also shows that 
structure and culture are important factors when it comes to explaining how principals´ work with 
quality assessments.  Personal background, however, are not shown as important in this study.  

Key words: Principals, Leadership, quality assessments in school, structure and culture effects, 
factor analysis, Sweden.  
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Förord 

Vid flertalet tillfällen under mina år på forskarutbildningen har jag tappat riktningen och gått vilse. 
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värdefulla kommentarer på mitt slutmanus.  

Alla kollegor på statsvetenskap förtjänar också ett stort tack. Tack också till dem som på olika sätt, 
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tacka Eva Mineur, Therese Bjärstig och Lisa Hörnström. Ni har varit ett stort stöd både som kollegor 
och vänner. Ett speciellt tack vill jag rikta till Katarina Roos och Linda Rönnberg. Ni fick det dagliga 
arbetet som doktorand att kännas lättare och mitt liv i Umeå att kännas roligare.  

Jag vill också rikta ett stort tack till mina vänner utanför akademin. Tack Jessica Sandgren för att du 
är min vän och alltid funnits vid min sida, oavsett vad det gäller. Tack Johan Hedman och Lisa 
Nordqvist för att ni är så ”okrångliga” och för att jag hos er har kunnat koppla av och bara vara. Katrin 
Dahlgren är också en uppskattad vän som alltid sätter guldkant på min vardag. Tack för dina kloka 
kommentarer vid alla många och långa samtal. Din vänskap har kommit att betyda något speciellt.  

Ett stort tack också till min underbara släkt och familj. Alla förtjänar ett tack men det är några jag 
tänker speciellt på. Jag vill börja med att tacka min svärmor Ingegerd Svensson för alla timmar du 
fixat för att få mitt och Åkes vardagspussel att gå ihop. Utan dig har jag inte kunnat färdigställa denna 
licentiatuppsats. Tack. Jag vill också tacka min svägerska Birgitta Pernkrans som också hjälpt till i 
vardagspusslandet. Rana Mamhidir och Shira Mamhidir, ni gjorde min tid i Umeå till något alldeles 
speciellt. Jag är er moster men också er vän. Tack för att jag får vara det. Tack också till mina systrar  
– min ”forskarsyster” Anna-Greta och min ”rektorssyster” Ann-Sofie. Ni har alltid uppmuntrat och 
inspirerat mig. Genom er har jag lärt mig vad ”girlpower” betyder. Mamma och pappa, ni har alltid 
trott på mig och stöttat mina upptåg. Jag älskar er. 
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Kapitel 1 

Inledning 

Få har undgått att läsa eller höra om de förändringar som pågått och som pågår i den svenska skolan. 
Samhällsdebattens vågor har stundtals gått höga och de politiska partierna har olika lösningar på hur 
skolan skall förbättras och styras, men en sak tycks de överens om och det är att skolan är viktig och 
att den måste prioriteras. Bland forskare, både svenska och utländska och inom olika discipliner, är 
intresset för utveckling och förbättring av skolans resultat stort. Betydande belopp satsas numera på 
forskning som syftar till att uppnå förbättringar i skolan.  

Mycket av det som hänt inom skolområdet har varit relaterat till reformer och ofta har ledarskapet 
betonats för att främja skolans resultat och höja beredskapen för förändringar. Ledarskapet betraktas 
inte sällan som en viktig del i förutsättningarna för att förbättrade resultat skall uppnås. Betydelsen av 
ett stödjande ledarskap som får alla medarbetare att känna ansvar är en förutsättning för framgång 
som ofta framhålls (Scherp, 1998, Fullan, 2001, Fullan, 2005, Björkman, 2008 och Ärlestig, 2008, 
Törnsén, 2009). Att rektors ledarskap kommit att anses vara så centralt hänger bl.a. samman med 
skolans styrning. Under 1990-talet gick skolan från ett regelstyrt till ett mål- och resultatstyrt system. 
Detta medförde förskjutningar av makt och ansvar till lägre nivåer. Kommunen tog över 
huvudmannaskapet för skolan och varje enskild skola fick ett eget handlingsutrymme inom givna 
ramar. Ansvaret för skolan kom att fördelas mellan staten och kommunerna på ett nytt sätt med 
tyngre ansvar längre ner i det politiska systemet (Johansson och Kallos, 1994). Dessa förändringar har 
inneburit att de statliga styrdokumenten (däribland läroplanerna, Lpo94 och Lpf94, 1994) blivit 
viktigare och att synen på arbets- och ansvarsfördelningen mellan ledare och pedagoger ändrats (se M. 
Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall och Scherp, 2000).  

Rektor är ytterst ansvarig för den enskilda skolan. Hon eller han får sitt uppdrag via kommunala 
beslut och beslut fattade av riksdag och regering. Uppgifterna innebär att både kunskapsmål och 
sociala mål skall förverkligas. Rektors uppdrag är att arbeta för elevernas bästa, samarbeta med 
föräldrar, förvalta lokaler och ekonomi samt rekrytera personal (Lpo94, 1994). Rektor skall även 
motivera personalen att arbeta mot de mål som politiker formulerat och som finns preciserade i bl.a. 
läroplanen. Dessutom skall rektor göra det möjligt för elever och föräldrar att få sin lagliga rätt till 
inflytande och hävda elevernas rättsäkerhet (Schartau, 1993 och Nygren och Johansson, 2000).  

Att vara rektor innebär att agera i brytpunkten mellan olika sociala verkligheter och konkurrerande 
värderingsmönster (Svedberg, 2000). Olika mått av utrymme för handlande finns i de flesta 
organisationer och inte sällan hävdas att ett visst mått av handlingsutrymme är nödvändigt för att 
dessa skall fungera effektivt. Liksom i all mänsklig kontakt finns det i offentlig verksamhet vaga eller 
ibland motsägelsefulla mål och uppgifter. Det innebär att rektors arbetsuppgifter sällan är av 
rutinmässig karaktär utan inkluderar viss frihet att tolka beslut fattade av politiker. 
Handlingsutrymme kan definieras som omfattningen av de befogenheter som rektor har. Rent 
juridiskt har utrymmet sina begränsningar i rektorsuppdraget, men det finns också ett uppfattat 
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utrymme. Detta upplevda utrymme behöver inte vara detsamma som det författningsangivna 
uppdraget. Det kan bl.a. påverkas av rektors förmåga och vilja att utveckla strategier för att tolka och 
genomföra beslut fattade av stat eller kommun (Lidström, 1991, Johansson and Bredeson, 1999 och 
Berg, 2003).  

1.1 Syfte, frågeställningar och angreppssätt 

Syftet med denna studie är att beskriva hur rektorer leder skolans verksamhet och att analysera varför 
de agerar som de gör. Empiriskt avgränsas materialet i huvudsak till arbetet med 
kvalitetsredovisningar. Efter en genomgång av forskningsfältet gällande styrning och ledning av 
skolans verksamhet har jag funnit det lämpligt att använda Strands (2001) diskussion om ledarskapets 
förutsättningar som teoretisk utgångspunkt (se kapitel 2). Dessa förutsättningar är generellt 
applicerbara och sammanför struktur, kultur och ledning på ett intressant sätt. 

I beskrivningen av rektors ledarskap används Strands (2001) resonemang om att det finns fyra 
idealtypiska ledarstilar, nämligen integreraren, entreprenören, administreraren och producenten. Ett 
försök görs att belysa i vilken omfattning dessa ledarstilar återfinns bland de rektorer som undersöks. 
Det empiriska materialet består av en enkät som besvarades av 131 rektorer som hösten 2004 gick den 
statliga rektorsutbildningen vid Umeå universitet.  

Vid analysen av rektors ledarskap utgår jag ifrån att både institutionella förhållanden och individuella 
egenskaper har betydelse för rektors sätt att agera. Med andra ord antas den situation som rektor 
befinner sig i att bestämmas dels av styrningssammanhanget, dvs. det strukturella och kulturella 
sammanhanget, och dels av rektors individuella egenskaper och bakgrund.  

Syftet kan således preciseras genom nedanstående frågeställningar: 

 Hur kan rektors ledarskap beskrivas, eller mer precist: vilka av Strands identifierade 
ledarstilar kännetecknar rektor? 

 Hur påverkas rektors ledarskap av styrningssammanhanget, dvs. av struktur och kultur? 

 Hur påverkas rektors ledarskap av personliga erfarenheter och egenskaper?  

Strukturer utgörs av det officiella uppdraget och de regler och normer som följer med den 
institutionella ramen, t ex skollag, läroplan och arbetslivsavtal. Staten formulerar intentioner, mål, 
mandat och åtaganden riktade till rektor, men eftersom kommunen är rektors arbetsgivare, 
presenterar kommunen uppgifterna genom lokala beslut. Detta kan ske genom t ex budget eller 
skolpolitiska mål. Styrningen, från staten och kommunerna, innebär således att rektor får ansvar för 
att genomföra aktuell skolpolitik. 

Den andra aspekten av styrningssammanhanget är kultur, som anger tankesätt, vanor och 
föreställningar om verkligheten. Innehållet i skolans kultur bottnar ofta i de historiska och 
kontextuella värderingsmönster som präglar skolor (Strand, 2001, Blossing 2003 och Andersson, 
Bennich-Björkman, Johansson och Persson, 2003).   

Rektorerna kan således påverkas av det strukturella och kulturella sammanhang inom vilket de verkar, 
men de är också individer med olika förutsättningar och erfarenheter. Rektors möjlighet att leda 



 

 3 

skolan kan därför också påverkas av personegenskaper som ålder, kön, utbildning och erfarenhet 
(Hughes, Ginnett and Curphy, 2002).  

Ovanstående resonemang kan sammanfattas i en modell, som anger vad som här antas kunna påverka 
rektors ledarskap (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1  Vad påverkar rektors ledarskap? – en analysmodell 
 

Syftet med denna licentiatuppsats är alltså att beskriva hur rektorer leder skolans verksamhet och att 
analysera varför de agerar som de gör. Fokus ligger på 1990-talet och framåt, men analyserna är 
generella. Som empiriskt exempel har jag valt kvalitetsredovisningar.  

Denna licentiatuppsats är en del i ett femårigt nationellt forskningsprojekt som heter ”Structure, 
Culture, Leadership – Prerequisites for Successful Schools?” Projektet har sitt säte vid Centrum för 
skolledarutveckling, Umeå universitet och är ett samarbete mellan tre universitet.1 Projektet involverar 
fyra seniora forskare och sex doktorander från disciplinerna statsvetenskap, pedagogik och sociologi. 
Vetenskapsrådet har stått för det finansiella stödet.  

Nästa avsnitt avser att kort beskriva kvalitetsredovisningsförordningens tillkomst, avsikt och deras roll 
i styrningssammanhanget.  

1.2 Kvalitetsredovisningarnas roll i styrningssammanhanget  
– statlig styrning som kommunal skolutveckling 

I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet kommunaliserades den svenska skolan och ansvaret för 
skolan fördelades mellan staten och kommunerna. Ett nytt styrsystem infördes som var mål- och 
resultatorienterat. Kommunaliseringen av skolan och det nya styrsystemet hade som syfte att 
kommunerna och rektorerna vid de enskilda skolorna skulle få mer makt. Den styrmodell som 
dominerar dagens svenska skola kan i grova drag sägas bygga på två pelare. Den ena avser målstyrning 
medan den andra avser resultatvärdering och redovisning. Grundtanken är att skolutveckling skall ske 
genom uppföljning och utvärdering (Lindensjö och Lundgren, 2000). Efter kommunaliseringen har 

                                                   

1 Projektet leds av professor Olof Johansson, Umeå universitet, tillsammans med docent Jonas Höög, Umeå universitet, 
professor Leif Lindberg, Växjö universitet och docent Anders Olofsson, Mittuniversitetet, campus Härnösand.  
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staten behov av ett styrnings- och kontrollinstrument, och ett av dessa instrument är 
kvalitetsredovisningar (Utbildningsdepartementet, 2001 a). 

Under 1990-talets första hälft diskuterades kommunernas bristande utvärdering och uppföljning av 
skolverksamheten. Staten konstaterade inte sällan att kommunerna brast i rutinerna när det gällde 
utvärdering och uppföljning. En av åtgärderna från statens sida var förordningen från 1997 om 
kvalitetsredovisningar i skolan. Målet med redovisningarna var att skapa ett kommunalt 
utvecklingsverktyg som samtidigt kunde användas när det gäller utvärderingar och uppföljningar i 
skolan.   

Avsikten var således att kvalitetsredovisningarna skulle fungera som hjälpmedel i utvecklingen av 
skolans kvalitet, vilket inte innebar att de skulle ersätta redan existerande instrument. Snarare skulle 
de förstärka och bygga på sådant som redan praktiserades. Redovisningarna var med andra ord tänkta 
att utgå ifrån en kombination av egen tillsyn, inspektion och lokala utvärderingar av områden som 
skolan själv, och kommunen, ansåg behöver utvecklas (Utbildningsdepartementet, 2001 a). 

Enligt förordningen skulle varje skola årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Dessa skulle 
innehålla en bedömning av huruvida de nationella målen för undervisningen hade uppnåtts. Tanken 
var att det i kvalitetsredovisningen skulle finnas en samlad bedömning och analys av måluppfyllelse 
och resultat. Kommunerna skulle i sin tur till Skolverket redovisa en skriftlig sammanställning av de 
enskilda skolornas utvärderingar. På både kommun- och skolnivå skulle alltså redovisningen innehålla 
bedömningar av huruvida de nationella målen har uppfyllts samt vilka åtgärder som hade vidtagits 
eller skulle vidtas för att ändra på eventuella missförhållanden. Tanken var också att rektors roll i 
kvalitetsarbetet och vid upprättandet av kvalitetsredovisningar skulle utgöra basen på den enskilda 
skolan. Rektor ansågs således ha en viktig uppgift. Den bestod både i att motivera personalen och föra 
kvalitetsredovisningen vidare till kommunala politiker och tjänstemän. Utifrån dessa tankar görs 
rektor ansvarig för hela processen gällande arbetet med kvalitetsredovisningar på den enskilda skolan 
(Myndigheten för skolutveckling, 2003 a).  

Myndigheten konstaterade efter en tid att genomförandet av förordningen om kvalitetsredovisningar 
inte fungerat väl. I en lägesbedömning från år 2000 skrev Skolverket att det är anmärkningsvärt att 
det ännu efter drygt två år saknas kvalitetsredovisningar i mer än hälften av landets kommuner 
(Skolverket, 2000). Även år 2001 konstateras brister i hanteringen gällande kvalitetsredovisningar. 
Kritiken gällde fortfarande upprättandet av redovisningarna, men också angivandet av åtgärder 
kopplade till dessa redovisningar (Skolverket, 2001). Mot denna bakgrund fick förordningen en ny 
lydelse under hösten 2001. Syftet med detta var att stärka förordningens genomslagskraft. 
Förändringen innebar bl.a. att kraven på de enskilda skolorna och kommunerna skärptes när det 
gällde att redovisa konkreta åtgärder. Genom att betona de nationella målen i förordningen stärktes 
kopplingen till de nationella styrdokumenten (Utbildningsdepartementet, 2001 a). 

Hösten 2003 genomförde Skolverket (2004) en utbildningsinspektion i 21 kommuner med 
sammanlagt 220 skolor på förskole-, grund- och gymnasienivå och kunde konstatera att arbetet med 
kvalitetsredovisningar fortfarande var otillfredsställande. Skolverket (2004, s.10) skriver:  

”Trots att ett stort antal grund- och gymnasieskolor visar prov på goda 
ambitioner med kvalitetsarbetet är inspektionsområdet kvalitetssäkring och 
förbättringsarbete ett av de inspektionsområden där den mest frekventa kritiken 
har delats ut och där behovet av utvecklingsarbete har bedömts som störst.” 
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Denna inspektion visade att många skolor och kommuner inte haft möjlighet eller velat formulera 
användbara kvalitetsredovisningsdokument. Skolverket menade att i ett mål- och 
resultatstyrningssystem är dokumentation och uppföljning av kvalitet ett viktigt inslag och att detta 
inslag inte var tillräckligt starkt i många av de inspekterade skolorna (Skolverket, 2004).  

I Skolverkets rapport Kvalitetsredovisning i landets kommuner samt Skolverkets åtgärder för att 
stödja detta arbete (Skolverket 2001) hävdades att de skolor som kommit längre ofta hade en väl 
fungerande kommunal struktur för sitt kvalitetsarbete. Denna struktur innebar bl.a. ett genomtänkt 
stöd till rektorer. Detta stöd hade kommit från staten, kommunen eller den lokala 
ledningsorganisationen. Skolverkets rapport (2001) poängterade just stödet från kommunen som 
extra viktigt för att arbetet med kvalitetsredovisningarna skulle bli av, göras på ett utförligt sätt och 
följas upp. Ytterligare aspekter som betonades var rektors kompetens, personalens delaktighet och en 
gemensam förståelse för begrepp och uttryck när det gäller kvalitetsarbete. Avslutningsvis betonades 
vikten av att redovisningen blev ett levande dokument som är meningsfullt, berikande och användbart.  

I den nya skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009) anges att huvudmannen har ett ansvar att 
systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ansvar omfattar 
också skolnivån. Planering och utvecklingsarbete på skolan ska ske tillsammans med elever, lärare och 
övrig personal. Ansvaret för kvalitetsarbetet på den enskilda skolan ligger hos rektor. Kvalitetsarbetet 
ska spegla arbetet för att nå målen som finns angivna i skollag och andra författningar, t ex läroplaner 
och kursplaner.  

Den nya skollagen (Utbildningsdepartementet, 2009) anger vidare att kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras. Rutinerna för denna dokumentation får utarbetas hos huvudmannen och de enskilda 
skolenheterna. Något motsvarande förordningen om kvalitetsredovisningar 
(Utbildningsdepartementet, 2001 a) är inte tänkt att finnas när den nya skollagen träder i kraft, men 
fortfarande är det så att systematiskt kvalitetsarbete som kontinuerligt dokumenteras betonas.  

1.3 Material 

Empirin i föreliggande licentiatuppsats utgörs av litteratur, offentligt tryck, tidskrifter och en enkät 
som alla rektorer som genomgick rektorsutbildningen vid Umeå universitet hösten 2004 ombads 
besvara. Innehållet i kvalitetsredovisningarna studeras inte specifikt eftersom det är rektors 
uppfattning av sitt arbete med dessa redovisningar som står i fokus.  

I enkätundersökningen ingår samtliga rektorer som gick rektorsutbildningen vid Umeå universitet 
under oktober och november månad 2004. Detta innebär att de rektorer som ingår i undersökningen 
var verksamma vid skolor i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten vid denna 
tidpunkt. Eftersom enkäten delades ut under utbildningstillfällen uppnåddes en hög svarsfrekvens. 
Totalt fick 168 rektorer enkäten. Det visade sig dock att sju av dessa hade annan tjänst än 
rektorstjänst, t ex områdes- eller verksamhetschef och att två hade slutat på grund av sjukdom. Av 
resterande 159 enkäter svarade 131 rektorer. Detta ger en svarsfrekvens på 81 procent.  
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Urvalet är givetvis inte i strikt mening representativt. Eftersom det är så pass stort bedöms det ändå 
kunna bilda underlag för analys av relationen mellan rektors ledarstil och styrningssammanhanget.2  

Resultatet kan visa tendenser som bildar underlag för eventuella framtida mer omfattande studier.  

Enkäten har arbetats fram i två steg. Först prövades den i tre olika utformningar på 63 rektorer vid två 
olika tillfällen, sedan användes den vid konferensen ”Rektor till Rektor” i Umeå september 2004.3 

Efter detta utarbetades den slutgiltiga enkätversionen. Frågorna gällande ledarstil var konstruerade 
med tanke på möjligheterna att konstruera lämpliga mått för att klassificera ledarstilstyngdpunkten 
hos rektor.4 Detta innebar att ett förstärkningsuttryck blev inlagt i påståendena. Termerna ”alltid”, 
”ofta”, ”aktivt” etc. användes frekvent för att försöka få tydliga ställningstaganden i svaren.  Enkäten 
avslutades med en öppen fråga där rektorerna med egna ord fick berätta hur arbetet med 
kvalitetsredovisningarna såg ut på deras skola (enkäten återfinns i bilaga 1).   

1.3.1 Rektorerna som ingår i enkätstudien 

Statistik visar att drygt 60 procent av Sveriges grundskolerektorer är kvinnor (Skolverket, 2010 a). 
Denna könsfördelning återspeglas också i mitt material. Enkäten besvarades nämligen av 60 procent 
kvinnor och 40 procent män.  

Nedanstående tabell visar hur de rektorer som besvarar enkäten fördelar sig med avseende på ålder, 
tid som rektor, tid som rektor på nuvarande skola, tid inom skolsektorn. Minimi-, max- och 
medelvärden liksom standardavvikelse och antal svarande på varje berörd fråga redovisas.  

 

 

                                                   

2 Vilka är det som går rektorsutbildningen? I Sverige finns cirka 8 200 rektorer och biträdande rektorer och undersökningar 
visar att ungefär hälften av dessa har genomgått rektorsutbildning. Under de senaste åren har rektorsutbildningen haft ett intag 
på 500 rektorer per år (Myndigheten för skolutveckling, 2005). Rektorsutbildningen är en befattningsutbildning, vilket innebär 
att den är erfarenhetsbaserad och processinriktad. Alla rektorer är anställda i någon kommun eller friskola och arbetar redan 
som rektor vid någon skola. Utbildningstiden pågår under två till tre år och omfattar cirka 30 dagar. Utbildningens upplägg 
består av tre till fem dagars internat, varvade med handledning. Deltagarna läser också föreslagen litteratur och genomför 
uppgifter vid den egna skolan (Myndigheten för skolutveckling, 2003 b). Rektorer som går rektorsutbildningen är ett tvärsnitt 
av landets rektorer, dvs. det är inte speciellt ”påläggskalvar” som ges chansen att gå utbildningen. De rektorer som går 
rektorsutbildningen utgörs både av dem som själva önskat att få genomgå utbildningen och av dem vars chefer anser att de ska 
delta. Det är skolchefen i varje kommun eller skolstyrelsen för den enskilda friskolan som anmäler kommunens rektorer till 
utbildningen.  
3 Konferensen vände sig i första hand till verksamma rektorer i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Många 
av rektorerna som deltog på konferensen har gått eller går den statliga rektorsutbildningen. Arbetsgruppen om 17 personer 
samlades under temat ”Rektor som jonglör”, som anspelade på rektorsrollens komplexitet och mångfasetterade uppdrag. Fokus 
riktades specifikt mot rektors arbete med kvalitetsredovisningar. Rektorerna i arbetsgruppen fick börja med att fylla i en enkät 
som med olika påståenden belyste rektors arbete med kvalitetsredovisningar. Enkätens konstruktion utgick ifrån Strands (2001) 
fyra ledarstilar och varje ledarstil konstrueras med sex påståenden som rektorerna ombads ta ställning till. Efter att rektorerna 
fyllt i enkäten fick de klassificera sina svar enligt en ”rättningsmall” där de grupperades så att det framgick hur stora inslagen 
var för var och en av de fyra ledarstilarna. Rektorerna placerades i arbetsgrupper, indelade så att varje grupp inkludera personer 
med samma dominerande ledarstil, som förövrigt namngavs A, B, C och D och inte efter ledarstil. De fick ett antal frågor 
rörande arbetet med kvalitetsredovisningarna i skolan. Min bedömning var att om rektorerna fick veta orsaken till sin placering 
kunde hela diskussionen ha kretsat kring denna och inte de frågor som jag ville skulle diskuteras. Syftet med arbetsgruppen var 
nämligen för det första att arbeta fram typiska kännetecken på respektive ledarstil och för det andra att undersöka hur varje 
ledarstilsgrupp diskuterade de angivna frågorna rörande arbetet med kvalitetsredovisningar. 
4 I Strands (2001) diskussion om ledarskapets förutsättningar redogör han för fyra ledarstilar (se kapitel 2). Frågorna i enkäten 
är teoretiskt generade utifrån Strands (2001) redogörelse om dessa fyra ledarstilar. Frågorna har konstruerats genom att 
reducera fram nyckelord ur ledarstilsbeskrivningarna.   



 

 7 

Antal år Min Max M S N 

Ålder 32 62 49,0 6,35 131 

Tid som rektor   1 15   5,0 2,03 130 

Tid som rektor på nuvarande skola   1 15   4,1 1,98 125 

Tid inom skolsektorn   2 34 19,6 8,51 126 
 

Tabell 1 Fördelning med avseende på ålder, tid som rektor, tid som rektor på nuvarande skola 
och tid inom skolsektor (antal år). 

 
Anm.: Min – Minimum värde, Max – Maximum värde, M – Medelvärde,  S – Standardavvikelse, N 
Antal svaranden.  
 

Standardavvikelsen indikerar att spridningen i ålder mellan rektorerna är ganska stor. Den yngsta 
rektorn är 32 år, den äldsta är 62 år och medelåldern är 49 år (S=6,35). Tiden som respondenterna 
varit rektor och den tid som de varit rektor på nuvarande skola uppvisar mindre spridning. Rektorerna 
i materialet har innehaft sin tjänst relativt kort tid – cirka fyra år. Den största standardavvikelsen 
uppvisar frågan om hur länge de arbetat inom skolsektorn (S=8,51). Några få rektorer (cirka åtta 
procent) har arbetat mindre än fem år, medan de flesta har varit verksamma inom skolsektor i över 20 
år. 

De kvinnliga rektorerna är i genomsnitt äldre än sina manliga kollegor. Kvinnorna har också längre 
erfarenhet av rektorsrollen, både på nuvarande skola och totalt sett. Dessutom har kvinnorna längre 
erfarenhet inom skolsektor, de kan t ex ha arbetet som lärare, förskollärare, fritidspedagog eller 
studie- och yrkesvägledare.  

Materialet visar också att andra yrkesgrupper än grund- och gymnasielärare kan bli rektorer. Sex 
procent av de tillfrågade svarade att de hade annan utbildning än lärarutbildning, men idet 
övervägande antalet fall hade rektorerna någon typ av lärarutbildning. Bland icke-lärarna finns 
yrkesofficerare, filosofie kandidater i pedagogik, socionomer, civilekonomer och elektriker. 
Förskollärare är en grupp som ökade sin andel bland rektorer i samband med kommunaliseringen. I 
detta material utgör förskollärarna 29 procent av de svarande. Men fortfarande är det så att de flesta 
tjänsterna tillsätts med grundskollärare (40 procent) och en ganska stor andel gymnasielärare eller 
adjunkter (17 procent). 

1.4 Disposition 

Licentiatuppsatsen består av fyra kapitel.  I kapitel 2 redovisas de teoretiska utgångspunkterna. Först 
ges en kort översikt av den litteratur som behandlar ledarskap. Detta sker i syfte att ge en bakgrund till 
valet av teoretisk anknytning. Sedan identifieras och beskrivs den valda analytiska modellen för 
studiet av samband mellan rektors ledarstil, styrningssammanhanget och rektors erfarenheter och 
personegenskaper. Efter litteraturöversikten identifieras fyra tänkbara ledarstilar som enligt Strand 
kan användas vid studiet av ledarskap. Därefter behandlas styrningssammanhanget. Här diskuteras 
vad som avses med struktur och kultur samt hur dessa relaterar sig till begreppet 
styrningssammanhang. Den sista delen av kapitel 2 innehåller en beskrivning av analysmodellens 
tredje komponent, nämligen rektors erfarenhet och personegenskaper.  
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I kapitel 3 belyses styrningssammanhangets betydelse beträffande förutsättningarna för rektors 
arbete. Utgångspunkten är att det finns ett samband mellan styrningssammanhang (struktur och 
kultur) och rektors ledarskap (pil A, se figur 1, kapitel 1) och i detta kapitel undersöks hur detta 
samband tar sig uttryck. Kapitlet beskriver styrningssammanhanget i ett historiskt perspektiv, 
inkluderande kommunaliseringen och de stora förändringarna under 1990-talet, men också 
sammanhanget under 2000-talets första år. I kapitlet undersöks också vilka kvalifikationer som 
rektorer, under olika perioder, ansetts behöva och tanken med det är att belysa de förändrade 
förutsättningar och krav som ställs på rektor varierar med styrningsförändringar. Tidigare forskning, 
men också rekryteringsannonser från tidningen Skolledaren5, ligger till grund för kapitlet.  

Kapitel 4 inleds med en empirisk prövning av de fyra ledarstilar som enligt Strand kan vara fruktbara 
att använda vid studiet av ledarskap. I kapitlet analyseras hur rektors ledarskap påverkas av 
erfarenheter och personegenskaper (pil B, se figur 1, kapitel 1). Som utgångspunkt för studiet av 
rektors ledarskap används alltså Strands (2001) resonemang om ledarskapets förutsättningar och 
identifiering av olika ledarstilar. Tanken är att studera arbetet med kvalitetsredovisningar under 
2000-talets första år för att empiriskt kunna belysa följande frågeställningar: Hur kan rektors 
ledarskap beskrivas? Utgör Strands kategorier lämplig indelningsgrund? Hur påverkas rektors 
ledarstil av dennes erfarenhet och personegenskaper?  Det primära källmaterialet i detta kapitel är en 
enkätundersökning som genomfördes med rektorer som gick rektorsutbildningen november 2004.  

I kapitel 5 diskuteras licentiatuppsatsens resultat, varvid de huvudsakliga resultaten tolkas.  

  

                                                   

5 De rekryteringsannonser från tidningen Skolledaren som avses är från åren 1989, 1998 och 2004. Alla annonser i alla 
tidningar från de åren har analyserats. För en utförligare diskussion se avsnitt ”Vilka kvalifikationer har rektor ansetts 
behöva?” (kapitel 3,  sid. 29). 



 

 9 

Kapitel 2 

Teoretiska utgångspunkter 

Den grova översikt som inleder detta kapitel behandlar även forskning i andra discipliner än den 
statsvetenskapliga. Det beror på att försök gjorts att definiera ledarskap inom olika 
samhällsvetenskapliga fält. Avsikten med översikten är att ge en bakgrund till valet av teoretisk 
anknytning6. I de efterföljande avsnitten identifieras, beskrivs och förankras min analytiska modell 
teoretiskt. Analysmodellen är, som framgått, indelad i tre delar, nämligen rektors ledarskap, 
styrningssammanhanget samt rektors erfarenhet och personegenskaper. Fyra tänkbara ledarstilar 
identifieras, som kan användas vid studiet av rektors ledarskap, dvs. analysmodellens högra ruta (se 
kapitel 1, figur 1). Kapitlet fortsätter med en diskussion om modellens andra del - vad avses med 
struktur och kultur, dvs. hur de hänger samman i begreppet styrningssammanhang? Den sista delen i 
kapitlet beskriver analysmodellens tredje del, nämligen rektors erfarenhet och personegenskaper.   

2.1 Ledarskap 

Forskare har diskuterat vad framgångsrikt ledarskap är. Kriterier på framgång kan vara 
verksamhetens effektivitet, måluppfyllelse, ledarens framgång i den egna karriären eller 
medarbetarnas arbetstillfredsställelse. I ”jakten” på den gode ledaren har vissa försök gjorts att 
identifiera individuella egenskaper som leder till framgång. Andra har bedömt att det är viktigare vad 
ledare gör än vilka de är (Hughes, Ginnett and Curphy, 2002).  

Den klassiska indelningen av ledarskap använder sig av dikotomin auktoritär och demokratisk. Detta 
tydliggörs inte minst i McGreggors Teori X och Teori Y. Den auktoritärt orienterade ledaren präglas 
av produktionscentrerade mål. McGregors Teori X går i korta drag ut på att människan är passiv och 
motståndare till organisationens behov. Därför behöver ledarna dirigera och kontrollera sina 
medarbetare. Den demokratiskt orienterade ledaren däremot har ett människocentrerade mål och ser 
till medarbetarnas synpunkter och önskemål. McGregors Teori Y går ut på att organisationens krav 
skall formuleras genom ansvarsfulla och motiverade medarbetare (Bass 1981). Ett annat sätt att 
uttrycka denna dikotomi är att, som Blake and Mouton, benämna ledarskapet som uppgifts- eller 
relationsinriktat. Deras slutsats är att maximal omsorg om såväl arbetsuppgifter som personal ger den 
bästa effektiviteten i en organisation (Blake and Mouton, 1964).  

Organisationer kännetecknas av att medarbetare som har olika roller ger uttryck för skilda normer och 
värderingar. Inom en organisation samspelar sedan olika aktörer för att hålla samman verksamheten. 
Deras roller kan vara förknippade med olika förväntningar på vad som ska utföras och hur. Rollen som 

                                                   

6 Begreppet ledarskap är mångfacetterat och ledarskapslitteraturen återfinns ofta även inom discipliner som t ex 
företagsekonomi, psykologi och sociologi. Trots att stora delar av litteraturen har företagsekonomisk prägel, inte sällan med 
referenser till amerikansk empiri, finns det skäl att i denna statsvetenskapliga studie förhålla sig till den eftersom den inte 
enbart ligger till grund för hur privata företag fungerar utan också hur offentlig verksamhet bedrivs (Hughes, Ginnett and 
Curphy,  2003).  
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ledare kan innebära ett arbete där denne i samspel med individer och grupper försöker utveckla 
organisationen. En traditionell indelning av sådant arbete är planering, organisering, ledning och 
kontroll. Att planera innebär att ange mål, syften och finna vägar och resurser för att nå dem. 
Organisering innebär att i en struktur fördela och samordna mänskliga och materiella resurser. 
Ledning innebär att skapa engagemang och incitament för att förverkliga målen. När det gäller 
kontroll behöver normer etableras för att utvärderingar, feedback och korrigeringar skall kunna göras. 
De fyra funktionerna kan identifieras som separata eller följande av varandra i en viss sekvens, men de 
uppfattas alltid vara inbördes beroende (Hersey and Blanchard, 1982). 

Med tanke på att ledare har till uppgift att samverka med sina medarbetare för att nå verksamhetens 
mål, kan den relations- och uppgiftsinriktade modellen tyckas självklar, om än inte heltäckande. Att 
leda i tider av förändringar är något som de flesta ledare måste förhålla sig till och det innebär inte 
sällan ett visst avstånd till medarbetarna. Detta gäller även inom skolan. Arvonen (1989) tillför en 
viktig dimension, nämligen förändringsorientering. Ledarens roll som förändrings- och 
utvecklingsagent har uppmärksammats i forskningen (se t ex Fullan, 2001, Harris and Lambert, 2003, 
Larsson, 2004, Björkman, 2008 och Ärlestig, 2008, Törnsén, 2009, Ludvigsson, 2009). Detta gäller 
såväl enskilda individers/gruppers utveckling och förändring som strukturella förändringar. En annan 
aspekt på de utmaningar rektor står inför är att det kan vara en sak att initiera och åstadkomma 
utveckling och förändring som kommer från den egna verksamheten, och en annan att förmedla eller 
genomföra en förändring som beordrats uppifrån (Arvonen, 1989). Arvonens tillförande av 
förändringsdimensionen uppfattas numera som mycket centralt.  

Uppmärksamhet har också ägnats åt ledarskap för mänsklig utveckling. Här fokuseras både 
ledarbeteenden och gruppeffektivitet. Hur kan ledaren leda en organisation till bättre resultat? Yalom 
(1975) diskuterar fyra stilar när ledarskap och förbättrat resultat kategoriseras och dessa är utmaning, 
omsorg, förklaring och struktur. När det gäller utmaning menar han att ledaren bör konfrontera, 
utmana och uppmuntra sina medarbetare. Omsorg handlar om att ledaren ger sina medarbetare stöd, 
omtanke, värme och omsorg. Förklaring innebär att ledaren tydliggör, tolkar och översätter mål. 
Ledaren lyfter även fram och uppmuntrar gruppens interaktion. Struktur gäller däremot procedurer. 
Ledaren styr gruppen genom att sätta mål, regler och normer. Yalom menar att man alltid kan säga att 
omsorg och förklaring uppvisar ett linjärt förhållande till resultat, dvs. ju mer desto bättre. Struktur 
och utmaning däremot uppvisar ett samband där verksamhetens effektivitet ökar upp till en viss nivå, 
för att sedan sjunka. Struktur behövs till viss del och ger trygghet, men alltför stor trygghet tenderar 
att motverka förändring och kan i värsta fall ”söva” organisationen. En alltför stor dos utmaning kan 
leda till hög ångestnivå och mobilisera ett psykologiskt försvar hos många medarbetare, vilket kan 
blockera drivkraft och utveckling. Utifrån detta resonemang är den mest framgångsrike ledaren den 
med ett högt mått av omsorg och förklaring och lagom dos av utmaning och struktur (Yalom, 1975).  

Det situationsanpassade ledarskapsperspektivet kom som en reaktion mot ledarskap med fokus på 
ledaren, där förenklade och definitiva ställningstaganden av typen auktoritär och demokratisk 
dominerar. Här betonas ledares görande snarare än egenskaper (Hughes, Ginnett and Curphy, 2002). 
Även om anhängarna av ett situationsanpassat ledarskap utger sig för att förkasta det normativa i de 
klassiska modellerna, uppvisar de drag som kan tolkas som normativa. De olika modeller som 
förespråkar ett ledarskap anpassat efter situationen framhäver nämligen ofta att ledare bör besitta 
förmåga att växla stil om situationen så kräver. Ledaren framställs inte sällan som en diagnostiserande 
person utan egna behov, värderingar och egen personlighet.  
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2.2 Rektors ledarskap – val av teoretisk utgångspunkt 

En stor del av det som skrivits om ledarskap inom skolan har, som nämnts, haft pedagogisk eller 
psykologisk förankring som grund. En statsvetare som bidragit till ledarskapslitteraturen är professor 
Torodd Strand, som 2001 kom ut med boken Ledelse, organisasjon og kultur. Här ges en översiktsbild 
av tidigare forskning och han konstaterar att resultaten är tvetydiga och att framställningen inte ska 
uppfattas som ”en ny teori om ledarskap” utan snarare som ett försök till demonstration av hur 
fenomenet ledarskap kan ses från olika synvinklar, vilka sammantaget kan ge ett nytt perspektiv på 
ledarskap. Strand beskriver ledarskap som en mångfasetterad social praxis som inte kan fångas in med 
något enkelt begrepp. Ledaren är en individ, men samtidigt är det viktigt att organisation och kultur 
ger ramarna för ledarens handlingar och prioriteringar.  

Genom att använda Strand kan, enligt min mening, en önskvärd ”höjning av blicken” uppnås. Det kan 
inte antas vara utan betydelse vem rektor är som person men om det styrningssammanhang där hon 
eller han verkar belyses blir bilden av rektors ledarskap mer komplett och förstårlig. Strands 
statsvetenskapliga förhållningssätt gör med andra ord att fokus på individuella ledares egenskaper 
kompletteras med insikten om att det organisatoriska och kulturella sammanhang där ledaren 
befinner sig har betydelse för både tänkande och agerande.   

2.2.1 Fyra användbara ledarstilar 

Detta avsnitt baseras på referat och tolkningar av Ledelse, organisasjon og kultur (2001). Fokus ligger 
på det jag ansett vara relevant för min studie av rektors ledarskap. Särskilt uppmärksammar jag fyra 
ledarstilar som belyser ledarskapet variation. Strand baserar sig på Adizes (1988) resonemang, men 
tillför ett organisationsperspektiv för att tydligare relatera denna variation till de olikheter i 
sammanhang inom vilken ledarna befinner sig.  

Min bedömning är att de två grunddimensioner som Strand identifierar för att förstå olika uttryck för 
ledarskap är viktiga vid studiet av rektors ledarskap. Den vertikala axeln uttrycker styrning med 
formella direktiv, medan den horisontella axeln anger om ledningen mestadels är orienterad inåt 
organisationen eller utåt gentemot omvärlden. I den övre delen av figuren finner vi orientering mot 
öppenhet och subjektivitet i bedömningarna, meden den nedre delen av figuren framhäver ramar och 
objektivitet. Den vänstra delen av figuren betonar skapandet och upprätthållandet av relationer samt 
harmoni, medan den högra delen betonar förändring, förnyelse och resultat. Organisationsramar kan 
hjälpa oss att illustrera och studera synliga och osynliga förhållanden i det dagliga livet.  



 

 12 

 

Figur 2 Ledarskapets variation 
 

Källa: Strand (2001) Ledesle, Organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & BjØrke 
AS. 
 

Strand menar att det är lämpligt att skilja mellan fyra organisationstyper. De fyra 
organisationstyperna är byråkrati, expertorganisation, uppdragsorganisation och 
grupporganisation. Dessa skiljer sig åt ifråga om uppbyggnad, arbetsprocesser, 
samordningsmekanismer och uppdrag. Vi skulle kunna säga att de placerar sig utmed de 
grundläggande variabler som betonas i organisationslitteraturen. Genom att använda denna modell 
kan ledarskapet och det görande som sker beskrivas och analyseras i sitt organisatoriska 
sammanhang, vilket gör det möjligt att undersöka förenklingar som t ex kan innebär att den enskilde 
ledaren ses som auktoritär eller demokratisk. 

Grupporganisationer utgörs av ett kollektiv med liten formell statusdifferentiering. Gruppen etablerar 
konsensus och medlemmarna inrättar sig efter det kollektiva beslutet. Kommunikationen sker ansikte 
mot ansikte och den som lyckas är oftast den lojale medlemmen. Gruppen utvecklar normer som ofta 
är osynliga för icke-medlemmar och inte sällan ersätter dessa den formella strukturen i 
organisationen. Ledarskapet har en högre grad av formalisering jämfört med t ex 
uppdragsorganisationen och kan variera i tid och rum.  

Byråkratier är organisationer med flera nivåer, skrivna regler, formell auktoritet i toppen och stor 
grad av specialisering. Arbetsprocessen styrs av regler och ledarskapet är uttryckt genom 
organisationssystemet och spelar en viktig roll.  

Uppdragsorganisationen präglas av en fast struktur och inriktas på de specifika uppdrag som centrala 
aktörer har satt upp. Belöningar och utmaningar definieras utifrån de möjligheter och risker som 
ligger i uppdraget. Belöningar ligger i förtjänster och lukrativa avtal, risker handlar om att misslyckas 
och gå i konkurs eller att inte göra det. Ledarskapet är personligt, oformellt, direkt och 
okonventionellt.  
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Expertorganisationer har färre nivåer än byråkratier. Positionen i organisationen hänger i stort sett 
samman med yrkesmässig status och erfarenhet och det kan konstateras att rekryteringen av 
medarbetare sker utifrån deras dokumenterade fackkompetens. Samordning och arbetsprocesser 
utgår ifrån den fackkompetens som medarbetarna har och de normer som de har lärt sig att acceptera. 
Ledarskap utöver fackkompetensens auktoritet har relativt liten plats. 

Strand anser att, förutom att förhålla oss till organisationers inre logik och uppbyggnad (se ovan), bör 
forskningen relatera till hur formaliserad organisationen är samt hur orienterad den är gentemot 
omvärlden. Därför väljer Strand att tala om organisationens grad av formalisering och orientering.  
Formalisering sker vid specialisering, standardisering och skriftliga instruktioner. Vi skulle kunna säga 
att grupporganisationens medlemmar i relativt låg grad har standardiseringar och andra formella 
ramar vilket kan leda till turbulens. De har inte heller så mycket kontakt med omvärlden och den 
omvärld som eventuellt möter dem är homogen. Man strävar efter integration eftersom strävandena 
hela tiden ligger i att förmedla och bevara systemets värden och kulturuttryck. Även 
uppdragsorganisationen kännetecknas av låg formaliseringsgrad. Organisationen strävar efter att 
anpassa sig till omvärlden och söker nödvändiga resurstillgångar. Den yttre miljön kännetecknas av 
heterogenitet. Expertorganisationen har en hög formaliseringsgrad, vilket innebär att medlemmarna 
har god kännedom om instruktioner m.m., och detta ger stabilitet. Denna organisation kännetecknas 
också av funktioner av typen produktion, målsättning och maktfördelning. Till sist har vi byråkratin 
som har en hög formaliseringsgrad, vilket leder till stabilitet. 

Enligt den teori som presenteras av Strand är det typen av organisation som bestämmer ramar och 
möjlighet för ledarskapet. Han sammanför därför de fyra olika organisationstyperna med typer av 
ledarskap och menar att varje organisation har ”behov av” en viss typ av ledarskap.   

Inom grupporganisationen tenderar ledaren att bli integrerare och frågar sig: vilka är vi och varför? 
Den här ledaren strävar efter att skapa och upprätthålla relationer, samstämmighet, motiv och 
identitet. Ledarens roll i en uppdragsorganisation är entreprenörens och hon/han frågar sig; hur 
överlever vi och hur uppnår vi det vi företagit oss? Entreprenören strävar efter att kartlägga risker och 
möjligheter, välja arbetsfält för organisationen eller med andra ord gå före och visa på nya projekt 
samt vidta åtgärder som är resultatskapande. I den byråkratiska organisationen får ledaren rollen som 
administratör, eller om vi så vill byråkrat, och denne frågar sig: arbetar vi systematiskt och riktigt 
efter de regler som vi fått i vårt uppdrag? Denna typ av ledare strävar efter att känna till och följa 
reglerna samt undgå fel och brister. I expertorganisationen får ledaren rollen som producent, där 
denne frågar sig om vi klarar av att leverera lösningar på de uppdrag som organisationen fått. 
Producenten strävar efter att etablera mål och standarder för prestationer samt sörja för 
problemlösningar och resultat för kunder/elever. 

Som framgår ovan antas styrningssammanhanget vara viktigt för att kunna beskriva hur rektorer 
arbetar och studera varför de tänker och agerar som de gör.  

Strand framhåller att de fyra ledarstilarna är idealtyper och att verkligheten givetvis är mer 
komplicerad. När rektors ledarstil undersöks framkommer sällan en ledarstil och så bör det inte heller 
vara. Däremot kan rektors ledarstil kännetecknas och ha sin huvudsakliga tyngdpunkt i en ledarstil.   
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2.3 Styrningssammanhang – en definition  

Både skolans struktur och kultur är viktiga för att förstå rektors ledarskap. French and Bell (1978) 
menar att organisationen kan liknas vid ett isberg där strukturen utgör toppen och kulturen botten. 
Toppen på isberget, dvs. strukturen, är den omedelbart synliga och består bl.a. av mål, teknologi, 
färdigheter och finansiella resurser. Den dolda delen av isberget utgörs av kulturen och består bl.a. av 
attityder, värderingar, känslor och sociala kontakter.  

2.3.1 Struktur 

I alla organisationer finns arbets- och ansvarsfördelning. Struktur används allmänt som begrepp för 
hur arbetet fördelas och arrangeras mellan olika personer och funktioner inom en organisation. En 
struktur ger stabilitet och förutsägbarhet, men behovet av stabilitet behöver alltid balanseras mot 
behovet av anpassning till nya förhållanden. Detta innebär att varje organisation behöver både stadga 
och rörlighet (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2001 och Ludvigsson, 2009). 

Strukturer kan generellt definieras som en stabil ordning av komponenter inom en helhet och en 
bestämmande faktor för beteende i organisationer. Strukturer kan hjälpa till att förklara vissa 
beteenden, faktorer eller processer som försiggår i en organisation. Vi kan föreställa oss en överordnad 
struktur som i sin tur är uppbyggd av ett antal delstrukturer (Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2001).  

Strukturaspekten i styrningssammanhanget definieras i denna licentiatuppsats som det uppdrag samt 
de regler och normer som följer med skollag, läroplan och arbetslivsavtal. Staten, genom Riksdag, 
Regering och skolmyndigheter, formulerar intentioner, mål, mandat och åtaganden som riktar sig till 
rektor. Denna struktur är lika för alla kommuner och skolor i Sverige, vilket innebär att alla skolor 
följer samma lagar och riktlinjer. Skolan styrs också genom den ständigt pågående informationen via 
redovisning av olika offentliga utredningar som ibland leder till ändrad lagstiftning. Detta är den 
övergripande ram som kommunerna och skolorna har att förhålla sig till. Genom t ex budget eller 
skolpolitiska mål styr kommunen skolan och rektorerna. Kommunen har skyldighet att upprätta en så 
kallad skolplan där de nationella målen ges en lokal dräkt. Skolans egen förvaltningsnämnd, tidigare 
kallad skolstyrelse – idag ofta kallad barn- och utbildningsnämnd, ansvarar sedan för 
implementeringen av både nationella och lokala mål. Strukturaspekten i styrningssammanhanget 
inkluderar också den formella organisation som finns på varje enskild skola, dvs. hur t ex 
ledningsfunktionen, bemanningen, resurssituationen och tidsplaneringen ser ut.  

Mål- och resultatstyrning är ett vanligt förekommande sätt att styra en organisation på, men det är 
inte oproblematiskt. Mål formuleras av huvudmannen varefter dessa ska tolkas av människor med 
olika bakgrund och på olika nivåer, för att sedan omsättas i praktisk handling. Ett viktigt villkor för 
mål- och resultatstyrning är att det finns mätbara mål som kan användas som referens vid 
utvärderingar. Situationen blir emellertid komplicerad om verksamheten främst har kvalitativa mål, 
vilket är fallet inom skolan. Mål- och resultatstyrning har några problemområden, bl.a. talas det om 
vaghet och motstridigheter i både utformning och tolkning (Rothstein, 1994). 

Rothstein talar om paradoxen av att precision i utförandet kräver oprecisa mandat. För att precision i 
utförandet skall uppnås måste tjänstemän ha utrymme att anpassa de operativa åtgärderna efter olika 
konkreta situationer. Eftersom verkligheten är komplex behöver en flexibilitet byggas in vilket innebär 
att det inte finns någon möjlighet för lagstiftningen att i förväg förutse eller exakt precisera alla de 
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handlingsmöjligheter som tjänstemän behöver ta hänsyn till när de skall genomföra olika beslut 
(Rothstein, 1994). 

Ett annat problem när det gäller mål- och resultatstyrning är att en lyckad implementering ofta kräver 
insatser från flera olika nivåer; övernationella, centrala, regionala och lokala nivåer. Gemensamma 
insatser kan vara svåra att genomföra på grund av att den politiska majoriteten kan se ut på skilda sätt 
på olika nivåer. Därtill kommer att värderingsmönster och prioriteringar också kan vara olika. Vid 
krav på en precis träffbild behövs ett relativt stort handlingsutrymme från central till lokal nivå. 
Handlingsutrymmet kan emellertid utnyttjas för att leda implementeringen på vägar som inte var 
avsedda eller kanske till och med blockera obekväma beslut. Detta är ett problem som kan uppstå om 
makt, inflytande och ansvar över ett beslut går isär (Rothstein, 1994 och Ludvigsson, 2009). 

Det styrningssammanhang där rektor befinner sig är sådant att hon eller han inte sällan befinner sig i 
korsdraget mellan konkurrerande förväntningar (Nygren, 2000). Inom skolan kompliceras 
ledarskapet ytterligare eftersom verksamheterna handlar om både forstran och utbildning. Dessutom 
inrymmer skolan och förskolan både politiska, administrativa och professionella styrimpulser. Detta 
innebär talrika konfliktrisker, vilket måste hanteras (Johansson, Moos og Möller, 2000 och 
Ludvigsson, 2009). För att förstå dessa problem bättre har Katz and Kahn (1978) delat in dem i 
rollöverlastning, rollspänningar och rolloklarheter. Ledarna verkar i ett nät av förväntningar som 
byggs upp av olika intressenter. Dessa intressenter kan, för rektors del, vara elever, föräldrar, 
pedagoger, allmänhet, kollegor m.fl. Nedan diskusteras Katz och Kahns rollproblem och relevansen 
när det gäller rektors ledarskap i allmänhet.   

Rollöverlastning är ett resultat av att många krav riktas mot rektor (Katz and Kahn, 1978). I rektors 
uppgifter ingår bl.a. att formulera mål för skolans verksamhet, förankra dem hos personalen, bedriva 
förändringsarbete och engagera personalen i detta arbete, utvärdera och följa upp målen i 
verksamheten, delegera, förstå pedagogernas yrkesansvar, ha kunskaper om arbetsgruppens psykologi 
och metoder för konfliktlösning samt stödja personalens personliga utveckling. I rektors uppgifter 
ingår också att ha kunskaper om hur man gör en verksamhetsplanering, kunskaper om ekonomi och 
budget. Dessutom ingår i uppgifterna att känna till de lagar och regler som styr skolans verksamhet 
och att äga uppdraget. Att äga uppdraget kan t ex innebära att rektor, förutom att ha läst texten, 
djupare bör ha studerat och analyserat vad som står i exempelvis skollag, läroplaner och kursplaner. 
Rektor bör kunna sitt uppdrag ungefär på samma sätt som en skådespelare kan sin text inför en 
föreställning. I rektorsuppgiften ingår således att kunna ”byta hatt” och vara känslig för vad 
situationen kräver. Innehållet i verksamheten och kraven behöver inte stå i motsatsförhållande till 
varandra. Det gäller för rektor att vara lyhörd (Johansson, 2002).  

Rollspänningar är situationer som präglas av motstridiga förväntningar, exempelvis i frågan om 
effektivitet och kvalitet samt beträffande administrativa och professionella krav. Rektor måste ibland 
ta administrativa beslut som kan uppfattas gå emot den professionella pedagogiska yrkesrollen. 
Många rektorer i Sverige har lärarbakgrund, och i dessa fall kan den ovan beskrivna rollkonflikten lätt 
uppstå. Detta kan ses som exempel på spänningar inom professionen. Det kan också finnas 
motstridiga krav och spänningar mellan rollen som professionell och privatperson. Konflikter kan 
uppstå om rektor i rollen som ledare förväntas driva vissa frågor, men att det strider mot dennes 
privata åsikter. Rollkonflikter skapar otillfredsställelse, högre anspänning och ofta sämre prestationer. 
Ett sätt att hantera spänningar kan vara att distansera sig från ”sändarna” av förväntningarna, t ex kan 
skolchefer och/eller politiker ge uttryck för förväntningar att rektor ska lösa olika problem utan att ge 
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henne/honom befogenheter. Medarbetarna tror att rektor har befogenheter, och förstår inte varför 
inte hon/han använder dem. Resultatet blir förvirring, irritation och slutligen resignation, 
initiativlöshet och handlingsförlamning (Katz and Kahn, 1978). 

Det sista rollproblemet som Katz and Kahn (1978) tar upp är rolloklarheter. Frånvaron av tydliga 
rollbeskrivningar (t ex från uppdragsgivare) innebär en frihet, men det kan också leda till samma 
problematik som när det gäller rollkonflikter, dvs. vet chefen inte vilken roll hon/han ska ha i en 
verksamhet uppstår otillfredsställelse och i förlängningen sämre prestationer. En uppfattning 
(Thylefors 2000 och Ludvigsson, 2009) är att ledarrollen i skolan har varit oklar, inte minst i 
förhållande till pedagogerna. Nu börjar man dock, både från statligt och kommunalt håll, att 
tydliggöra förväntningar och krav på rektor, men detta sker i en snabbare takt än klargörandet av de 
befogenheter som de bör besitta i relation till förväntningarna. En annan dimension när det gäller 
rolloklarheter är att rektor arbetar i en verksamhet där denne har med människor att göra, vilket kan 
öka behovet av akuta insatser. Många av dessa uppgifter kan inte förutses. Detta leder till att rektor 
gör många akututryckningar varje dag. Ledarrollen skulle förmodligen vara relativt komplikationsfri 
och hanterbar om den enbart innefattade formella funktioner. Nu ser verkligheten inte ut så. Det finns 
en mängd förväntningar riktade mot rektor och på vad hon/han ska göra. Dessutom kan olika 
intressenter ha olika förväntningar på vad som ska göras. Till detta ska föras att intressenterna har 
olika uppfattningar på hur saker och ting ska göras (Schartau, 1993, Thylefors, 2000 och Ludvigsson, 
2009).  

Överlastning, konflikter och oklarheter beträffande den professionella rollen är vardag för dagens 
svenska rektorer. I sina strävanden att hantera den komplexa vardagen agerar rektor på olika sätt, dvs. 
hon utvecklar sin ”stil” för att hantera olika situationer (se t ex Schartau, 1993, Svedberg, 2000, 
Franzén, 2006 och Sundin Brude, 2007).  

Thylefors, som är psykolog, menar att i komplicerad verksamhet, som t ex skolan, finns det ibland en 
längtan efter enkla lösningar på sammansatta problem. Den s.k ”quick-fix”- mentaliteten kan ibland 
vara svar på frustration. Arbetssituation och tidsbrist kan leda till att förändringar med ”quick-fix”- 
metoden blir en pseudoförändring eller en ideologisk frasering (Thylefors, 2000). Det gäller för ledare 
som arbetar med och bland människor, t ex offentlig sektor, att se igenom de enkla lösningarna 
eftersom de mänskliga behoven har många uttryckssätt. 

2.3.2 Kultur 

Litteraturen kring kultur är inte helt entydig när det gäller hur begreppet bör definieras. Några menar 
att kultur är subjektiv, något som befinner sig i människors hjärtan och sinnen, medan andra anser att 
kultur är något som kan diagnostiseras och förändras i syfte att förbättra organisationens effektivitet 
(Wilson, 1999). Hofstede menar att kultur är den ”kollektiva programmering av medvetandet som 
skiljer medlemmarna i en organisation från en annan” (1991, s. 262). Kultur kan handla om idéer, 
värderingar och normer och den anda eller det klimat som kännetecknar en skola. Kulturen anger 
också riktlinjer för förståelse och handlande och påverkar bl.a. kommunikation, sammanhållning och 
beslutsfattande (se t ex Alvesson, 2001, Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 2001 och Andersson, Bennich-
Björkman, Johansson och Persson, 2003). 

Kultur handlar mer om en sorts osynliga kontrakt och spelregler, exempelvis mellan lärare och rektor 
på vissa skolor. Professionella revir kan upprätthållas genom underförstådda överenskommelser av 
typen; ”om jag lämnar dig ifred på din expedition, så lämnar du mig ifred i klassrummet” eller ”om du 
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får utvecklas och ta ansvar så stödjer jag som ledare dig och förväntar mig resultat som gynnar 
verksamheten” (Svedberg, 2003). Skolans kultur kan uttryckas som en latent och ofta implicit 
påverkan som inte sällan bottnar i skolans historiska och kontextuella värderingsmönster (Berg, 
2003). Svedberg (2003) menar att vi måste se skolan som en ”organisk helhet”, dvs. organisationen 
skolan består av levande människor. Därför kan vi inte bara studera den formella styrningen, om vi vill 
förstå det som sker. För att förstå skolors och ledares sätt att fungera behöver vi också ta hänsyn till 
skolans kultur.  

Ett viktigt uttryck för kultur är att den gör kommunikationen mellan människor möjlig. Genom 
kulturen förstår vi ordningen, vilket gör att vi handlar så att andra människor förstår oss. Kulturen kan 
också ge klara normer för gränssättning och vad som är bra och dåligt. Kultur anger de allmänna koder 
för hur vi förstår saker, händelser och symboluttryck. Den ger också de viktigaste anvisningarna för 
hur vi inrättar organisationer liksom referenser till det föränderliga, underliggande och outtalade 
förutsättningar som mänsklig aktivitet genererar. I kulturen finner vi också grundbetingelser för 
ledarskap och uttryck för hur ledare och ledarskap rättfärdigas och uppfattas. Kulturen kan ge svar på 
vad som är accepterat av en ledare, men den kan också ge förutsättningarna för vad som är 
verkningsfullt (Strand, 2001).  

Kulturen kan tyckas abstrakt och svårfångad, men inte desto mindre ständigt närvarande i alla 
aktiviteter som äger rum på en skola. Kulturen kan naturligtvis komma till uttryck på flera olika sätt, 
men sammanfattningsvis brukar man säga att kulturyttringar kan vara såväl mycket konkreta och 
uppenbara som vaga och indirekta. Kulturmönster eller -uttryck består av olika element, t ex (1) fysisk 
layout som lokaler, arkitektur, klädedräkt, (2) visuella former som logotyper, flaggor eller andra 
symboler, (3) interaktiva former som ceremonier, ritualer och kontraktsregler som nyanställda kan 
lära sig (4) samtalsformer där kulturen uttrycks genom olika berättelser eller historier. Dessa 
berättelser och historier kan bli skolans ideologi som i sin tur gör att människor kan kommunicera och 
tolka vardagens händelser (Abrahamsson och Andersson, 2000 och Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 
2001).  

Fullan (2005) betonar samtalet som en viktig ingrediens i ledarskapet. Samtalen mellan ledaren och 
medarbetarna anses vara mycket viktig och genom samtalen kan ledaren initiera, driva och följa upp 
skolutvecklings- och kvalitetsarbete på skolan. Det är oftast inte tillräckligt för att få med sig 
medarbetarna på förändringståget. Aktivt ledarskap från ledarens sida är en ingrediens – synlighet, 
transparens, förklaring och medvetandegörande är andra. Det är, enligt Fullan, viktigt att ledaren är 
synlig på arbetsplatsen samt att allt förändringsarbete är transparent dvs. sker öppet och att alla får 
vara med och diskutera. Det är också viktigt att ledaren kan förklara vart verksamheten är på väg och 
varför, liksom att öka medvetenheten hos personalen. En sofistikerad samtalsmetod är vad Fullan 
kallar ”crafted gossip”. Denna samtalsmetod innebär att ledaren i olika formella och/eller informella 
sammanhang lämnar professionellt skvaller som medarbetarna kan förhålla sig till. Detta kan ske vid 
ett eller flera tillfällen. Istället för att rektor berättar hur det är, ska vara eller att hon/han fått order 
uppifrån, så kan hon/han ”droppa” strategisk information vid lämpliga tillfällen. Därefter kan rektor 
plocka upp samtalstrådar kring aktuellt ämne vid senare tillfällen. I vissa fall kan personalen göra 
informationen till sin egen och t.o.m. föreslå förändringar, helt i önskvärd riktning (se Fullan, 2005 
och Ärlestig, 2008).  

Väsentlig information om den dominerande skolkulturen kan fås genom traditionella skoldokument 
som t ex tjänstefördelning, skolkatalog, schema och arbetsplaner. Men skolkulturen är också 
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närvarande i t ex skolans undervisningssituationer, hem och skolaföreningens möten, lärares samtal i 
personalrummet samt klass och ämneskonferenser. Skolkulturen är således en viktig styrkälla för den 
dagliga verksamheten på en skola och utgör därmed en viktig faktor för att förstå förmågan och viljan 
att genomföra förändringar och reformer (Berg, 2003). 

Kulturen kan variera mellan olika skolor, men också inom samma skola. Detta hänger samman med 
att olika skolformer, program etc. har olika historiska traditioner. Adjunkters yrkestraditioner kan 
kopplas tillbaka till en mer urvalsinriktad skolform, medan yrkeslärarna har sin tradition i ett annat 
yrke än lärarens. Yrkesgrupper som tidigare kallades låg- och mellanstadielärare har sina rötter i 
folkskolan, med de bildningstraditioner som kännetecknade denna. Förskollärare har sina traditioner 
inom barnomsorgen som präglas av samarbetsinriktade arbetssätt och arbetsformer och övrig 
personal har sina yrkestraditioner. En skola kan alltså ha flera kulturer, men ofta finns det en kultur 
som har dominerande inflytande över de andra när det gäller form och innehåll (se t ex Arfwedsson 
och Lundman, 1984 och M. Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall och Scherp, 2000 och Berg, 2003). 
Man brukar också tala om att det finns en övergripande skolkultur som gäller den svenska skolan, dvs. 
någon typ av kåranda. Kåranda skulle kunna vara en sammanfattande beteckning på de dominerande 
värderingarna, inställningarna och beteendenormerna i skolan. Denna kåranda understöds av olika 
typer av berättelser om skolans historia och betydelsefulla personer eller händelser. Några av dessa 
berättelser kan få stor symbolisk betydelse och anta formen av myter. Detta händelseförlopp kan 
utgöra en stabiliserande faktor i skolan och bidra till bildandet av en identitet, vilket kan vara en 
styrka, men samtidigt innebära svårigheter när yttre eller inre omständigheter kräver förändring 
(Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 2001). Diskussionen om kåranda, enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 
(2001), handlar alltså om den övergripande kulturen i skolan, men man skulle också kunna tänka sig 
att någon form av kåranda gäller för författningen rektor. I så fall kan kåranda också vara en 
sammanfattande beskrivning på de dominerande värderingar, inställningar och beteendenormer som 
finns bland rektorer.  

När diskussioner förs kring den övergripande skolkulturen tas ofta utgångspunkten i 
lärarprofessionen och där betonas lärarnas autonomi, som enligt tradition har varit väldigt stark. En 
majoritet av personalen inom skolan tillhör aktörer med relativt lång och grundlig utbildning som bl.a. 
inkluderar en socialisering in i vissa värderingar och attityder (se t ex Sveiby och Riesling, 1986, 
Skolverket, 1999, Thylefors, 2000, Svedberg, 2003 och Ludvigsson, 2009). 

En tankemodell som kan användas för att diskutera hur skolans professionella funderar kring 
politikernas intentioner när det gäller olika beslut rörande skolans värld presenteras i figur 3. I figuren 
syns två dimensioner som influerar implementering av politiska beslut i skolan. Den vertikala 
dimensionen representerar huruvida politikernas intentioner verkligen är att politiska beslut skall 
implementeras eller inte dvs. om ett beslut är ett realbeslut eller ett symbolbeslut. Den horisontella 
dimensionen visar hur skolans professionella uppfattar politikernas intentioner.  
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  Politiker har för avsikt att beslutet skall implementeras 

  Ja Nej 

Ja 
A 

Korrekt uppfattat 
REALBESLUT 

B 
SYMBOLBESLUT som uppfattas 

som REALBESLUT 
Organisationen 
uppfattar att 
politikerna vill ha 
implementering Nej 

C 
REALBESLUT som uppfattas 

som SYMBOLBESLUT 

D 
Korrekt uppfattat 
SYMBOLBESLUT 

 

Figur 3 Politiska beslut 
 

Källa: Gustafsson (1987), Johansson and Bredeson (1999) 
 

Ovanstående figur åskådliggör fyra olika förhållanden mellan politiker och de professionella inom 
skolan. Bara en cell visar ett realbeslut, nämligen cell A. Denna cell visar att politiker har för avsikt att 
beslutet skall implementeras och skolans professionella uppfattar att detta är ett beslut som skall 
genomföras (Gustafsson, 1987). Ett exempel skulle kunna vara ett beslut som ger skolan extra resurser 
för att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. Detta exempel innehåller politisk tydlighet, det finns 
finansiellt stöd för beslutet, konkreta program är utvecklade på verksamhetsnivå och politikerna har 
utvärderingsinstrument kopplade till genomförandet så att erfarenheter kan tillvaratas (Johansson 
and Bredeson, 1999).  

Exempel på korrekt uppfattade symbolbeslut (cell D) är bl.a. ofinansierade mandat som ofta hänger 
samman med att politiker vill influera andra organisationer. Konkreta exempel på symbolbeslut skulle 
kunna vara samarbete mellan skola och den privata sektorn eller internationalisering. Här är både 
politiker och skolans medarbetare fullt medvetna om att dessa beslut är mer retoriska än verkliga. Det 
är dock lätt för politiker att lägga till och utveckla olika mål som skolan skall eller bör uppnå när de 
inte behöver skjuta till resurser för ändamålen. Vid symbolbeslut kan politiker visa allmänheten att de 
har vidtagit olika åtgärder, men samtidigt har de lämnat över ansvaret till skolan vilket kan innebära 
att medarbetarna inom skolan blir måltavlor för allmänhetens kritik (Johansson and Bredeson, 1999).  

De två resterande cellerna (B och C) är, om möjligt, ännu mer komplicerade. I cell B antar skolans 
medarbetare att politikernas beslut är reella fast de i själva verket är symbolbeslut. För att återgå till 
exemplet med internationalisering skulle symbolbeslutet, som inte finansieras, kunna tas på allvar 
bland skolans medarbetare. Det kanske till och med är så att rektor prioriterar om i skolans budget för 
att få resurser till att kunna genomföra beslutet. Till sist berörs cell C som innebär att politiker tar 
reella beslut som uppfattas som symbolbeslut. Här förmodar medarbetarna i skolan att politikerna 
fattar ett symboliskt beslut och bryr sig därför inte om beslutet. Skolans medarbetare har vant sig vid 
att politiker tappar fokus eller intresset för olika initiativ och därför kan många resonera att det inte är 
någon idé att lägga ner energi på initiativ eller beslut som ändå bara är symboliska eller som på andra 
sätt är kortlivade (Johansson and Bredeson, 1999). 

Den analytiska modellen i inledningskapitlet innehåller, som tidigare redovisats, två olika tänkbara 
förklaringsansatser som kan vara användbara i beskrivningen av hur rektorer arbetar och varför de 
tänker och agerar som de gör. Den första förklaringsansatsen har vi precis diskuterat i detta avsnitt, 
dvs. förhållandet mellan styrningssammanhanget och rektors ledarskap (pil A i den analytiska 
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modellen i figur 1, kapitel 1). Nästa avsnitt fokuserar den andra förklaringsansatsen, nämligen 
förhållandet mellan rektors erfarenhet och personegenskaper och rektors ledarskap (pil B i den 
analytiska modellen i figur 1, kapitel 1). 

2.4 Människan bakom ledaren - rektors bakgrund 

Som tidigare nämnts är aspekterna många när det gäller studiet av ledarskap och ofta behöver olika 
perspektiv användas för att analysera ledarskapssituationer och -fenomen. Varje ledare verkar inom 
ett övergripande sammanhang där lagar och regler sätter gränser för vad som måste göras och hur 
ledaren med sin personal behöver agera. Det finns också olika sätt att organisera arbetet på. Utifrån 
detta konstrueras strukturer som stämmer överens med den/de kultur/er som finns inom den aktuella 
organisationen (Hughes, Ginnett and Curphy, 2002). Inom skolan påverkas ledarskapet, som tidigare 
diskuterats, av de yttre betingelser som sätter ramar för verksamheten och detta gäller för hela 
Sverige. Ledarskapet påverkas naturligtvis också av de lokala strukturerna och kulturerna. Med lokal 
avses här både kommunerna och de enskilda skolorna.  

Bortsett från dessa aspekter finns det naturligtvis också personliga delar av ledarskapet. I skolan 
främjas erfarenhet som källa till kunskap och alla har ett stort ansvar för sin egen 
kompetensutveckling. Detta innebär dock inte att den kollektiva kompetensutvecklingen saknas, 
snarare att båda formerna odlas. 

Studier visar att individuella faktorer har betydelse för anställdas förhållningssätt. Ju svagare 
institutionen är när det gäller att socialisera anställda i vissa hållningar, desto större betydelse har 
individuella faktorer för sättet att arbeta (Laegreid og Olsen, 1978). Ser vi till det svenska skolsystemet 
menar Fredriksson (2007) och Persson (2007) att det skulle kunna beskrivas som en relativt svag 
institution när det gäller socialisering av pedagoger i gemensamma förhållningssätt till 
myndighetsutövning. Exempelvis finns det ingen genomgripande enhetlighet i lärarutbildningarna. 
Inte heller finns det ett kontinuerligt kollegialt samtal mellan lärare eller mellan rektorer på nationell 
nivå. Möjligen skulle fackföreningarnas ökade aktivitet när det gäller diskussioner kring 
värderingsfrågor kunna betraktas som steg mot vidgade kollegiala samtal på nationell nivå (se 
Fredriksson, 2007 och Persson, 2007).  

Rektors utbildning, erfarenheter och reflektion påverkar hur de förhåller sig till sitt arbete och sina 
medarbetare (Day, Sammons, Hopkins, Harris, Leithwood, Penlington, Mehta and Kington, 2007 och 
Ludvigsson, 2009). Utifrån rektors erfarenhet formas mål och visioner, som senare blir beteenden och 
vidare handling/resultat (Nygren, 2002). Högre ålder och längre erfarenhet kan ge insikt, överblick, 
legitimitet, mentorskap och gränsöverskridande förmåga. Yngre ledare kanske saknar motsvarande 
erfarenheter, men besitter möjligen istället andra egenskaper och kunskaper, till exempel nya 
värderingar och synsätt samt ungdomlig energi och engagemang (Day, Sammons, Hopkins, Harris, 
Leithwood, Penlington, Mehta and Kington, 2007). Utifrån detta resonemang är det intressant att 
använda rektors erfarenhet som oberoende variabel i studiet av dennes ledarskap.  

För att lära känna respondenterna och utreda hur andra faktorer än strukturella och kulturella, 
förhåller sig till rektors ledarskap analyseras också deras bakgrundsinformation. Denna 
bakgrundsinformation är i detta fall erfarenhet och kön.  

Olika rektorer har olika erfarenheter. Vissa har arbetat i många år inom skolan och har kanske lång 
erfarenhet som lärare innan de blev rektor. Andra har arbetat betydligt kortare tid och kommer 
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dessutom från andra sektorer i samhället. Vissa rektorer är något äldre medan andra är relativt unga, 
dvs. man kanske inte har så mycket arbetslivserfarenhet. Operationaliseringen av erfarenhet görs 
genom att undersöka ålder, år som rektor, år som rektor på nuvarande skola, år inom skolsektorn och 
utbildningsbakgrund. Dessa variabler kan hjälpa mig i studiet av rektors agerande när det gäller 
arbetet med kvalitetsredovisningar.  

Som tidigare nämnts förändrades skolans styrning i början av 1990-talet. En annan förändring som 
också inträffat under 1990-talet, är ökningen av antalet kvinnor som skolledare. År 1989 var 13 
procent av skolledarna kvinnor, medan lärarkåren bestod av 67 procent kvinnor (Olofsson, 1998). Idag 
är situationen en annan, drygt 60 procent av rektorerna är kvinnor och tendensen visar att antalet 
ökar (Skolverket, 2010 a). Därför är det också intressant att undersöka om det finns några likheter och 
skillnader när det gäller ledarstil kopplat till kön.  
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Kapitel 3 

Ledarskapets ramar – rektors kvalifikationer 

Många förändringar har mött skolan under de dryga 160 år som gått sedan folkskolan introducerades 
1842 och många är de krav som mött rektor i rollen som ledare. I detta kapitel fokuseras det 
strukturella och kulturella sammanhang som rektor befunnit och befinner sig inom, dvs. det som här 
benämns styrningssammanhang. Avsikten är att belysa styrningssammanhangets betydelse när det 
gäller förutsättningarna för rektors arbete. Kapitlet beskriver styrningssammanhanget från 1940-talet 
och framåt, med visst fokus på kommunaliseringen och de stora förändringarna under 1990-talet och 
2000-talets första år. I kapitlet undersöks också vilka kvalifikationer som rektorer, under olika 
perioder, ansetts behöva. Tanken med detta är att åskådliggöra styrningssammanhangets betydelse för 
rektorsrollen sådan den framträder när rektor rekryteras.   

3.1 Ett nutidshistoriskt perspektiv 

Under 1940-talet och 50-talets första år, tillsattes tre viktiga utredningar inom skolområdet: 1940 års 
skolutredning, 1946 års skolkommission samt 1951 års skolstyrelseutredning. Dessa utredningar kom 
att prägla skolan för många decennier och de har haft stor betydelse för den svenska skolan och för 
rektorsrollen. 

Den moderna svenska skolan skulle, enligt utredningarna, sträva mot en enhetsskola och en utbyggd 
gymnasieskola. Skolan skulle också omformas från elitutbildning till en utbildning som omfattade fler. 
Detta skulle bl.a. ske genom expansion av utbildningssystemet (SOU 1944:20, SOU 1948:27, SOU 
1955:31). Som en konsekvens av utredningarna genomfördes stora reformprogram och folkskolan 
integrerades med real- och flickskolorna till en enhetlig 9-årig skola. Dessutom började gymnasierna 
byggas ut så att fler fick möjlighet att ta studentexamen (Du Reitz, Lundgren och Wennås, 1987).  

Förändringarna inom skolans värld kom, enligt Tidning för Sveriges läroverk (1948:23 och 1957:35), 
till viss del att förändra rektorernas arbetsuppgifter. Pappersarbete snarare än pedagogiskt arbete kom 
alltmer att prägla rektors sysslor. Det blev under perioden svårare att rekrytera behöriga kandidater, 
dvs. filosofie doktorer, till rektorstjänsterna vid gymnasierna. Under 1950-talet var endast 42 procent 
av alla sökande behöriga att inneha en rektorstjänst. Ansvariga inom både skolan och politiken var 
ense om att detta var ett problem som behövde lösas. Däremot var man inte ense om hur denna 
lösning skulle se ut. Rektorerna själva efterfrågade administrativ hjälp medan politikerna föreslog att 
tjänster som biträdande rektorer skulle inrättas (Svensk Skolledartidning 1960:11 och Tidningen för 
Sveriges Läroverk, 1943:1 och 1943:19). Förutom att tillsätta biträdande rektorer skulle de formella 
behörighetskraven, enligt politikernas förslag, sänkas från filosofie doktor till filosofie licentiat. 
Rektorerna själva däremot, ansåg att flykten från rektorsyrket endast kunde lösas med högre lön 
(Svensk Skolledartidning, 1959:12).   

1951 års skolstyrelseutredning kom till slutsatsen att de lägre skolformernas ledare också skulle 
tituleras rektorer. Förslaget innebar att även skolledare vid den obligatoriska skolan, folkskolan och 
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försöksskolan (enhetsskolan) skulle kallas rektorer. I utredningarna konstaterades att utvidgningen av 
rektorstiteln skulle innebära tusentals fler rektorer, men det ansågs att en enhetlig titel skulle 
underlätta framtida utvecklingsarbete. Därför beslutades det (den 1 juli 1958) att också skolledare 
inom de lägre skolformerna skulle tituleras rektor. Den sociala basen för rektorsskapet utvidgades 
betydligt som ett resultat av detta beslut (Ullman, 1997).  

Många forskare har hävdat att 1958 års reform föranledde att rektors ledarskap, efter den 1 juli 1958, 
kunde kallas ett yrke. Förvisso existerade en viss statushierarki fortfarande mellan gamla och nya 
rektorer, men beslutet gav politiska signaler om vart skolans utveckling var på väg (H. Ekholm, 1984 
och Lindensjö och Lundgren, 2000). 

1958 års reform innebar också en ny organisation som kom att ställa rektorsgrupperna mot varandra. 
Den nya organisationen innebar att en skolchef skulle leda en kommuns skolverksamhet och att 
rektorer skulle vara ansvariga för varje enskild skola. En fråga som vållade diskussion var från vilken 
rektorskategori dessa skolchefer skulle rekryteras (Tidning för överlärare, 1957:7, Tidning för 
Sveriges läroverk, 1954:18 och 1958:13). 

Enligt Ullman (1997) såg läroverksrektorerna sin titel och sitt arbete som en symbol för det svenska 
skolväsendet och dess traditioner. Dessa rektorer ansåg att titelutvidgningen kunde medföra att 
symbolvärdet gick förlorat.  

Skoldebatten under 1970-talet kom att domineras av SIA utredningen (Skolans Inre Arbete). Staten 
önskade överge det gamla regelstyrda och centralistiska systemet för att istället satsa på ett 
decentraliserat och målstyrt system. Utredningarna hävdade att rektorsrollen var otidsenlig eftersom 
ledarskapets betoning låg på auktoritet och kontroll. Vidare påpekades att rektorer inte kunde 
jämföras med ledare av mindre företag. Rektorsrollen krävde något helt annat. Betoningen borde ligga 
på det pedagogiska ledarskapet, som garanterar att rektor kunde göra goda bedömningar (SOU 
1974:53).  

Vid denna tid rekryterades många rektorer bland lärare med den högsta formella utbildningen. I SIA 
utredningen framfördes att rekryteringen av lärare till rektorsyrket kunde ske bland andra grupper än 
lärare. Det fanns andra yrkeskategorier som skulle kunna uppfylla de krav som ställdes på en god 
rektor, här tog man bl.a. upp skolpsykologer, kuratorer och syokonsulenter (SOU 1974:53).  

År 1980 kom en annan uppmärksammad utredning med titeln Fler kvinnor som skolledare (SOU 
1980:19). Utredningens uppdrag var att undersöka varför kvinnor var underrepresenterade i 
rektorsyrket och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att få en jämnare könsfördelning. Vid 
denna tid var cirka 7 procent av rektorerna kvinnor medan 60 procent av lärarkåren var kvinnor och 
orsaken till denna snedfördelning var, enligt utredningen, lågt självförtroende hos kvinnor samt 
favorisering av manliga kandidater vid rektorsrekrytering. Dessutom trodde utredningen att 
skolledarutbildning efter tjänstetillsättningar var till nackdel för kvinnorna (SOU 1980:19). 

En lösning på problemet skulle, enligt utredningen, vara att fler kvinnor fick vikariera vid rektors eller 
studierektors bortavaro samt kvotering (SOU 1980:19). Utredningens förslag till kvotering möttes av 
hård kritik i tidningen Skolledaren (1980:2) där man ansåg att detta inte kunde lösa några problem. 
Där framhålls vidare att kvinnornas antal inom rektorsyrket skulle komma att öka i takt med att de 
vågar göra anspråk på rektorsvikariaten. Dessutom var man oroad för att en statussänkning av yrket 
om andel kvinnor ökade.   
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Under 1980-talet bedrevs alltmer forskning när det gällde rektorer och deras ledarskap (Skolledaren, 
1985:2). Under denna period accentueras också skolledarnas sammanslutning och strävan efter att 
höja kårens anseende och status. Skolledarfacken ville med alla tillgängliga medel professionalisera 
yrket och dess företrädare (Ullman, 1997). Lundgren (1996) konstaterade att det var viktigt att 
skolledarna byggde upp en egen professionell kunskapsbas och ett eget språk.  

Forskare betonade att rektorerna ibland hade svårt att analysera och konkretisera sina yrkesproblem. 
Att kunna göra detta var vitalt om rektorerna som yrkesgrupp skulle ha möjlighet att kommunicera 
med varandra, men också med andra yrkesgrupper (Du Rietz, Lundgren och Wennås, 1987). Ett av de 
största problemen vad gällde rektorer som yrkesgrupp var att de saknade ett gemensamt ”språk”. 
Detta ledde till att det blev svårare att beskriva vad de var satta att leda och tydliggöra de problem som 
fanns inom skolan. Ledarskapet och tydliggörande av problem blev oftast allmänt hållna och därför 
oprecisa vilket ledde till tolkningsproblem (Ullman, 1997).  

Ullman (1997) konstaterade att 1980-talet bjöd på två olika tendenser som var tillsynes motstridiga. 
Den första utgick ifrån skolledarnas perspektiv och innebar att kåren kämpade för att återupprätta 
yrkets förlorade status. Den andra berörde de offentliga uppdragsgivarna som oroade sig för att de 
gamla reformstrategierna inte längre var speciellt givande i styrningen av skolan. Rektorerna strävade 
efter någon form av professionell yrkesstrategi medan statsmakterna försökte binda upp yrket som 
bärare av politiska och ideologiska mål för skolan.   

Både samhället och skolan har förändrats mycket från 1940-talet och framåt. Det finns många 
exempel på genomgripande förändringar som stora reformprogram och förändrade förutsättningar för 
skolans ledarskap under denna period. Däremot saknas, enligt mig, diskussioner om förändringar av 
invanda beteenden och sådant som ”sitter i väggarna”.  

3.2 Mål och resultatstyrningen introduceras 

Under 1990-talet har förväntningarna på skolan ökat, liksom kraven på att den måste förändras i takt 
med samhället och helst ligga något steg före. I början av 1990-talet genomfördes omfattande reformer 
i skolan, vilket innebar att de detaljerade statliga regelverken byttes ut mot mål- och resultatstyrda där 
kommunerna blev ansvarig för skolan och lärarna. Vid kommunaliseringen 1991 överfördes det 
formella ansvaret för den svenska skolan från statlig till kommunal nivå. Kommunaliseringen innebar 
både en administrativ och politisk maktöverföring. Ansvaret innefattade att kommunerna skulle nå de 
statligt uppställda målen, men också överta arbetsgivaransvaret över rektorerna och lärarna 
(Skolverket, 1999). 

Den statliga institutionella ramen och reglerna gällande skolan ändrades också. År 1991 ersattes 
Skolöverstyrelsen med Skolverket. Skolverkets uppgift är att arbeta för att skolan skulle nå de av 
staten uppställa målen. Forskning, tillsyn, utvärdering, uppföljning och utveckling är de verktyg som 
används. I de fall tillsynen leder till att Skolverket behöver skriva en kritisk rapport och uppmana 
kommunerna att förändra sin verksamhet riktades dessa påpekanden mot kommunfullmäktige som 
ansvarade för kommunens skolor och inte till förvaltningsnämnden. Detta är en markering av hur 
viktig staten anser att skolan är och att ansvaret vilade i ”den kommunalt folkvalda riksdagen” – 
kommunfullmäktige (Riksrevisionsverket RRV, 1998). 
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Detta nya styrningssammanhang innebär att förväntningarna på ledarskapet förändras. Diskussionen 
om rektor som chef och ledare lyfts fram såväl av rektorerna själva som av medarbetare, arbetsgivare, 
föräldrar och elever.   

Reformen innebar att det kommunala ansvaret för skolan ökade. Följden av detta blir att rektors 
möjlighet att påverka skolans verksamhet ökade. Innan reformen betonades chefskapet där rektor har 
ansvar gentemot de statliga direktiven, som formuleras av politiker. Rektor skall uttolka regler som 
skolan sedan skall följa. Reformen innebär att rektor, förutom att vara chef, också skulle leda skolans 
utveckling av den pedagogiska verksamheten. En roll som betonas vid nyanställning av rektorer sedan 
tjänsterna kommunaliserats (Lpo94, 1994). 

3.2.1 Rektor i lag och förordning 

Den svenska skollagen (1985:1100) och läroplanerna från 1994 är tydliga vad avser rektors ledarskap 
över skolan. Citatet nedan visar att lagstiftaren ger rektor ansvaret för att skolan skall utvecklas i 
enlighet med de demokratiskt satta målen. Dessa mål anges i det första citatet där det framgår att 
målet är en skola som vilar på demokratins värdegrund. Av det andra och tredje citatet framgår att alla 
verksamma i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i läroplanerna och 
klart ta avstånd från det som strider mot dem. Att lagstiftaren beslutar att alla skulle försvara de 
demokratiska värdena ställer speciella krav på rektor (Johansson, 2002).  

”Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen slår fast att 
verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande 
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall 
främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö” (Skollagen 1985:1100, 1 kap.2§). 

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpo94, s.5).  

”Alla som verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i 
skollagen och i denna läroplan och ta klart avstånd från det som strider mot dem” 
(Lpo94, s.6). 

I skollagen finns alltså nationella bestämmelser för hur skolans ledning skall utformas. Skollagen 
reglerar också befogenheter och skyldigheter rörande skolan, vilka är fördelade på fyra olika instanser 
i kommunen: fullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, rektorn och läraren. Lagen anger att det i 
kommunen skall finnas en (eller flera) styrelser för skolväsendet, ofta kallad barn- och 
utbildningsnämnd. Lagen anger också att det skulle finnas minst en rektor för ledning av utbildning på 
en skola. De politiska organen har ett utvecklingsansvar och rektorn och lärarna har ett 
tjänstemannaansvar (Skollagen 1985:1100, 2 kap 2§). Dessutom angavs det i skollagen att: 

”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” (Skollagen 
1985:1100, 2 kap 2§). 
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I läroplanen för det obligatoriska och frivilliga skolväsendet anslås tonen för hur skolan skall arbeta. 
Läroplanernas utformning bygger på ett målresonemang där målen anger inriktningen på skolans 
arbete. Dessa mål är indelade i två grupper – dels mål som skolan skall sträva mot och dels mål som 
skolan skall uppnå. I läroplanerna framgår att ansvaret för att nå skolans mål delas av alla verksamma 
i skolan (Lpo94 och Lpf94, 1994).  

Läroplanerna från 1994 har färre antal sidor än sina föregångare, eftersom konceptet med dessa 
läroplaner är att ange mål och riktlinjer. Läroplanerna kompletteras med kurs- och timplaner. Målen 
för de enskilda ämnena anges i kursplanen, medan undervisningstiden anges i timplanerna. Hela 
utformningen av läroplanerna, kurs- och timplanerna bygger på att rektorer och lärare konkretiserar 
målen och riktlinjerna i lokala skolplaner (Lpo94 och Lpf94, 1994). 

Reformen från 1991 innebar stora förändringar rent strukturellt – huvudmannaskapet ändrades och 
skolan fick en ny läroplan. Reformen förutsatte emellertid också kulturella förändringar eftersom 
rektor fick ett större enskilt ansvar för skolan och eftersom läroplanen lämnade ett långt större 
utrymme för tolkningar än tidigare.  

År 1997 kom förordningen om kvalitetsredovisningar som ett svar på den utveckling som 1990-talets 
första hälft fört med sig där mycket tid lades på tolkning och konkretisering av mål snarare än 
resultatmätning och analys. Statsmakterna upplevde i efterhand att man hade förlorat en alltför stor 
del av den insyn och överblick som ansågs berättigad och en korrigerande åtgärd var förordningen om 
kravet på kvalitetsredovisningar från 1997. 

Skolverket gjorde under 1990-talet regelbundna kvalitetsgranskningar och årliga satsningar. Efter 
skolverkets kvalitetsgranskning 1998, som bl.a. pekade ut problem gällande kommunernas 
organisering av skolan och ekonomiska neddragningar, tillsatte dåvarande skolminister Ingegerd 
Wärnersson en expertgrupp för att diskutera rektors roll i det decentraliserade utbildningssystemet. 
Expertgruppens tillsättande och arbete kan ses som en del i den process av förändringar och 
utmaningar som präglade 1990-talet.  

Expertgruppens uppdrag var att definiera rektors ansvar och befogenheter i syfte att skapa bättre 
förutsättningar för ett effektivt ledarskap. Uppdraget var också att företa noggranna analyser av 
Skolverkets kvalitetsgranskningsrapport och komma med förslag till vilka insatser som behövdes både 
från kommunalt och statligt håll. Vidare angavs i uppdraget att gruppen skulle överväga hur 
kommunikationen mellan stat, kommun och rektor kunde förbättras. Förutom studier och analyser av 
rektors roll i utbildningssystemet, innefattade uppdraget också att stimulera till samtal om rektors 
ansvar och arbetsuppgifter (Utbildningsdepartementet, 1999).  

Enligt min mening bör förutsättningarna för rektors ledarskap från 1990-talet och framåt ses i 
perspektivet av de stora förändringslinjerna i svensk skola under dessa decennier. Detta är nödvändigt 
inte minst när det gäller att fånga de kulturella aspekterna, eftersom de är relativt trögrörliga. Det som 
händer under 1990-talet och senare bör, som jag ser det, förstås bättre om det sätts in i sitt 
nutidshistoriska sammanhang. 
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3.3 Att vara rektor vid 2000-talets början 

I rapporten ”Lärande Ledare” (Utbildningsdepartementet, 2001 b) redovisas resultat från den 
expertgrupp som tillsattes i syfte att förtydliga rektors ansvar och samtidigt effektivisera skolan. 
Rapporten tog fasta på det demokratiska, lärande och kommunikativa ledarskapet. Dessa tre 
honnörsord genomsyrade hela rapporten och gruppen menade att dagens och framtidens skola 
behövde ett ledarskap baserat på dessa ingredienser för att skapa de bästa förutsättningarna för att nå 
uppsatta mål för elevers lärande och personlig utveckling. Ytterligare en aspekt som belystes av 
expertgruppen var stödet till rektorer och skolorna. Förvaltningsledningens och de förtroendevaldas 
betydelse när det gällde stöd på ett allmänt plan betonades starkt (Utbildningsdepartementet, 2001 b). 

Rektorsutbildningen ansågs vara viktig för att göra det möjligt för rektor att utveckla verktyg som 
kunde användas i det dagliga arbetet. Utbildningen inriktades bl.a. på nationella mål, pedagogisk 
utveckling, nationell styrning, arbetet med elever och föräldrar samt utvärdering och uppföljning. 
Dessutom ger utbildningen möjlighet till reflektion och diskussion i grupp (SOU 1999:63). 

Skolverkets granskningsrapport (1999) konstaterade att rektorer ofta saknade grundläggande 
ledarutbildning, och eftersom rektorsutbildningen var ett viktigt styrmedel för staten uttalade 
regeringen (proposition 1999/2000:135) att en utveckling av ledarfrågor var nödvändig inom 
rektorsutbildningen. Hösten 2000 beslutade riksdagen att det skulle finnas fler alternativ gällande 
utbildningar för ledarskap i utbildningsorganisationer. Detta innebar, precis som förut, att Skolverket 
hade statens uppdrag att anordna rektorsutbildning. Det nya var framförallt två saker: givet att 
utbildningen höll akademisk kvalitet, motsvarade rektorsutbildningen 20 högskolepoäng i tid. För det 
andra erbjöds rektorer, och andra personer som vill meritera sig för rektorstjänst, en 
påbyggnadsutbildning som var universitets- eller högskolebaserad. Detta gav rektor en möjlighet att 
akademiskt meritera sig i ledarskap (Utbildningsdepartementet, 2001 b).  

Rektorsutbildningens grund bestod av statens ansvar för en likvärdig utbildning, rektor som garant för 
likvärdighet, rättssäkerhet och kvalitet i det decentraliserade skolsystemet. Utbildningen var 
processinriktad och erfarenhetsbaserad och efter genomgången utbildning skulle rektorerna kunna 
tillämpa ett ledarskap som karaktäriseras av ett demokratiskt, lärande och kommunikativt 
förhållningssätt. Utbildningen tjänade också till att fördjupa rektorernas kunskaper om och förståelse 
av uppdraget och därigenom bättre kunna axla det ansvar som läroplaner och andra författningar 
ålägger rektor (Myndigheten för skolutveckling, 2003 b). 

Rektorsutbildningen har återigen förändrats och från och med mars 2010 är utbildningen obligatorisk. 
Rektorsprogrammet omfattar tre huvudområden: skoljuridik, skolledarskap och mål- och 
resultatstyrning. Dessa tre områden är viktiga i rektors ledarskap och dessutom starkt relaterade till 
varandra, vilket gör att rektor måste kunna hantera dem tillsammans eftersom de bildar ett komplext 
system. Efter genomgången rektorsutbildning erhåller rektor 30 högskolepoäng fördelade med 10 
poäng i varje område (Skolverket, 2010 b).  

Så här några år in på 2000-talet framstår kommunaliseringen av skolan 1991 som ett vägskäl i den 
svenska skolpolitiken. Många genomgripande förändringar har skett sedan mitten av 1980-talet. En 
del av förändringarna kan inte knytas till kommunaliseringen, till exempel resursknapphet och 
växande utmaningar med fler barn födda utanför Sverige. Ändå har förändringar av skolans styrning 
fått genomgripande konsekvenser. Detta gäller inte minst för rektorerna, som ledare av skolan (Pierre, 
2007). 
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En konsekvens av kommunaliseringen och den ökade graden av professionalisering är att enskilda 
skolor blivit mer olika sett till organisation, inriktning och arbetssätt. Rothstein menar att 
utvecklingen kan beskrivas som att pragmatisk variation har ersatt det enhetliga skolsystemet som 
hävdades under tidigare decennier (Rothstein, 2007).  

Rektors vardag har alltid upplevts komplex, men denna komplexitet har successivt accentuerats och 
rymmer flera potentiella motsättningar. Det hävdas till och med att regleringarna sammantagna är 
unika för en chefstjänsteman inom en kommunal verksamhet (Hallerström, 2006). För det första skall 
rektor navigera mellan de statliga och kommunala uppdragen. Som ansvarig för skolan är rektors satt 
att uppnå de statligt formulerade målen, samtidigt som denne ska hålla den kommunala budgeten. För 
det andra kan det finnas spänningar mellan förväntningarna från lärarprofessionen och den 
kommunala nivån. Ofta framför lärarna kritiska synpunkter på rektorernas deltagande i den 
pedagogiska verksamheten på skolan. Rektorerna uppger, å sin sida, att de administrativa sysslorna 
som följer i spåren av att vara kommunal tjänsteman hindrar dem från att delta i den pedagogiska 
verksamheten i den mån de skulle önska. Kraven på dokumentation av offentlig verksamheters 
resultat och kvalitet är stort. Det gäller att navigera bland alla mål som är satta för skolan så att inte 
måtten blir mål i sig (Jarl, 2007). 

Arbetsbelastningen har ökat, liksom kraven när det gäller t ex arbetet med föräldrar och övriga 
samhället. Idag ställer föräldrar och andra intressen större krav på skolan i sin helhet, men också på 
rektorsrollen. Förändringar i familjemönster och sociala villkor gör att rektor, som ansvarig för den 
enskilda skolan, får andra arbetsuppgifter jämfört med tidigare. Arbetsbelastningen har också ökat om 
vi ser till aspekter som rektors involvering i lokala och nationella frågor gällande utvärdering och 
kvalitet. På grund av budgetnedskärningar har dessutom rektors administrativa resurs minskat, vilket 
ytterligare har spätt på arbetsbelastningen (Johansson, 2002). 

Antalet rektorer har från 1990-talets successivt ökat och en orsak till detta är att rektors 
ansvarsområde idag inte får vara större än att denne kan vara förtrogen med verksamheten. Detta fick 
till följd att kommunerna var tvungna att bryta upp rektorsområdena och istället anställa rektorer till 
skolenheter. Följden blev att antalet rektorer ökade med 100 procent på bara några år. En annan orsak 
som fick konsekvenser för kårens utvidgning var beslutet att all verksamhet för barn och ungdom 
skulle regleras av läroplaner. Detta innebar att det måste vara en rektor som ledare för varje enskild 
skolenhet och förskola, dvs. de gamla föreståndarinnorna/föreståndarna fick istället titeln rektor (M. 
Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall och Scherp, 2000). Detta kan sägas vara den andra 
titelutvidgningen och möjligen skulle den vara en konsekvens av kommunaliseringen av skolan. Som 
skrivits tidigare kom den första titelutvidgningen efter 1951 års skolstyrelseutredning när ledare för 
den obligatoriska skolan, folkskolan och försöksskolan (enhetsskolan) fick kalla sig rektor. 

Den andra titelutvidgningen fick konsekvenser för kårens sammansättning. De nya bestämmelserna 
angav pedagogisk lämplighet istället för exakt examina, vilket öppnade upp för andra grupper att anta 
utmaningen som rektor. Denna skrivning tillsammans med bestämmelsen att all verksamhet för barn 
och ungdomar skulle få en läroplan gjorde att fler fick titeln rektor (M. Ekholm, Blossing, Kåräng, 
Lindvall och Scherp, 2000). Denna andra titelutvidgning ledde till att vi fick fler kvinnor som rektorer 
och idag är drygt 60 procent kvinnor (Skolverket, 2010 a) . Detta kan jämföras med år 1989 då denna 
siffra var 13 procent (Olofsson, 1998). 
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Två saker framträder efter dessa förändringar. För det första har lönen inte stigit i den grad som kunde 
förväntas. Vissa hävdar att orsaken till det kan vara att de kvinnor som kommer från barnomsorgen, 
förvisso höjde sin lön i och med den nya positionen, men eftersom barnomsorgen hade lägre lön till att 
börja med påverkade detta den genomsnittliga lönen för rektorer. Det andra som framträder är att 
varje rektorstjänst fick färre sökanden. Det kan vara en följd av den negativa debatt som förekommit 
gällande skolan. I den allmänna debatten kunde vi läsa och höra om budgetnedskärningar, mobbning, 
sociala problem, barn som misslyckas på olika sätt och utbrändhet – både bland rektorer och lärare. 
Väldigt lite i den allmänna debatten handlade om de positiva sidorna av dagens skola. Samtidigt som 
denna bild framträder återgick politikerna till lösningar av mer traditionell karaktär – betyg i alla 
klasser samt fokus på kunskap. Traditionella värderingar, kunskap och regler ges mer tyngd än sociala 
mål. Trots all kritik är ändå situationen stabil och den svenska skolan är i stort sett bra (Johansson, 
2003). 

Många är de exempel där strukturaspekter av styrningssammanhanget framträder. De ovan beskrivna 
är några, men resonemanget om styrningssammanhang innehåller också kulturkomponenter. Den 
andra titelutvidgningen var en strukturförändring, men fick också verkningar på kulturen. Det faktum 
att fler blev rektorer och att de kom från olika bakgrunder påverkade kulturen. Det blev svårare att 
upprätthålla en kåranda, med andra ord blev de dominerande värderingarna och beteendenormerna 
mer splittrade. Det faktum att många nya rektorer kom från barnomsorgen innebar att de tog med sig 
sina värderingar och beteendenormer till rektorsrollen.  

I dagens rektorsroll kan arbetet aldrig bli slentrianmässigt. Det gäller för rektor att besitta kapacitet att 
kunna möta omvärldsförändringar, både i närsamhället, men också nationellt och internationellt. 
Skolan är alltid på väg och därmed alltid i förändring, därför gäller det för rektor att veta riktningen.  

Under de senaste tio åren har rektor upplevt många nedskärningar och omorganisationer samt fler 
och mer omfattande arbetsuppgifter, allt från budget och fastighetsfrågor till personalfrågor och 
konflikthantering (Hallerström, 2006). Samtidigt har rektor kommit att få en delvis annan roll och 
gått från att vara mer byråkrat till ett ledarskap där mål och resultat är i fokus på ett helt annat sätt än 
tidigare (Strand, 2001). Skillnaden handlar i stort om att många av arbetsuppgifterna fokuserar det 
pedagogiska ledarskapet, eller snarare att det pedagogiska ledarskapet har tagit över och att det 
pedagogiska tänkandet förväntas genomsyra hela verksamheten, även administrationen. Detta innebär 
att alla frågor som hamnar på rektors bord förväntas präglas av pedagogiskt genomtänkta handlingar.  

3.4 Vilka kvalifikationer har rektor ansetts behöva? 

Med skollagen och läroplanerna som bakgrund har en analys genomförts angående vilka 
kvalifikationer som efterfrågas vid rekrytering av nya rektorer. Den första jämförelsen görs mellan 
åren 1989 och 1998 för att undersöka om det finns några skillnader respektive likheter i 
rekryteringsmönstret för rektorer före och efter kommunaliseringen 1991. Analysen baseras på 98 
annonser för 1989 och 85 för 1998. 
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Tjänstebeskrivningar 1989 Procent  Tjänstebeskrivningar 1998 Procent 

Entusiasmera personalen 27  God pedagogisk erfarenhet 36 

Tydliggöra målen 18  Entusiasmera personalen 28 

Förmåga att samarbeta 17  Ansvara för personalen 22 

God administrativ förmåga 17  Ansvara för ekonomin 20 

Goda ledaregenskaper 16  Tydligt ledarskap 20 

Driva utvecklingsarbete 16  God pedagogisk utbildning 18 

Positiv människosyn 12  Förmåga att samarbeta 18 

Intresserad av utvecklingsfrågor 11  Arbetsgivaransvar  13 

Initiativrik  10  Goda ledaregenskaper 12 

 
Tabell 2 Kvalifikationer för att bli rektor. Rekryteringsannonser från 1989 och 1998. 
 
Källa: Skolledaren. Sveriges Skolledarförbunds tidning för åren 1989 (N=98) och 1998 (N=85) 
Anm.: Procentfördelning som visas i tabellen ovan anger med vilken fördelning de olika 
kategorierna förekommer i de analyserade rekryteringsannonserna för 1989 och 1998. De 
kursivmarkerade kategorierna visar vilka som anges vid båda analyserna.  
 

Vid jämförelser mellan kvalifikationerna före och efter kommunaliseringen 1991 konstateras att 
kraven på rektor har förändrats. Analysen visar att bara tre kriterier är de samma för båda åren 
(markerade med kursiv stil i tabellen ovan). År 1989 räcker det med att rektor har administrativ 
förmåga medan 1998 års rektor skall ha ekonomisk utbildning och ansvara för en ekonomisk enhet, 
t ex en skola. I slutet av 1990-talet efterfrågas också ledarerfarenheter från andra sektorer/branscher. 
Dessa rektorer skall kunna delegera, arbeta självständigt, stödja verksamheten och vara visionära, 
medan 1989 års rektorer mer skall vara intresserad av administration. De rektorer som efterfrågas 
1998 ska också ha god pedagogisk erfarenhet och god pedagogisk utbildning, kriterier som inte i 
samma utsträckning efterfrågas 1989. Komplexiteten i de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas 
av rektorerna 1998 är större än de som beskrivs 1989.  

Det kan också konstateras att antalet tjänstebeskrivningar utan kvalifikationsbeskrivningar var högre 
1989 (27,6 procent) än 1998 (2,4 procent), vilket bekräftar det faktum att vi lever i ett samhälle där 
kunskap värderas högt samt att chefsrekrytering har blivit allt viktigare för bra resultat. 

När rekryteringsannonser i fackpress från 1998 och 2004 (Skolledaren årgångar 1998 och 2004) 
jämförs är det första som kan konstateras att det är betydligt färre annonser i Skolledaren 2004 än 
1998.7    

 

                                                   

7 En tänkbar förklaring kan vara uppkomsten av andra annonseringsarenor, t ex Skolporten. Skolporten är en sida på Internet 
som varje dag samlar och publicerar aktuella händelser i skolvärlden. De granskar Internetsidor och tidningar i hela landet, 
tidskrifter, myndigheter, universitet och högskolor samt organisationer och publicerar sammandrag och diskussioner på 
Internetsidan. På hemsidan finns också en mötesplats för arbete inom skola och förskola, där arbetsgivare, som deltar i 
Skolportens service, kan anmäla lediga arbeten (Skolporten, 2005). Problemet med att vidta en analys av Skolportens 
rekryteringsannonser är att de bara ligger ute tills ansökningstiden gått ut, sedan försvinner de från hemsidan. Publicerade 
annonser, i till exempel Skolledaren, är bestående och kan därmed lättare analyseras. Trots detta är analyser av annonserna 
intressanta, inte minst eftersom en jämförelse över tid kan göras.   
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Tjänstebeskrivningar 1998 Procent  Tjänstebeskrivningar 2004 Procent 

God pedagogisk erfarenhet 36  Tydligt ledarskap 28 

Entusiasmera personalen 28  Ledarerfarenhet 22 

Ansvara för personalen 22  Förmåga att leda utvecklingsarbete 22 

Ansvara för ekonomin 20  God pedagogisk utbildning  18 

Tydligt ledarskap 20  God pedagogisk erfarenhet 15 

God pedagogisk utbildning 18  Förmåga att organisera och administrera 13 

Förmåga att samarbeta 18  Kunna fatta beslut 11 

Arbetsgivaransvar  13  Entusiasmera personalen 11 

Goda ledaregenskaper 12  Kunskap om uppdraget 11 

   Skapa externa kontakter  
och marknadsföra skolan 9 

 
Tabell 3   Kvalifikationer för att bli rektor. Rekryteringsannonser från 1998 och 2004. 
 
Källa: Skolledaren. Sveriges Skolledarförbunds tidning för åren 1998 (N=85) och 2004 (N=46) 
Anm.: Procentfördelning som visas i tabellen ovan anger med vilken fördelning de olika 
kategorierna förekommer i de analyserade rekryteringsannonserna för 1998 och 2004. De 
kursivmarkerade kategorierna visar vilka som anges vid båda analyserna.  
 

Vid genomgången av 2004 års rekryteringsannonser framkom tio tydliga kvalifikationer, varav den 
vanligast förekommande är förmågan att bedriva ett tydligt ledarskap, där rektor har visioner, är 
självständig och där medarbetarna vet var denne står i olika frågor. Andra vanliga kvalifikationer är 
ledarerfarenhet och förmåga att leda utvecklingsarbete. Ingen av de två senare kvalifikationerna finns 
med 1998. Endast fyra är gemensamma mellan 1998 och 2004 (markerade med kursiv stil i tabellen 
ovan) och en av dem, förmågan att entusiasmera personalen, har fortsatt att vara viktiga sedan 1989.  

Rektorerna som efterfrågas 2004 skulle ha ledarerfarenhet och förmåga att leda utvecklingsarbete 
samt god pedagogisk utbildning och erfarenhet. När det gäller pedagogisk utbildning angav en del 
också akademisk utbildning av något slag, vissa skrev pedagogisk utbildning medan andra valde att 
skriva relevant utbildning. 2004 års rektorer skulle ha god pedagogisk erfarenhet, vissa annonser 
skrev också att rektor skulle ha god pedagogisk insikt. Något som tydligt betonas i det ledarskap som 
eftersöks är rektors förtrogenhet med uppdraget och förmåga att kunna hävda värdegrunden som 
skolan vilar på. Rektor behöver kunna analysera och förstå skolans roll i samhället, vilket är en viktig 
ingrediens när denne ska skapa externa kontakter och marknadsföra skolan.  

Ovanstående kvalifikationerna förekommer i störst utsträckning. Det finns dock fler kvalifikationer 
som inte är lika vanliga, men som fortfarande är intressanta av olika anledningar. Förmågan att 
samarbeta, som betonas både 1989 och 1998, framhölls inte lika mycket 2004. Däremot förekom 
kvalifikationer 2004 som inte nämndes 1989 och 1998, och dessa var t ex förmågan att vara 
kommunikativ och lyssnande, men också att vara lärande. Dessa begrepp och dess innebörd betonas 
av expertgruppen (Utbildningsdepartementet, 2001 b) och är en av hörnstenarna i 
rektorsutbildningen. Det kan konstateras att kunskap om uppdraget, dvs. egentligen ett demokratiskt 
ledarskap (för att använda expertgruppens och rektorsutbildningens terminologi) betonades 2004 
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liksom att rektor skulle vara synlig, kunna delegera och leda elevvårdsarbetet. Några annonser 
framhöll också genomgången rektorsutbildning som en merit.  

Vilka kvalifikationer har rektor ansetts behöva under perioden 1989 till 2004? Kan de förändrade 
förutsättningarna under 1990- och 2000-talet skönjas i tjänstebeskrivningar vid rekrytering av 
rektorer? Det finns två kvalifikationer som uppträdde 1989 och 2004, men inte 1998 och dessa är 
administrativ förmåga och utvecklingsarbete. År 2004 betonas ett annat ledarskap där den 
administrativa rollen har blivit en bland flera andra. Ändå är det många annonser som just vill ha en 
rektor med god administrativ förmåga. Det kan förmodligen höra samman med alla nedskärningarna 
inom skolan och rektors arbetsuppgift som budgetansvarig. Det gäller för kommunen att få tag på en 
rektor som har intresse av och kan budget- och ekonomifrågor. Detta visar bl.a. att kommunen 
betonar strukturens betydelse vid rekrytering av rektorer. När det gäller förmågan att driva 
utvecklingsarbete är det intressant att den kvalifikationen helt försvann 1998. Den kvalifikationen 
betonades 1989, inför alla förändringar som livligt diskuterades, och 2004. Betoningen av 
utvecklingsfrågor har under 2000-talet varit relativt stark, därför är det inte förvånande att denna 
kvalifikation finns med bland annonserna 2004.   

Genomgång av tjänstebeskrivningarna visar att det i stor utsträckning är de strukturella aspekterna av 
styrningssammanhanget som påverkar vilket ledarskap som efterfrågas hos rektorerna. Rektorerna 
förväntas t ex tydliggöra målen, ansvara för personal och ekonomi, ha kunskap om uppdraget samt 
marknadsföra skolan. Även en del personliga egenskaper betonas som t ex avser erfarenhet och 
utbildning. Det är få kvalifikationer som betonar de kulturella aspekterna. Att driva utvecklingsarbete 
och bedriva ett tydligt ledarskap kvalifikationer förekommer i många rekryteringsannonser 2004 och 
skulle kunna tolkas som en kulturell aspekt. Med den tolkningen är det intressant att notera att de 
kulturella aspekterna tycks ha ökat något från 1989 till 2004. En kvalifikation med kulturell betoning 
som däremot har minskat från 1989 till 2004 är förmågan att entusiasmera personalen. Det är möjligt 
att det fokuseras i andra sammanhang i en rekryteringsprocess, t ex vid anställningsintervju eller 
liknande.   

3.5  Styrningssammanhangets betydelse för rektors ledarskap  
– tolkningar och slutsatser 

Kommunaliseringen som ägde rum i början på 1990-talet ställde skolorna inför nya utmaningar. De 
strukturella och kulturella förändringarna som skolorna befann sig i påverkade förutsättningarna för 
rektors ledarskap. Beslutet om kvalitetsredovisningar kan tolkas som ett realbeslut från politikernas 
sida, medan skolorna i många fall uppfattade förordningen som ett symbolbeslut. Politikerna såg 
beslutet som ett stöd för att utveckla verksamheten medan skolans anställda ofta såg beslutet som ett 
uttryck för statlig kontroll. Skolkulturen var så stark att organisationens tolkning blev en annan än den 
avsedda. Det som hände var således att realbeslutet uppfattades som ett symbolbeslut och att 
implementeringen därför tenderade att fördröjas eller utebli helt under de första åren.   

I och med styrningssammanhangets förändring under 1990-talet uppstod en större skillnad än förut 
mellan pedagogernas och rektorernas värderingar. Detta gör att det är svårt att i allmänna termer tala 
om skolans värderingar. Trots att de flesta rektorer fortfarande rekryteras bland lärarna kräver det 
förändrade styrningssammanhanget ett organiserat ledarskap baserat på andra yrkesmässiga kriterier. 
Detta har gjort att värderingarna i vissa fall tenderar att skilja sig åt mellan pedagoger och rektor. 
Denna skillnad i värderingar hänger samman med att rektor, via sin position som ledare, måste 
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genomföra och försvara i demokratisk ordning fattade beslut. Detta kan leda till problem när rektor i 
egenskap av ledare skall genomföra beslut – t ex kvalitetsredovisningar.  

Utifrån rektors ansvar att genomföra överordnades politik identifieras en utmaning som, enligt min 
tolkning, rektorer möter i sin vardag. Denna utmaning finns i skolorganisationen och kan givetvis 
påverka rektors ledarskap gällande en mängd olika områden, även om diskussionen i denna text avser 
arbetet med kvalitetsredovisningar. Denna utmaning kan benämnas spänning mellan mål på 
nationell-, kommunal- och skolnivå (legitimitetsproblem). 

Att rekrytera rektorer bland lärare kan ses ur två perspektiv. Å ena sidan kan det förefalla naturligt att 
rektor har lärarbakgrund eftersom denne då rimligen bör ha mer insikt och förståelse i hur det är att 
vara lärare. Å andra sidan kan legitimitetsproblem uppstå när rektor, som före detta lärare, slits 
mellan sitt ledaransvar gentemot överordnade och politiker och sin roll som ledare för lärarna.  

Rektor åtnjuter respekt för sina arbetsinsatser, men det kan finnas en skillnad i acceptans och mellan 
rektor som chef och rektor som ledare. Många lärare anser att rektors huvudsakliga uppgift är att 
agera uppåt och utåt, dvs. gentemot förvaltning/politiker och samhället/föräldrar. När det gäller det 
pedagogiska arbetet anser dessa lärare att de själva skall sköta detta arbete utan rektors påverkan och 
inblandning. Det bör dock påpekas att det givetvis också finns lärare som vill att rektor ska vara en 
tydlig pedagogisk ledare och agera inåt gentemot organisationen.  

När det gäller kvalitetsredovisningarna och genomförandet av den förordningen anser jag att rektor 
behöver legitimitet för att kunna styra och leda det arbetet. Om det är så att en majoritet av lärarna 
anser att rektor skall agera uppåt/utåt och inte inåt kan det vara svårt att få gehör för införandet av 
nya arbetsuppgifter, t ex kvalitetsredovisningar. Det gäller för rektor att kunna ge information och 
tolka varför de nya arbetsuppgifterna är viktiga.  

Precis som i andra typer av verksamheter, kräver en verksamhet som är mål- och resultatstyrd ett 
organiserat ledarskap och yrkesmässiga arbetsmetoder. Men för att detta skall fungera krävs att alla 
medlemmar av organisationen förstår sin roll och att alla arbetar för att utveckla medel för att nå de 
uppsatta målen. Det behövs alltså organisationskännedom. Dessutom krävs att alla debattämnen, även 
kvalitetsredovisningar, diskuteras. Organisationens medlemmar kan inte avstå ifrån att diskutera de 
delar av verksamhetens inriktning och utveckling som skulle kunna uppdaga motsättningar. 

Nästan alla skolor präglas av ett gott klimat. Naturligtvis är det viktigt med ett bra klimat i största 
allmänhet, men samtidigt måste konflikter uppmärksammas och föras upp till ytan för att kunna 
bearbetas. Skolan skulle behöva en fortlöpande diskussion angående skolans mål, medel och 
utveckling. Till detta behövs kompetens för att hantera nödvändiga konflikter. Den värdegrund som 
läroplanen anvisar torde inte kunna uppnås utan konflikter och genom en harmonikultur. På grund av 
harmonikulturen kan rektor känna svårigheter att driva förändringar, t ex införandet av 
kvalitetsredovisningar.  
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Kapitel 4 

Ledarstilar  
– ett sätt att beskriva rektors ledarskap? 

Strand (2001) betonar de två grunddimensionerna, formalisering och orientering, som han anser är 
viktiga för att förstå olika uttryck i ledarskap (för utförligare beskrivning, se kapitel 2).  

Formaliseringen kan vara hög eller låg, dvs. rektor kan välja att betona eller bortse ifrån formella 
direktiv. Vid hög formalisering kan nyckelord som objektivitet och ramar användas, medan 
nyckelorden öppenhet och subjektivitet kan användas vid låg formalisering. Den andra dimensionen 
anger huruvida rektor är orienterad inåt mot organisationen eller utåt gentemot omvärlden. Rektorer 
som orienterar sig inåt betonar ofta betydelsen av att relationer upprätthålls och att organisationen är 
harmonisk. Utåtorienterade rektorer däremot kännetecknas av resultat, förändring och förnyelse.   

Hur ser fördelningen ut bland de tillfrågade rektorerna när det gäller ledarstil och arbetet med 
kvalitetsredovisningar? I syfte att operationalisera arbetet med kvalitetsredovisningar har ett antal 
frågor konstruerats utifrån de fyra ledarstilarna. Varje stil indikeras med hjälp av sex olika frågor som 
formulerats utifrån Strands teori. Hela frågebatteriet består alltså av 24 frågor. Varje rektor har svarat 
på samtliga frågor och därmed har personen fått ett värde på alla frågor. Detta värde summeras för 
varje ledarstil och ett medelvärde för stilen utarbetas. Detta görs för varje rektor. Den ledarstil som får 
det högsta medelvärdet anger vilken ledarstil som är dominerande bland de enskilda rektorerna. 
Eftersom rektor har ett värde på alla ledarstilarna kan vi undersöka vilken stil som speglar rektorerna i 
andra, tredje respektive fjärde hand. Genom att göra olika kombinationer av ledarstilarna kan tänkta 
kombinationer skapas för att ge fler bilder av det ledarskap som rektor utövar i 
kvalitetsredovisningsprocessen. Det är i detta sammanhang viktigt att upprepa att undersökningen i 
första hand gäller den grupp rektorer som hösten 2004 gick på rektorsutbildningen vid Umeå 
universitet.  
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Figur 4 Ledarstilarnas procentuella fördelning. N=131. 
 

Fördelningen i figuren visar rektors ledarstilstyngdpunkt, dvs. varje rektor har, som nämnts, en 
kombination av stilar men hur den kombinationen ser ut framgår inte av figur 4.  

Alla fyra ledarstilarna finns representerade i materialet och de flesta rektorerna är integrerare (43 
procent). Detta stämmer väl överens med tidigare forskning som visar att integrerarens ledarstil ofta 
återfinns just inom skolan (se t ex Schartau 1993, Nytell 1994, Svedberg 2000 och Thylefors 2000).  

För att få vägledning i huruvida de teoretiskt genererade indikatorerna, för var och en av ledarstilarna, 
också samvarierar görs i nästa avsnitt en faktoranalys. Där prövas huruvida de fyra ledarstilarna utgör 
en relevant klassificering av rektors ledarskap. Genom att använda faktoranalys kan underliggande 
eller latenta faktorer identifieras. Resultaten kan alltså visa om de inkluderade måtten har något 
gemensamt. Empiriska frågor som har något gemensamt bör således hamna inom samma faktor (Nie, 
1975 och Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2002).  

Vid användningen av faktoranalys finns det två huvudsakliga tillvägagångssätt, nämligen explorativ 
och bekräftande faktoranalys. Explorativ faktoranalys används oftast i ett tidigt skeende i analysen och 
går i korthet ut på att samla information om relationer mellan variabler. Bekräftande faktoranalys 
däremot, används i ett senare skede i analysen och bygger på att forskaren vill pröva en specifik teori. 
Variablerna bör, som ovan beskrivits, grupperas längs de teoretiska dimensionerna (Pallant, 2005). 
Här används bekräftande faktoranalys.    

4.1 Faktoranalys 

Det finns enligt Pallant (2005) tre övergripande steg vid användningen av faktoranalys. Det första 
steget handlar om bedömningar gällande datamaterialets tillförlitlighet. Den allmänna 
rekommendation när det gäller användningen av faktoranalys är att man bör ha minst 150 
observationer. Antalet observationer är här dock endast 131, vilket således är i minsta laget. För att 
avgöra datamaterialets reliabilitet används Kaiser-Mayer-Olkin (KMO) och Bartlett`s test. KMO 
varierar mellan 0 och 1, där värden över .6  anses som goda. När det gäller Bartlett`s test bör det 
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uppvisa signifikans (p≤.05) för att anses bra. Genomgående uppvisar de här aktuella faktoranalyserna 
KMO-värden över .6 och signifikanta Bartlett`s test, därför görs bedömningen att materialet är 
tillförlitligt  och kan användas som underlag för analys.   

Det andra steget handlar om bedömning av hur många faktorer som bäst kan representera 
relationerna inom ett variabelset. Det finns olika tekniker som kan användas för att avgöra vilka 
faktorer som har mest förklaringsvärde. Här används Kaisers kriterium och Parallel Analysis. Kaisers 
kriterium innebär ett eigenvalue ≥ 1 (se t ex Pallant, 2005). Parallel Analysis innebär att jämföra 
undersökningens eigenvalues med ett slumpmässigt genererat eigenvalue baserat på ett set av data av 
samma storlek som den egna undersökningen. Genom Parallel Analysis kan man därför också bedöma 
materialets tillförlitlighet. Vissa vetenskapliga tidskrifter (t ex Educational and Psychological 
Measurement) kräver att författaren genomför Parallel Analysis för att artikeln överhuvudtaget skall 
komma ifråga för publicering (Pallant, 2005). Eftersom antalet observationer endast är 131, gör 
användandet av båda måtten att resultaten i faktoranalyserna kan bedömas som valida, dvs. de mäter 
det som ska mätas på ett säkert sätt.   

Det tredje steget handlar om faktor rotation och tolkning. När man bestämt sig för antalet faktorer 
(genom användning av Kaisers kriterium) handlar det om tolkning. För att underlätta tolkningen kan 
faktorerna roteras. Detta ändrar inte de underliggande lösningarna utan presenterar snarare ett 
laddningsmönster som är lättare att tolka. Den rotationsmetod som används här är Varimax. Den 
avser att minimera antalet variabler som har höga värden på varje faktor, vilket gör det lättare att se 
mönster i materialet (Pallant, 2005).  

Mäter de sex frågor som konstruerats respektive ledarstil? Kan de betraktas som en och samma 
dimension, dvs. samvarierar de? De frågor som har något gemensamt kan därför belysa den aktuella 
ledarstilen. Det som görs i detta kapitel är med andra ord en prövning av ett antal påståenden som 
grupperats i fyra kategorier, dvs. de fyra ledarstilarna som beskrivits ovan. Detta innebär att varje 
ledarstil faktoranalyseras för sig eftersom det är påståendena inom den kategorin som avses prövas.  

Sammantaget bedöms således det empiriska materialet fylla högt ställa krav på reliabilitet 
(mätsäkerhet) och validitet dvs. mäter det avses att mätas.  

4.1.1 Integreraren som ledare 

Den integrerande ledarrollen8 innebär att ledaren främjar och utvecklar organisationens kultur så att 
målen nås. Men integration sker inte av sig självt utan något måste göras för att den skall uppstå. För 
att fylla integrerarrollen måste ledaren aktivt engagera sig i uppgiften, de mål som skall nås och i 
personalen. En integrerares kompetens avgörs utifrån huruvida denne förmår analysera sitt uppdrag 
och dess mål och samtidigt ta hänsyn till behov och önskningar hos personalen (Adizes, 1988).  

Den första variabeln som tjänar som indikator på ett integrerat ledarskap är huruvida rektor löser de 
eventuella konflikter som kan uppstå i samband med kvalitetsredovisningsarbetet. Den andra 
variabeln belyser om rektor arbetar aktivt med att sammanlänka detta arbete med skolans andra 
uppgifter. Aktivt arbete med att skapa ett öppet diskussionsklimat samt stöd och uppmuntran till 

                                                   

8 I licentiatuppsatsen talar jag ibland om ”den integrerande ledaren” och ibland om ”integreraren”. Båda skrivningarna betyder 
samma sak, dvs. ledaren har integrerande tyngdpunkt i sin ledarstil. Rent språkligt är det tungt att använda ”den integrerande 
ledaren”, varför jag ofta istället skriver ”integreraren”. Detta resonemang gäller förövrigt också de andra ledarstilarna.  
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medarbetare i samband med arbetet med redovisningarna är ytterligare två variabler som kan indikera 
ett integrerat ledarskap. Rektor fick också svara på en fråga rörande skapandet av möjligheter för 
personalen att påverka samt huruvida denne arbetar aktivt med jämställdhet inom och mellan olika 
grupper vid arbetet. Detta är alltså svar på de frågor som antas indikera ett integrerat ledarskap, men 
hänger de ihop med övriga mått på ett integrerat ledarskap? I syfte att undersöka om så är fallet 
genomförs en faktoranalys av berörda variabler.  
 

 Analys A Analys B 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 
Samarbete 

Faktor 2 
Samverkan 

Indikator/variabel:      

Jämställdhet ,752 -,073  ,751 -,113  

Viktigt att lösa konflikter ,695 ,234 ,707 ,199 

Skapa möjligheter att påverka ,674 ,240 ,694 ,288 

Sammanlänka KvR med andra 
uppg. 

-,034  ,795 ,009 ,836 

Skapa ett öppet diskussionsklimat ,157 ,690 ,199 ,704 

Stöd och uppmuntran ,392 ,637 - - 

     

Eigenvalue 1,68 1,63 1,59 1,33 

Parallel Analysis 1,30 1,14 1,25 1,12 

Procent förklarad varians 28% 27,2% 31,7% 26,6% 

 
Tabell 4  Integreraren: resultat av faktoranalys. Faktorladdningar, eigenvalue, Parallel Analysis 

och andel förklarad varians.  
 

Anm.: KMO .73. Varimax Rotation. Streck (-) i Analys B innebär att variabeln har exkluderats i 
analysen. Värden som har den högsta laddningen är inramade. N=131 
 

Resultaten av analys A visar att om alla sex variablerna inkluderas är det inte möjligt att generera en 
tydlig lösning, dvs. ett sammanhållet mönster i rektors ledarskap. Resultaten blir istället två faktorer, 
som tillsammans förklarar 55,2 procent av variansen.9 Faktorladdningarna representerar hur starkt 
variablerna korrelerar med den underliggande, teoretiska faktorn eller dimensionen.10 Variabler med 
värden över .3 tillhör samma dimension. Utifrån analys A konstateras att stöd och uppmuntran har 
värden över .3 i båda faktorerna. I strävan efter att få tydliga faktorlösningar kommer därför inte 
denna variabel att inkluderas i det variabelset som beskriver integreraren. Detta eftersom den ger ett 
otydligt resultat. I analys B testas återigen alla variablerna, utom stöd och uppmuntran, och detta ger 
en tydligare faktorlösning utifrån det valda laddningskriteriet. En slutsats som kan dras från denna 

                                                   

9 Antalet faktorer som är intressanta begränsas av Kaisers kriterium, vilket innebär ett eigenvalue ≥ 1. Ett eigenvalue under ett 
bidrar inte till att faktorn kan förklara variationen hos variabeln och kan därför ignoreras (Pallant, 2005). 
10 Som utgångspunkt har jag använt mig av en laddning på .32 som kriterium för att variabeln faller in under faktorn. 
Laddningar mellan .32 och .45 är okej, mellan .45 och .55 är bra, mellan .55 och .63 är mycket bra och mellan .63 och .71 är 
excellenta (se t ex. Tabachnich and Fidell, 2001 och Aardal og Valen, 1989). 
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faktoranalys är att jämställdhet, konfliktlösning och möjligheten att påverka utgör en dimension i det 
integrerande ledarskapet och den benämns här för samarbete. Arbetet med att sammanlänka 
kvalitetsredovisningar med andra uppgifter i skolan samt skapandet av ett öppet diskussionsklimat 
utgör den andra dimensionen i det integrerande ledarskapet och den benämns samverkan.  

4.1.2 Entreprenören som ledare 

Många ledare kanske säger: ”det har inte hänt än” eller ”vi vet inte hur personalen reagerar så vi 
väntar ett tag till” eller ”låt oss vänta och se vad som verkligen är på gång – sen agerar vi”. Så talar inte 
en entreprenör. Entreprenören är proaktiv och vidtar åtgärder vid ändrade betingelser. Ledare som 
har det sättet att agera är skapande, villig att ta risker och kommer ofta med nya idéer, dvs. går före 
och visar vägen (Adizes, 1988).  

Den första variabeln handlar om huruvida rektor fungerar som idégivare och inspiratör. Den andra 
variabeln indikerar om rektor ofta provar nya sätt att organisera och driva arbetet, medan den tredje 
handlar om huruvida omgivande aspekter tas i beaktande vid diskussioner och konstruktioner av 
redovisningarna. Den fjärde och femte variabeln handlar om rektors arbete med att initiera 
diskussioner och verkande för att skolans visioner skall synas i redovisningarna. I litteraturen (se t ex 
Adizes 1988) finns också formuleringar kring ledarens ”plantering” av förändringsförslag hos 
medarbetarna. Med andra ord, om denne tänkt ut ett förslag som sedan presenteras på ett sådant sätt 
så att medarbetarna tar det som sitt eget. Den sjätte variabeln är därför ”initierar ofta 
förändringsförslag”. Skulle dessa variabler kunna sägas vara indikatorer på ett entreprenörsledarskap? 
I nedanstående tabell görs en faktoranalys av entreprenörsvariablerna. 

 A 

 Faktor 1 
Gå före och 
visa vägen 

Indikator/variabel:  

Provar nya sätt att organisera arb. med KvR ,737 

Initierar diskussioner kring KvR ,712 

Visionerna måste komma fram i KvR ,652 

Idégivare och inspiratör  ,623 

Omvärldsanalyser  ,573 

Initierar ofta förändringsförslag ,566 

  

Eigenvalue 2,51 

Parallel Analysis 1,30 

Procent förklarad varians 41,9% 

 

Tabell 5  Entreprenören: resultat av faktoranalys. Faktorladdningar, eigenvalue, Parallel 
Analysis och andel förklarad varians.  

 
Anm.: KMO .75. Ej roterad lösning eftersom endast en dimension generats. N=131 
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När frågorna som kännetecknar entreprenören testas i en faktoranalys blir resultatet att alla sex 
variablerna genererar en faktorlösning, som förklarar cirka 42 procent av variansen. Benägenheten att 
prova nya sätt att organisera kvalitetsredovisningsarbetet, initieringen av diskussioner, vikten av att 
visionerna kommer fram, rollen som idégivare och inspiratör, samla in omvärldsanalyser samt initiera 
förändringsförslag visar sig vara bra mått på entreprenören som ledare och ha hög träffsäkerhet. Alla 
sex indikatorerna/variablerna utgör en dimension och benämns i denna licentiatuppsats för gå före 
och visa vägen.  

4.1.3 Administratören som ledare 

Administratören anser att exakta procedurer för hur saker skall ske och vilka beslut som skall tas är 
viktigt. Den här ledaren vill förhindra att hjulet uppfinns på nytt, därför blir systematisering, 
rutinläggning och programmering av organisationens aktiviteter viktiga. Administratören fokuserar 
ofta på att ”rätt saker blir utförda i rätt tid och med rätt intensitet” (Adizes, 1988). Administratören 
tar oftast statliga förordningar, som t ex kvalitetsredovisningar, som exakta och ser ofta inte något 
tolkningsutrymme.   

Den första variabeln berör rektors planering av arbetet kring redovisningarna. Variabel nummer två 
och tre handlar om utvärdering och uppföljning samt beredning, medan nummer fyra belyser 
informationsrutiner. De två sista variablerna fokuserar om det är vanligt förekommande att rektor 
väljer att skriva redovisningen själv utan hjälp från medarbetare och rektors noggrannhet när det 
gäller uppfyllandet av lagar och regler.  

 Analys A Analys B 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 
Styrning 

Faktor 2 
Kontroll 

Indikator/variabel:      

Planering kring arbetet med KvR ,775 -,164 ,779 -,006  

Utvärdering och uppföljning ,766 ,081 ,765 -,205  

Noggranna beredningar  ,725 ,027 ,739 -,026  

Väl fungerande informationsrutiner ,692 ,142 ,712 ,051 

Händer att jag skriver KvR själv -,209  ,826 -,039  ,990 

Noga med att följa lagar och regler ,375 ,612 - - 

     

Eigenvalue 2,38 1,10 2,25 1,06 

Parallel Analysis 1,30 1,14 1,26 1,10 

Procent förklarad varians 39,6% 18,5% 44,9% 20,5% 

 

Tabell 6  Administratören: resultat av faktoranalys. Faktorladdningar, eigenvalue, Parallel 
Analysis och andel förklarad varians.  

 
Anm.: KMO .76. Varimax Rotation. Streck (-) i Analys B innebär att variabeln har exkluderats i 
analysen. Värden som har den högsta laddningen är inramade.  N=131 
 

Faktoranalysen av de sex teoretiskt genererade variablerna (analys A), som indikerar ett administrativt 
ledarskap, visar inte en tydlig lösning. Istället framtonar två faktorer med eigenvalue över ett och 
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dessa förklarar tillsammans cirka 58 procent av variationen. I denna analys syns en variabel som är 
flerdimensionell, dvs. laddar ≥ .3 i båda faktorerna, och den handlar om huruvida rektor är noga med 
att följa lagar och regler. I strävan efter att få tydliga faktorlösningar kommer därför inte denna 
variabel att inkluderas i det variabelset som beskriver administratören. Denna variabel exkluderas 
därför i analys B.   

En slutsats som kan dras från analys B är att planeringen kring arbetet med kvalitetsredovisningarna, 
utvärdering och uppföljning, noggranna beredningar samt välfungerande informationsrutiner är en 
dimension av det administrativa ledarskapet som i denna uppsats benämns styrning. Den andra 
dimensionen i analys B handlar om rektor skriver kvalitetsredovisningen själv och den faktorn 
benämns kontroll. De båda dimensionerna förklarar tillsammans 65,4 procent av variationen.  

4.1.4  Producenten som ledare 

Den fjärde idealtypen är producenten och där hamnar fokus mycket på görande, syfte och prestation. 
Producerarrollen fokuserar på ”perform the purpose” (Adizes, 1988, sid. 93), med andra ord är 
prestation viktigt. Den första variabeln är huruvida rektor anser att det är viktigt att sätta sig in i 
arbetet med redovisningarna på en detaljerad nivå. Den andra och tredje variabeln fokuserar om 
rektor arbetar aktivt med redovisningarna och om denne arbetar för att öka kvaliteten på dokumenten. 
Den fjärde variabeln, som valts som indikator på ett producentledarskap, är hur mycket rektor arbetar 
med att tydliggöra värdegrunden i redovisningarna. Den femte variabeln berör huruvida rektor 
prioriterar för att få fram de viktigaste frågorna för just dennes skola, detta för att undvika att 
dokumenten blir för urvattnat. Den sista variabeln handlar om vikten av att beslut gällande 
kvalitetsredovisningarna faktiskt verkställs.  

 Analys A Analys B 

 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 
Mål 

Faktor 2 
Resultat 

Indikator/variabel:      

Sätter mig väl in i arbetet kring KvR ,819 -,140  ,824 ,122 

Arbetar aktivt med KvR ,784 ,231 ,796 ,198 

Öka kvaliteten på KvR ,742 ,180 ,750 ,152 

Tydliggöra värdegrunden  ,028 ,859 ,072 ,878 

Prioriterar de frågor som ska ingå i KvR ,255 ,713 ,282 ,771 

Beslut kring KvR ska verkställas  ,320 ,640 - - 

     

Eigenvalue 2,01 1,76 1,96 1,44 

Parallel Analysis 1,30 1,20 1,09 1,23 

Procent förklarad varians 33,4% 29,4% 39,3% 28,8% 

 
Tabell 7 Producenten: resultat av faktoranalys. Faktorladdningar, eigenvalue, Parallel Analysis 

och andel  förklarad varians.  
 
Anm.: KMO .78. Varimax Rotation. Streck (-) i Analys A innebär inget värde. Streck (-) i Analys B 
innebär att variabeln har exkluderats i analysen. Värden som har den högsta laddningen är 
inramade.  N=131 
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Faktoranalysen av de sex teoretiskt genererade variablerna (analys A), som indikerar ett producent 
ledarskap, ger inte en tydlig lösning. Med andra ord finns det två faktorer som har ett eigenvalue ≥ 1. 
Resultatet visar också att det finns en variabel, nämligen beslut kring redovisningarna verkställs som 
är flerdimensionell. I analys B exkluderades därför denna variabel.    

I analys B testades de fem återstående variablerna och då syns en tydlig tvåfaktorlösning. En slutsats 
som kan dras från denna faktoranalys är att variablerna ”rektor sätter sig in i arbetet med 
redovisningarna” och ”arbetar aktivt med dem” samt ”arbetar aktivt för att öka kvaliteten” utgör en 
dimension i producentledarskapet och benämns i denna uppsats för mål. Arbetet med att tydliggöra 
värdegrunden och prioriteringen av de frågor som skall ingå i kvalitetsredovisningarna utgör den 
andra dimensionen i producentledarskapet och benämns resultat. 

 

Figur 5 Ledarstilarnas utfall i materialet 

 
Källa: Egen bearbetning av Strand (2001) Ledesle, Organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget 
Vigmostad & BjØrke AS. 
 

Ett resultat från denna studie är att alla ledarstilarna finns representerade. Det kan också konstateras 
att, med några justeringar, överensstämmer empirin med de teorietiska antagandena som utgör 
ledartyperna. Det tycks alltså som att rektorernas arbete med kvalitetsredovisningar kan diskuteras 
utifrån de teoretiskt genererade ledarstilarna. I detta material kännetecknas integreraren av samarbete 
och samverkan, administratören av styrning och kontroll. Ledarna präglad av en producentledarstil 
kännetecknas av mål och resultat. Entreprenören är den enda ledarstil som uppvisar en dimension, 
nämligen ”gå före och visa vägen”.  

4.2 Rektors erfarenheter och bakgrund 

En av frågorna som preciserar syftet är huruvida rektors ledarskap påverkas av personliga 
erfarenheter och egenskaper. I denna studie visar kön, år som rektor och utbildningsbakgrund inga 
samband gällande rektors ledarskap. När det gäller ålder, år som rektor på nuvarande skola och år 
inom skolsektorn finns en viss tendens i det empiriska materialet men sambanden är så svaga att det 
inte är möjligt att dra några säkra slutsatser (se bilaga 2, sid 63). 
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Om bakgrundsvariablerna betraktas i ett annat perspektiv kan utgångspunkten tas i det två 
titelutvidgningar som beskrivs i kapitel 3. Den första titelutvidgningen, från 1958, kom att innebära att 
även skolledare inom de lägre årskurserna kom att tituleras rektor. Den andra titelutvidgningen kom 
på 1990-talet när statsmakterna beslutar att en rektor inte kan vara ledare för ett område större än att 
denne kan vara förtrogen med hela verksamheten.11 Ett resultat av båda dessa titelutvidgningar är att 
fler kvinnor blev rektorer och utifrån detta väljer jag att närmare undersöka bakgrundsvariablerna 
gentemot kön.  

                                                   

11 Ytterligare en orsak till den andra titelutvidgningen är beslutet att all verksamhet beträffande barn och ungdom ska vara 
läroplansstyrd och att ledaren därmed ska tituleras rektor. Följden blev att föreståndarinnorna/föreståndarna inom förskolorna 
istället fick titeln rektor.  



 

 43 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 8 Korstabeller år som rektor på nuvarande skola, utbildningsbakgrund, ålder, år som 

rektor på nuvarande skola och år inom skolsektorn. Procent.  
 
Anm: SYV = studie- och yrkesvägledare, N=131 
* Procentangivelsen blir inte 100 procent eftersom det finns internbortfall i enkäten.  

 Kvinnor Män Total 

Könsfördelning samtliga  60 40 100 

År som rektor    

1-5 år  
(n=85, 65% av N)* 

59,0 76,9 
 

6-12 år  
(n=44, 34% av N)* 

41,0 23,1 
 

Total 100 100  

Utbildningsbakgrund    

Fritidspedagog, Förskollärare och SYV 
(n=49, 37% av N)*  

53,8 15,1 
 

Grundskollärare, Gymnasielärare/adjunkt  
(n=73, 56% av N)* 

42,3 75,5 
 

Annat 
(n=8, 6% av N)* 

  3,8   9,4 
 

Total 100 100  

Ålder    

32-40 år  
(n=17, 13% av N)* 

  7,7 20,8 
 

41-50 år  
(n=53, 40% av N)* 

42,3 39,6 
 

51-62 år  
(n=60, 46% av N)* 

50,0 39,6 
 

Total 100 100  

År som rektor på nuvarande skola    

1-4 år  
(n=78, 60% av N)* 

58,1 70,6 
 

5-15 år  
(n=46, 35% av N)* 

41,9 29,4 
 

Total 100 100  

År inom skolsektorn     

1-10 år  
(n=24, 18% av N)* 

16,2 23,1 
 

11-20 år  
(n=35, 27% av N)* 

16,7 11,9 
 

21-30 år  
(n=57, 45% av N)* 

29,4 15,9 
 

31-34 år  
(n=9, 7% av N)* 

  5,4   9,6 
 

Total 100 100  
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Kvinnor som arbetar som rektorer är i genomsnitt något äldre än männen, men resultaten visar också 
att män är mer jämt fördelade i de olika ålderskategorierna. De tendenser som framträder i materialet 
är att män, jämfört med kvinnor, har arbetat kortare tid som rektor. De flesta rektorerna har arbetad 
relativt kort tid på nuvarande skola – detta oavsett kön. När det gäller år inom skolsektorn finns en 
svag tendens att männen, jämfört med kvinnorna, har arbetat relativt sett färre år. Beträffande 
utbildningsbakgrund visar analysen att männen i större utsträckning än kvinnorna har varit 
gymnasielärare/adjunkter eller grundskollärare, medan kvinnorna har varit fritidspedagoger, 
förskollärare samt studie- och yrkesvägledare.  

4.3 Rektors ledarskap – tolkningar och slutsatser 

I den teoretiska genomgången identifierades fyra ledarstilar som ligger till grund för diskussionen om 
hur rektors ledarskap kan beskrivas. Som framgår i kapitel 2 befinner sig Strands analys på en 
övergripande nivå. Han analyserar ledarskapet inom olika branscher och diskuterar huruvida olika 
organisationer genererar olika ledarstilar. Hans tes är att uppdrag, arbetsprocesser, organisationens 
uppbyggnad och samordningsmekanismer genererar olika ledarstilar. I sin bok från 2001 säger Strand 
t ex att ledarskapet inom utbildningsväsendet tenderar att präglas av producentledarstilen. 
Utgångspunkten för denna licentiatuppsats är att studera en bransch, skolan, och undersöka om 
Strands organisationstyper, med tillhörande ledarstilar, kan identifieras och användas vid resonemang 
kring arbetet med kvalitetsredovisningar.  

Studien visar att de fyra beskriva ledarstilarna, integreraren, entreprenören, administratören och 
producenten, finns representerade i materialet.12 Detta innebär att vissa rektorer är orienterade utåt 
gentemot omvärlden medan andra är mer orienterade inåt mot organisationen. Vidare innebär det att 
vissa rektorer betonar öppenhet och subjektivitet medan andra framhäver ramar och ser det objektiva 
i de sammanhang där de befinner sig. För att använda teorins vokabulär – orienterings- och 
formaliseringsgraden varierar. Det kan tyckas självklart att det finns en spännvidd beträffande var 
tyngdpunkten i rektors ledarstil ligger. Kärnan i resultaten är att alla ledarstilar finns representerade 
bland de tillfrågade rektorerna och detta visar att rektorer kan relatera sig till det mångfacetterade 
styrningssammanhang som kännetecknar deras vardagsverklighet.  

Eftersom rektor är ytterst ansvarig för kvalitetsredovisningarna på den enskilda skolan kan denne, 
åtminstone delvis, sätta sin prägel på både processen i framtagandet av redovisningen, och på själva 
slutprodukten. Hur rektors ledarstil avspeglar sig i arbetet sammanfattas nedan.  

För integreraren är förankringsprocessen viktig och där ingår även diskussioner av vad kvalitet för 
den enskilda skolan är. Dessa inslag skulle emellertid också kunna ses som främjande av 
harmonikulturen, där inga svåra diskussioner kommer upp till ytan. Många rektorer i undersökningen 
betonar vikten av konfliktlösning gällande arbetet med kvalitetsredovisningar och frågan är om deras 
betoning verkligen innebär att de är beredda att ta tag i svåra frågor eller om det snarare är tecken på 
rädsla för konflikter. Flera rektorer vittnar om hur svårt det är att genomföra förordningen om 
kvalitetsredovisningar och i de kommentarer som lämnas nämns personalens ointresse, och ibland till 
och med ovilja, att ta sig an redovisningarna. Vissa rektorer framför synpunkter att ointresse kan vara 

                                                   

12 43 procent av rektorerna hade en integrerande ledarstil, 31 procent en producerande ledarstil, 15 procent en entreprenöriell 
ledarstil och 11 procent en administrativ ledarstil. 
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en anledning till att personalen inte förstår syftet med redovisningarna utan anser att det är ett påbud 
uppifrån och därmed blir kvalitetsredovisningen ytterligare en pålaga som måste göras.  

Vid undersökningen av hur en enskild ledarstil är uppbyggd och vilken betydelse respektive ledarstil 
har för arbetet med kvalitetsredovisningar konstateras att den integrerande ledarstilen empiriskt har 
två dimensioner, nämligen samarbete och samverkan. Samarbete inbegriper jämställdhet, 
konfliktlösning och möjlighet att påverka, medan samverkan beskriver arbetet med att sammanlänka 
kvalitetsredovisningen med andra uppgifter i skolan samt skapandet av ett öppet diskussionsklimat.  

Hos rektorer som arbetar enligt producentledarstilen ligger fokus på resultat och prestation, vilket 
naturligtvis också innefattar kvalitet. Ledarskapet kännetecknas av etablerandet av mål och kriterier 
för att sörja för effektivitet under den process då kvalitetsredovisningarna utarbetas. Effektivitet 
bedöms kunna nås genom initiering av diskussion och dialog, i detta fall rörande kvalitet och 
kvalitetsredovisningar.  Producenten fokuserar, som framgått tidigare, på processen och betonar 
kapacitet att prioritera genomförande.  

Även denna ledarstil uppvisar två dimensioner vid den empiriska analysen. Den ena dimensionen 
handlar om att rektor sätter sig in i arbetet med redovisningarna och arbeta aktivt med dem i syfte att 
öka kvaliteten. Denna dimension benämns i denna licentiatuppsats för mål. Arbetet med att tydliggöra 
värdegrunden och prioriteringen av de frågor som skall ingå i redovisningarna utgör den andra 
dimensionen i det producentorienterade ledarskapet och benämns resultat. 

Producenten är integrerarens raka motsats. Producentens placering i modellen utgår, som tidigare 
diskuterats, ifrån hög formaliseringsgrad och orientering utåt. Vissa svar visar dock att detta kan leda 
till osäkerhet och en känsla av att aldrig göra tillräckligt. En rektor som präglas av producentstilen 
säger: ”jag vet att jag måste bli bättre när det gäller kvalitetsredovisningar. Kan ibland känna en 
viss press.”  

Även hos entreprenören är resultat viktigt, men eftersom fackkompetens och kunskap är centrala för 
ett bra resultat antar gärna entreprenören inte sällan att medarbetarna redan har förvärvat insikter om 
kvalitet. Därför kan kvalitetsdiskussionen hamna i skymundan och överskuggas av andra frågor. 
Resultaten i denna licentiatuppsats visar att endast 15 procent av rektorerna är entreprenörer. På 
grund av förändringar inom skolan och i samhället skulle man emellertid kunna förvänta sig fler 
entreprenörer. Möjligen kan entreprenörerna bli fler framöver eftersom den decentraliserade skolan 
ger större handlingsutrymme för enskilda rektorer att agera och sätta sin prägel på verksamheten.  

Rektorer som präglas av ett entreprenörsledarskap anser att deras absolut viktigaste roll är att gå före 
och visa vägen samt att initiera samtal om kvalitetsredovisningsarbetet. En rektor säger: ”rektor är 
viktig, om inte rektor initierar blir det ingen kvalitetsredovisning. Det är ett synsätt som måste 
finnas under hela verksamhetsåret.” Dras detta resonemang till sin spets kan faran bli att personalen 
passificeras eller inte ser att de har en tydlig roll i arbetet med redovisningarna. För samtidigt som det 
är rektor som, enligt förordningen, har ansvaret för redovisningens innehåll, är undertexten i 
förordningen att personalen skall involveras i arbetet med att ta fram dokumentet. Naturligtvis kan 
det vara bra att rektor initierar och driver processen, men det är en fin balansgång mellan ett starkt 
ledarskap och en kvalitetsdrivande lyhördhet för personalens synpunkter.   

Om rektorn på skolan är en administratör är det mest sannolikt att denne inte initierar några 
djupgående diskussioner av vad kvalitet är. Det viktigaste är att redovisningen blir gjord så effektivt 
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som möjligt enligt gällande regler. Administratören följer regelboken och därför blir diskussioner om 
kvalitet onödiga eftersom regelboken redan definierat god kvalitet. För den administrativt orienterade 
ledaren konstaterades också två dimensioner som resultat av faktoranalysen. Dessa kan benämnas 
styrning och kontroll. Med styrning avses planering kring arbetet med kvalitetsredovisningarna, 
utvärdering och uppföljning, noggranna beredningar samt välfungerande informationsrutiner. Den 
andra dimensionen fokuserar kontroll och inbegriper om rektor skriver kvalitetsredovisningen själv. 

Sett i ett historiskt perspektiv var stora delar av rektors roll administratörens - läroplanen var utförlig 
och där fanns svar på många frågor som kunde uppstå i vardagen. Lärarnas autonomi har historiskt 
sett också varit stark, vilket i praktiken betytt att de skött det pedagogiska medan rektor ägnat sig åt 
administrativa sysslor. Det är lätt att personalen känner sig utanför processen när rektor säger ”Jag 
vill helst skriva kvalitetsredovisningen själv. Det blir bäst så.” Eller när rektor säger: ”[…] det är 
något rektor gör utan större delaktighet, det är inget konstigt med det”. Utan förankring bland 
personalen torde det vara svårt för dem som arbetar på skolan att känna att de äger processen. Detta 
kan leda till att dokumentet blir en pappersprodukt som inte kommer till användning.   

Strands diskussion om ledarskapets förutsättningar (se kapitel 2) ger intressanta ingångar när det 
gäller analysen av rektors ledarskap och dennes arbete med kvalitetsredovisningar. Det är dock viktigt 
att påpeka att fördelningen ovan anger rektors ledarstilstyngdpunkt. Naturligtvis är verkligheten mer 
komplex. Övergripande kan en ledare kännetecknas av en ledarstil, men helhetsbilden innefattar oftast 
ytterligare inslag. Ledare kombinerar också andra inslag.  

Undersökningen visar att rektorer präglade av ett integrerat ledarskap i andra hand karaktäriseras av 
en administrativ ledarstil. De med en entreprenörsledarstil har i andra hand en producentledarstil, 
medan den administrativa ledarstilen i andra hand präglas av den integrerande ledarstilen. Den 
ledarstil som avviker ifrån tendensen att i allt väsentligt präglas av en ledarstil är producenten. 
Producenterna associerar sig till administratörerna och framhäver ramar och objektivitet.  
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Figur 6  Ledarstilarnas olika kombinationer – första- och andrahandsval. N=131.13 
 

När ledarstilarnas olika kombinationer studeras konstateras ingen diametral förflyttning mellan 
första- och andrahandsvalet. En diametral rörelse innebär en relativt stor förändring i ledarskapet 
eftersom rektor i dessa fall både ändrar orienterings- och formaliseringsgrad. Strand (2001) menar att 
ledarskapet i första hand ändras inom dimensionerna och denna undersökning kommer fram till 
samma resultat.   

Vid analysen av vad som i tredje hand kännetecknar rektorernas ledarstil undersöks enbart 
integreraren och producenten. Orsaken till detta är att de är utgör de största grupperna, 43 respektive 
31 procent. Entreprenörerna och administratörerna är för få för att en analys av deras 
tredjehandsalternativ ska bli meningsfull.  

Integrerarens tredjehandsalternativ präglas av ett producentledarskap. Integreraren följer därmed 
dimensionerna, orienterings- och formaliseringsgrad, i Strands modell (se figur 2, sid. 12). 
Producentens tredjehandsalternativ är entreprenörsledarskap, vilket innebär att producenterna gör en 
diametral förflyttning dvs. byter både orienterings- och formaliseringsgrad eller med andra ord från 
administratör till entreprenör. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att även om producenterna gör 
en diametral förflyttning mellan andra- och tredjehandsalternativen så uppvisar de först i fjärde hand 
producentens raka motsats, dvs. integreraren. En slutsats som kan dras i denna undersökning är att 

                                                   

13 Integrerarnas fördelning i materialet sett till förstahandsvalet är, som redovisats förut, 43 procent, entreprenörernas är 15 
procent, administratörernas är 11 procent och producenternas är 31 procent. Resultatet visar att 25 procent av integrerarna i 
andra hand är administratörer, 33 procent av entreprenörerna i andra hand är producenter, 47 procent av administratörerna är 
integrerare i andra hand och 32 procent av producenterna är administratörer.  
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administratörerna inte är så många när vi undersöker förstahandsvalen (11 procent), men de är desto 
fler när andra- och tredjehands egenskaperna studeras.  

Producenten och entreprenören präglas, enligt teorin, av förändring, förnyelse och resultat, medan 
integreraren och administratören präglas av skapandet och upprätthållandet av relationer. 
Kommunaliseringen ställer skolorna inför nya utmaningar. De strukturella och kulturella förändringar 
som skolor möter påverkar givetvis förutsättningarna för rektors ledarskap. Skolan bör förändras i takt 
med samhället, helst också ligga steget före. Mot ovanstående bakgrund framtonar bilden av att 
entreprenörer och producenter möjligen står bättre rustade att leda i dagens föränderliga 
styrningssammanhang. Ett entreprenörsledarskap är personligt och okonventionellt till sin karaktär. 
Ledaren står för aktivitet och agerande som innebär att personalen motiveras att arbeta mot nya mål 
och utmaningar. Entreprenörsledarskapet präglas av att gå före och visa vägen samt att vidta åtgärder 
för resultatskapande. Ett producentledarskap präglas av kvalitet, tydliga prioriteringar och beslut. 
Ledaren är påläst och betonar ofta vikten av en tydlig målsättning och maktfördelning. Genom att vara 
öppen för förändringar och inte sluta sig inom organisationen och tro att saker löser sig av sig självt, 
kan förändringar av typen kvalitetsredovisningar hanteras. De gemensamma nyckelorden som kan 
sammanfatta entreprenörs- och producentledarskapet är ett resultatinriktat ledarskap som fokuserar 
på uppdraget och som samtidigt strävar efter att få med medarbetarna i arbetet.  

4.3.1 Rektors erfarenhet och personegenskaper 

När det gäller rektors erfarenheter och personegenskaper tycks inte dessa ha någon avgörande 
betydelse för vilket ledarskap rektor utövar i samband med kvalitetsredovisningsarbetet. Vid analysen 
av kön, år som rektor och utbildningsbakgrund finns inga stora skillnader mellan de fyra ledarstilarna. 
Beträffande ålder, år som rektor på nuvarande skola och år inom skolsektorn visar analysen vissa 
tendenser, men någon möjlighet att dra några säkra slutsatser finns inte.  

Materialet är emellertid så litet och resultaten sådana att en flerdimensionell analys på ett större 
material mycket väl kan visa att personegenskaper hos en ledare spelar roll. Det är en intressant 
uppgift för vidare forskning.  
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Kapitel 5 

Styrningssammanhangets påverkan  
på rektors ledarskap 

De många och inte sällan genomgripande reformer av skolans styrning som genomförts har förändrat 
förutsättningarna för rektors ledarskap. Denna studie bidrar med kunskaper om förutsättningarna för 
att översätta policyambitioner till praktik. Invanda beteenden har en tendens att dominera vardagen, 
men detta är något som sällan uppmärksammas. Annorlunda uttryckt, kulturella faktorer som 
förutsättningar eller hinder för genomförandet av reformer behöver beaktas mer när policies 
formuleras. De olika reformprogram som analyserats betonar strukturella förändringar som förutsätts 
generera kulturella förändringar. Mina resultat indikerar att aktiva insatser för kulturförändringar är 
nödvändiga för framgångsrik implementering. Skolan präglas av en kultur där de som arbetar där inte 
kan förväntas agera för att ändra invanda tankesätt när organisationen förändras.  

Beslutet om kvalitetsredovisningar från 1997 var ett försök från politikernas sida att sätta 
strålkastarljuset på behovet att förändra de processer och synsätt med vars hjälp kvalitetsfrågorna 
skulle bli föremål för diskussion och utbildningens kvalitet förbättras. Politikernas ambitioner kom 
emellertid inte att uppfattas på det sätt som var avsett. Många aktörer inom skolan såg beslutet om 
förordningen som något som inte behövde tas på fullaste allvar – dvs. som ett i viss mening symboliskt 
beslut. Politikerna däremot såg beslutet som ett realbeslut och ett sätt att utveckla och följa upp 
verksamheten. 

Orsakerna till att kvalitetsredovisningarna inte blev ett kulturförändrande instrument kan bero på att 
harmonikulturen är stark och att de värderingar och synsätt som där dominerar går på tvärs mot 
intentionerna med skolans decentralisering och det åtföljande instrumentet kvalitetsredovisningar. En 
annan möjlig tolkning av det faktum att realbeslutet om kvalitetsredovisningar uppfattas symboliskt är 
att detta är en medveten strategi från pedagogernas sida för att på så sätt kämpa mot en reform som 
inte ligger i linje med vad de önskar. Det är också möjligt att synen på kvalitetsredovisningarnas 
betydelse bland vissa bottnar i oförmåga och kanske ovilja att hantera konflikter, något som är en 
förutsättning om personalen ska involveras i kvalitetsprocesser av det slag det här är fråga om.  

Mina resultat visar att rektorer många gånger ser svårigheterna i arbetet med kvalitetsredovisningar. 
De menar ofta att kvalitetsredovisningarna är viktiga och försöker prioritera detta arbete, men har 
svårt att få medarbetarna engagerade. Vid det laget blir förordningen en pålaga uppifrån och inte en 
möjlighet för dokumentation och utveckling av verksamheten. Att se kravet på kvalitetsredovisningar 
som en pålaga uppifrån kan också för vissa rektorer gälla den lokala nivån och skolkontorens försök 
att standardisera och styra arbetet ute på skolenheterna. Den styrningen som vissa kommuner gjorde 
passade säkert en del rektorer men störde lika ofta rektorernas möjlighet att få engagemang bland 
lärarna eftersom kvalitetsredovisningen i dessa fall kom att bli mer av ett kontrollinstrument än ett 
utvecklingsverktyg. 
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Som framgått varierar rektorernas ledarstil mycket. Detta kan delvis ha sin förklaring i den 
professionella kulturens möte med en decentraliserad skola där kvalitetsredovisningar är viktiga. 
Detta kan förklara att flertalet rektorer blir integrerare i syfte att skapa förståelse och arbetsro bland 
medarbetarna. En annan möjlig förklaring till variationen beträffande ledarstil kan finnas i 
rekryteringen av rektorer och inte minst i deras uppfattning av det utvidgade handlingsutrymmet. 

Analysen av tjänstebeskrivningar för rekryteringar av rektorer visar att det i stor utsträckning är de 
strukturella aspekterna, dvs. organisation, som påverkat vilket ledarskap som efterfrågas. Att 
tydliggöra målen, ansvara för personal och ekonomi samt marknadsföra skolan betonas i 
rekryteringsannonserna. De kulturella aspekterna av ledarskapet hamnar i skymundan och det gäller 
alla tre tidpunkterna (1989, 1998 och 2004). Det är dock möjligt att dessa fokuseras i andra 
sammanhang i en rekryteringsprocess, t ex vid anställningsintervju eller liknande.  

Vid rekryteringen av rektorer kan det vara positivt att anställa en rektor med lärarbakgrund eftersom 
denne då förmodas ha insikt i skolans struktur och kultur. Å andra sidan kan legitimitetsproblem 
uppstå om rektor, som före detta lärare, känner slitningar mellan sitt ledaransvar gentemot 
överordnade och politiker och sin identitet som ledare för lärarna och den professionella kultur som 
dominerar bland dem.   

Kopplat till legitimitetsproblematiken kan skillnader konstateras mellan lärarnas och rektorers 
värderingar. Detta innebär att vi inte kan tala om skolkultur som en allmänt hållen term. Förvisso 
rekryteras många rektorer fortfarande bland lärarna, men i en verksamhet som är mål- och 
resultatorienterad krävs ett organiserat ledarskap med andra yrkesmässiga kriterier. Denna skiftning 
beträffande bedömningar är naturlig eftersom rektor via sin position måste försvara och genomföra i 
demokratisk ordning fattade beslut. Detta gör att bedömningar och prioriteringar tenderar att vara 
olika mellan rektor, lärare och övriga medarbetare på skolan. Den undervisande personalen anser ofta 
att rektors huvudsakliga uppgift är att agera uppåt och utåt, dvs. gentemot politiker/förvaltning och 
samhället/föräldrarna. När det gäller det pedagogiska arbetet däremot, anser de ofta att de själva bäst 
sköter detta arbete utan inblandning av rektor. Det ska dock påpekas att det också finns de som vill se 
rektors inblandning i förskolans/skolans pedagogiska arbete.     

När det gäller kvalitetsredovisningar och genomförandet av reformen från 1997 är min mening att 
rektor behöver legitimitet för att kunna styra och genomföra beslutet. Om en majoritet av lärarna är av 
den åsikten att rektors roll är att agera uppåt och utåt och inte inåt så blir det svårt för rektor att få 
gehör för införandet av nya arbetsuppgifter, där är kvalitetsredovisningar ett exempel. I en sådan 
situation gäller det för rektor att kunna informera, förklara varför kvalitetsredovisningar är viktiga och 
motivera lärarna att delta i arbetet med dessa.  

Innan kommunaliseringen präglades skolans ledarskap i stor utsträckning av byråkrati och 
lagstyrning. Möjligheterna till tolkning var inte så stora och rektorerna kunde i många frågor vända sig 
till läroplanen eller andra lagtexter för rådgivning. I och med kommunaliseringen och de nya 
läroplanerna förändras uppdraget och ett annat ledarskap krävs. Uppdraget innefattar nu både större 
möjligheter och potentiellt större problem eftersom läroplanerna betonar både kunskap och sociala 
mål. Handlingsutrymmet har ökat.  

Rektorer som ingår i denna studie ger uttryck för osäkerhet angående uppdraget och tolkningen av det 
ökade handlingsutrymmet. I linje med Strands resonemang kan skolan som organisation före 1991 och 
kommunaliseringen beskrivas som ett byråkratiskt system där rektorerna i huvudsak skulle vara 
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administratörer. I och med kommunaliseringen och den mål- och resultatstyrda skolan krävs ett annat 
typ av ledarskap – ett ledarskap som inte enbart har läroplanerna som en källa vid agerande och 
beslutstagande i olika frågor, utan där handlingsutrymmet är större. En tolkning utifrån analysen i 
denna studie är att dessa förändringar av styrningssammanhanget skapade osäkerhet och att 
osäkerheten ledde till att fler rektorer anammade det integrerande ledarskapet som betonar 
samarbete, samverkan, konfliktlösning och mest fokuserar inåt mot organisationen istället för utåt 
mot samhället.  

En utmaning som möter rektor i det förändrade styrningssammanhanget är spänningar mellan mål på 
nationell-, kommunal- och skolnivå. För att möta och hantera dessa olika mål behövs en ledare som 
delvis fungerar som entreprenör. Samtidigt måste alla ledare även fortsättningsvis vara 
administratörer i den meningen att de hanterar politiskt fattade beslut på ett korrekt sätt.  

Givetvis kan inte alla beslut gillas av alla. En slutsats som dras i denna licentiatuppsats är att genom 
ett genomtänkt och strategiskt ledarskap där rektor tar hela styrningssammanhanget, dvs. både de 
strukturella och kulturella aspekterna, under övervägande kan organisationen utvecklas och 
kvalitetsredovisningarna bli levande dokument. Det är naturligtvis en viktig uppgift för rektor som 
ledare att upprätthålla en god atmosfär i skolan, men samtidigt måste konflikter uppmärksammas och 
föras upp till ytan för att kunna bearbetas. Öppna diskussioner och högt i tak kan leda till spänningar, 
men dessa behöver inte vara negativa utan kan, när de är identifierade, bearbetas så att utvecklings- 
och förändringsresurser kan sättas in.  

Om förordningen om kvalitetsredovisningar tolkas som ett realbeslut från politikernas sida, är en 
slutsats att rektors roll som inspiratör och tolkare av beslut blir viktig. Utifrån detta blir då också 
rollen som stödjare och uppmuntrare betydelsefull. I dagens föränderliga samhälle ställs omfattande 
krav på skolan och kravet på att finna lösningar är stort, både från verksamheten men också från 
samhället i övrigt. Slutsatsen blir därför att dokumentation, oavsett om vi kallar det 
kvalitetsredovisningar eller inte, behövs för att förstå och bedöma processer och resultat. 
Kvalitetsredovisningen kan ses som en utvecklings- och förbättringsdokument som vänder sig, inte 
bara uppåt, utan också inåt och utåt till föräldrar eller andra. 

5.1 Vidare forskning 

Att studera rektorer och de processer som formar deras ledarskap är betydelsefullt eftersom de är 
viktiga aktörer i den mål- och resultatstyrda skolan. Rektors styrningssammanhang har förändrats 
under den period som denna studie omfattar och den skollag som nu ligger på riksdagens bord 
kommer att förändra styrningssammanhanget ytterligare vad gäller skolans skyldighet att arbeta med 
kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling. Därför känns det angeläget och viktigt att gå vidare och 
systematiskt kartlägga rektors ledarskap med avseende på skolans dokumentation och redovisningar 
av kvalitet samt kvalitetsutvecklingssträvanden, genom ett mer omfattande material. Kopplat till 
analysmodellen i kapitel 1 (se figur 1, sid. 3) är en slutsats att styrningssammanhanget påverkar 
rektors ledarstil, medan rektors erfarenhet och personegenskaper inte tycks ha någon avgörande 
betydelse. Frågan är om ett mer omfattande material där fler ingående analyser skulle kunna göras av 
huruvida personliga erfarenheter och egenskaper påverkar vilken huvudsaklig ledarstil rektor 
utvecklar skulle kunna ge stöd för att rektors personegenskaper och erfarenhet påverkar rektors 
ledarstil.  
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Det skulle vara betydelsefullt för förståelsen av processen att på ett mer djupgående sätt undersöka 
kvalitetsredovisningarna som dokument och göra en koppling till rektors ledarstil. Finns det några 
kopplingar mellan dokumentets upplägg och utseende och vilken huvudsaklig ledarstil rektor har?  

Ytterligare en idé på vidare forskning är en kartläggning av hur rekryteringsmönstret ser ut 
beträffande rektorer. Det skulle vara intressant att utvidga studien och undersöka vilka kriterier som 
efterfrågas vid nyrekrytering av rektorer och hur redan verksamma rektorer vidareutbildas för att 
möta det förändrade styrningssammanhanget. Hur stämmer kriterierna vid nyrekrytering överens 
med vilket ledarskap som efterfrågas i dagens styrningssammanhang? Hur fortbildas redan 
verksamma rektorer?  

De forskningsuppgifter jag hittills har skissat på utgår ifrån att rektor är det huvudsakliga 
studieobjektet. Men det huvudsakliga studieobjektet kunde också ha varit politiker. En 
forskningsuppgift skulle vara att göra en fördjupad studie av kvalitetsbegreppets betydelse inom olika 
grupper. Hur uppfattas begreppet av dem som arbetar i skolan och av politierna som styr? Här skulle 
det också vara intressant att koppla samman kvalitet och kultur och fråga politikerna vad det är för 
bild de har av skolan och hur de vill att den ska se ut i framtiden? Skiljer sig denna bild från 
professionens? Vad har detta för bäring på den framtida skolpolitiken om skolans kvalitet och 
kvalitetsarbete?   

 



 

 53 

Referenslista 

Periodisk litteratur 

(1943) Tidningen för Sveriges läroverk nr. 1  (Utgiven 1901-1962 heter idag Skolvärlden) 

(1943) Tidningen för Sveriges läroverk nr. 19 

(1948) Tidningen för Sveriges läroverk nr. 23  

(1954) Tidningen för Sveriges läroverk nr. 18 

(1957) Tidningen för Sveriges läroverk nr. 35  

(1958) Tidningen för Sveriges läroverk nr. 13  

(1957) Tidningen för överlärare, nr. 7 (Utgiven 1941-1958 heter idag Svensk 
skolledartidning) 

(1959) Svensk skolledartidning nr. 12 (Utgiven 1958-1965 heter idag Skolledaren) 

(1960) Svensk skolledartidning nr. 11 

 (1980) Skolledaren nr.2 

(1985) Skolledaren nr.2 

(1989) Skolledaren nr.1-12 (Tjänstebeskrivningar) 

(1998) Skolledaren nr.1-12 (Tjänstebeskrivningar) 

(2004) Skolledaren nr.1-12 (Tjänstebeskrivningar) 

Litteratur 

Aardal og Valen (1989) Velgere, partier och politisk avstand. Sosiale og Økonomiske studier. Oslo: 
Statistisk sentralbyrå.  

Abrahamsson och Andersen (2000) Organisation: att beskriva och förstå organisationer. Malmö: 
Liber ekonomi.  

Adizes (1988) Organisationers livscykler. Malmö: Liber. 

Alvesson (2001) Organisationskultur och ledning. Malmö: Liber.  

Andersson, Bennich-Björkman, Johansson och Persson (2003) ”Skolkulturer – tröghet, förändring, 
framgång”, i: Persson (red.) Skolkulturer. Lund: Studentlitteratur.  



 

 54 

Arfwedsson och Lundman (1984) Skolpersonal och skolkoder: Om arbetsplatser i förändring.  
Stockholm: Liber.  

Arvonen (1989) Att leda via idéer. Lund: Studentlitteratur. 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) Organisationsteori. Malmö: Liber Ekonomi. 

Bass (1981) Stogdill´s handbook of leadership. London: Free Press. 

Berg (2003) Att förstå skolan. En teori om skolan som institution och skolor som organisationer. 
Lund: Studentlitteratur.  

Björkman (2008) Internal capacities for school improvement: principals´ views in Swedish secondary 
school. Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.  

Blake and Mouton (1964) The managerial grid. Houston: Gulf.  

Blalock (1972) Social statistics. Revised second edition. Maidenhead: McGraw-Hill International 
Editions.  

Blossing (2003) Skolförbättring i praktiken. Lund: studentlitteratur.  

Day, Sammons, Hopkins, Harris, Leithwood, Penlington, Mehta and Kington (2007) The impact of 
school leadership on pupils outcomes. National College for School Leadership (NCSL): Department for 
Children, Schools and Families. Research report (DCSF-RB018) can be accessed at 
www.dcsf.gov.uk/research/. Hämtad: 2010-03-07. 

Du Rietz, Lundgren och Wennås (1987). Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Ett 
beredningsunderlag, DsU: 1987:1. 

Ekholm H (1984) Skolledarskapets rötter. Historien om folkskolan och dess ledning 1842-1962. 
Linköping: Skrifter från Skolledarutbildningen 1984:10. 

Ekholm M, Blossing, Kåräng, Lindvall och Scherp (2000) Forskning om rektor – en 
forskningsöversikt. Skolverkets monografiserie, Stockholm: Liber. 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2002) Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, 
individ och marknad. Stockholm: Norstedts Juridik AB.  

Franzén (2006) “Is i magen och ett varmt hjärta”: konstruktionen av ledarskap i ett könsperspektiv. 
Umeå: Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.  

Fredriksson (2007) ”Läraryrket och politiska styrningen”, i: Pierre (red.) Skolan som politisk 
organisation. Malmö: Gleerups Utbildning AB.  

French and Bell (1978) Organizational development: behavioural science interventions for 
organizational improvement. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall.  

Fullan (2001) Leading in a culture of change. San Francisco: Jossey-Bass.  



 

 55 

Fullan (2005) Leadership and sustainability: system thinkers in action. Thousand Oaks: Corwin 
Press.   

Gustafsson (1987) Decentralisering av politisk makt: en studie av svensk byråkrati i kontakt med sin 
omvärld. Stockholm: Carlsson.  

Hallerström (2006) Rektorers normer i ledarskapet för skolutveckling. Lund: Sociologiska 
institutionen, Lunds universitet.  

Harris and Lambert (2003) Building leadership capacity for school improvement. Buckingham: Open 
University Press.  

Hersey and Blanchard (1982) Management for organizational behaviour: utilizing human resources. 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall.  

Hofstede (1991) Organisationer och kulturer: om interkulturell förståelse. Lund: Studentlitteratur.  

Hughes, Ginnett and Curphy (2002) Leadership. Enhancing the Lessons of Experience. International 
Edition, 4th Edition. New York: McGraw-Hill. 

Jarl (2007) ”Det professionella är politiskt – om rektorsrollen i den decentraliserade skolan, i: Pierre 
(red.) Skolan som politisk organisation. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Johansson and Bredeson (1999) “Value Orchestration by the Policy Community for the Learning 
Community: Reality and Myth”. In: Begley (eds.), Values and Educational Leadership. Albany: State 
University of New York Press. 

Johansson och Kallos (1996) ”Tänk utveckling: om effektivitet och kvalitet ur ett ledarperspektiv”, i: 
Johansson och Kallos (red.) Tänk utveckling! En antologi om skolans kvalitet och effektivitet – vad 
kan ledaren göra? Umeå: Rektorsutbildningens skriftserie 1996:3, Umeå universitet.  

Johansson, Moos og Möller (2000) ”Vision om en demokratisk reflekterende ledelse. Nogle centrale 
perspektiver i en förståelse af nordisk skoleledelse”, i: Moos, Carney, Johansson och Mehlebye (red.) 
Skoleledelse i Norden – en kartläggning af skoleledarnes arbejdsvilkår, rammebetingelser og 
opgaver. En rapport från Nordiska ministerrådet 2000:14. 

Johansson (2002) ”Om rektors demokratiska, lärande och kommunikativa ledarskap”, i: Lundberg 
(red), Görandets lov – Lov att göra. Om den nya tidens rektor. Umeå: Skrifter från Centrum för 
skolledarutveckling 2002:1, Umeå universitet. 

Johansson (2003) ”Leadership and Compulsory Schooling in Sweden: What´s going on?”, in: Watson 
(eds.) Selecting and Developing Heads of Schooling: Twenty-tree European Perspective. Published 
by the European Forum on Educational Administration.  

Katz and Kahn (1978) The social psychology of organizations. New York: Wiley & Sons. 

Laegreid og Olsen (1978) Byråkrati og beslutninger: en studie av norske departement. Bergen: 
Universitets forlag.  

Larsson (2004) Förändringens villkor: en studie av organisatoriskt lärande och förändring inom 
skolan. Stockholm: Handelshögskolan.  



 

 56

Lidström (1991) Discretion: an art of the possible: educational committees in the Swedish system of 
government. Umeå: Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.  

Lindensjö och Lundgren (2000) Utbildningsreformer och politisk styrning. Stockholm: HLS förlag.  

Ludvigsson(2009) Samproducerat ledarskap: hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans 
vardagsarbete. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköpings universitet.  

Lundgren (1996) Att organisera skolan. Om grundskolans organisering och ledning. Stockholm: 
Liber. 

Lpo 94 och Lpf 94 (1994) Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga 
skolformerna. Stockholm: Utbildningsdepartementet.  

Myndigheten för skolutveckling (2003 a) Att granska och förbättra kvalitet. Om kvalitetsutveckling i 
skola, förskola, skolbarnomsorg och vuxenutbildning – en kunskapsöversikt över aktuell forskning 
och utveckling samt dokumenterad erfarenhet. Stockholm: Liber. 

Myndigheten för skolutveckling (2003 b) Myndighetens syn på rektorsutbildningens utveckling och 
effektivisering. Utbildningsdepartementet, Rapport Dnr 2003:234. 

Myndigheten för skolutveckling (2005) Utvecklingen av den statliga Rektorsutbildningen. 
Utbildningsdepartementet, Delrapport Dnr 2005:150. 

Nie (1975) SPSS: Statistical package for the social sciences. New York: McGraw-Hill. 

Nygren och Johansson (2000) ”Den svenske rektorn efter 1945 – Kvalifikationer, arbetsuppgifter och 
utmaningar”, i: Moos, Carney, Johansson och Mehlebye (red.) Skoleledelse i Norden – en 
kartläggning af skoleledarnes arbejdsvilkår, rammebetingelser og opgaver. En rapport från 
Nordiska ministerrådet 2000:14. 

Nygren (2002) ”Rektors görande utifrån målkrav”, i: Lundberg (red.) Görandet lov- Lov att göra. Om 
den nya tidens rektor. Umeå: Skrifter från Centrum för skolledarutveckling  2002:1, Umeå universitet.  

Nytell (1994) Styra eller styras? En studie av skolledares arbete och arbetsvillkor. Uppsala: Uppsala 
Studies in Education, Uppsala universitet. 

Olofsson (1998) Kvinnliga rektorers ledarstil i svensk grundskola. Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International.  

Pallant (2005) SPSS survival manual: a step by step guide to data analysis using SPSS for Windows. 
Buckingham: Open University Press.  

Persson (2007) ”Lärarkåren som agent på skolarenan”, i: Pierre (red.) Skolan som politisk 
organisation. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Pierre (2007) “Decentralisering, styrning och värdekonflikter i skolan”, i: Pierre (red.) Skolan som 
politisk organisation. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Proposition 1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning.  



 

 57 

Riksrevisionsverket RRV (1998:26) Lokal skolutveckling – statens roll och ansvar. 

Rothstein (1994) Vad bör staten göra?: Om välfärdsstatens moraliska och politiska logik. Stockholm: 
SNS förlag.  

Rothstein (2007) ”Den effektiva skolan och ledarskapets mystik”, i: Pierre (red.) Skolan som politisk 
organisation. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Schartau (1993) The Public Sector Middle Manager. The Puppet who Pulls the Strings? Lund: Wi. 

Scherp (1998) Utmanande eller utmanat ledarskap: rektor, organisationen och förändrat 
undervisningsmönster i gymnasieskolan. Göteborg: Pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet.  

Skollagen (1985:1100), 2 kap 2§. 

Skolporten (2005) Om skolporten www.skolporten.com. Hämtad: 2005-08-31. 

Skolverket (1999) Nationella kvalitetsgranskningar 1998. Skolverkets rapport nr. 160. Stockholm: 
Liber.  

Skolverket (2000) Barnomsorg och skola 2000, Rapport nr. 193. 

Skolverket (2001) Kvalitetsredovisning i landets kommuner samt Skolverkets åtgärder för att stödja 
detta arbete, dnr. 2001:3372. 

Skolverket (2004) Utbildningsinspektionen 2003 ur ett nationellt perspektiv – en analys av 
inspektionsresultaten, dnr. 50-2004:468. 

Skolverket (2010 a) Grundskolan. http://www.skolverket.se/content/1/c6/01/54/69/ 
Grundskolan_Personal_Riksniv%E5_Tabell7webb.xls. Hämtat 2010-03-19. 

Skolverket (2010 b) Om rektorsprogrammet. http://www.skolverket.se/sb/d/3371. Hämtat 2010-04-
13. 

SOU 1944:20. Skolan i samhällets tjänst. Frågeställningar och problemläge.  

SOU 1948:27. 1946 års betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsendets 
utveckling. 

SOU 1955:31. Skolväsendets lokala och regionala ledning samt lärartillsättningen. Betänkande. 

SOU 1974:53. Skolans arbetsmiljö. Betänkande. Av utredningen om skolans inre arbete SIA.  

SOU 1980:19. Fler kvinnor som skolledare. Betänkande.  

SOU 1999:63. Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utveckling.  

Strand (2001) Ledesle, Organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & BjØrke AS. 

Sundin Brude (2007) En riktig rektor: om ledarskap, genus och skolkulturer. Linköping: 
Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.  



 

 58 

Svedberg (2000) Rektorsrollen. Om skolledarskapets gestaltning. Stockholm: HLS Förlag. 

Svedberg (2003) Gruppsykolgi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. 

Sveiby och Riesling (1986) Kunskapsföretaget: seklets viktigaste ledarutmaning? Malmö: Liber 
Förlag.  

Tabachnick and Fidell (2000) Using multivariate Statistics. Needham Heights, MA: Pearsons Higher 
Education.  

Thylefors (2000) Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Stockholm: Natur och Kultur.  

Törnsén (2009) Successful principal leadership: prerequisites, processes and outcomes. Umeå: 
pedagogiska institutionen, Umeå universitet.  

Ullman (1997) Rektorn. En studie av en titel och dess bärare. Stockholm. HLS förlag. 

Utbildningsdepartementet (1999) Expertgrupp kring skolledarfrågor. Promemoria 1999-12-06. 

Utbildningsdepartementet (2001 a) Förordning om kvalitetsredovisning. SFS 1997:702 med ändring 
SFS 2001:649. 

Utbildningsdepartementet (2001 b) Lärande ledare. Ledarskap för dagens och framtidens skola. 
Utbildningsdepartementets skriftserie, rapport nr. 4. 

Utbildningsdepartementet (2009) Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Ds 
2009:25, del 2.  

Wilson (1999) Organisation, arbete och ledning – en kritisk introduktion. Malmö: Liber.  

Yalom (1975) The theory and practice of group psychotherapy. New York: Basic Books. 

Ärlestig (2008) Communicationen between principals and teachers in successful schools. Umeå: 
Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.  

 



 

 

 

59 

Bilaga 1 
 
Anna Maria Svensson 
Statsvetenskapliga inst. 
Umeå universitet  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fråga 1 Är du man eller kvinna? 
 
 Kvinna  Man 
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 2 Vilket år är du född? 
  

 19            
___________________________________________________________________________ 
 
Fråga 3 Hur länge har du… (avrunda till hela år) 
 
 a) arbetet som rektor?   _______ år 

 b) arbetet som rektor på denna skola? _______ år  

 c) arbetet inom skolsektorn? _______ år 

___________________________________________________________________________ 

 

Fråga 4 Vilken är din utbildningsbakgrund innan du blev rektor?  

 

a) Fritidspedagog  d) Grundskollärare 1-7 eller 4-9, alternativt 
        låg-, mellan, eller högstadielärare 

b) Förskollärare  e) Gymnasielärare eller adjunkt 

c) Studie- och yrkesvägledare f) Annat, vad?............................................... 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Några frågor om Din bakgrund 



 

 

 

60 

 
Fråga 5 Nedan kommer några påståenden om arbetet med kvalitetsredovisningar. Tag 

ställning genom att ringa in den siffra som bäst överensstämmer med ditt 
ställningstagande. 

 
 Stämmer helt 

och hållet 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

ganska dåligt 
Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

a) Jag fungerar som en idégivare och inspiratör 
när det gäller kvalitetsredovisningar 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

b) Jag sätter mig väl in i arbetet med 
kvalitetsredovisningar på en detaljerad nivå 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

c) Jag provar ofta nya sätt att organisera och driva 
arbetet med kvalitetsredovisningarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

d) jag är noga med att lösa de eventuella 
konflikter som uppstår i arbetet med 
kvalitetsredovisningen 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

e) Jag arbetar aktivt med att sammanlänka arbetet 
med kvalitetsredovisningarna med skolans andra 
uppgifter  
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

f) Jag ägnar mycket tid till planering av arbetet 
kring kvalitetsredovisningarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

g) Jag tar alltid in omvärldsanalyser för att 
kvalitetsredovisningen ska bli bra 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

h) Jag arbetar aktivt för att öka kvaliteten på 
kvalitetsredovisningen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

i) Jag utvärderar och följer alltid upp 
kvalitetsredovisningarna och arbete med dem 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

j) Jag ser alltid till att beslut kring 
kvalitetsredovisningarna verkställs 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

k) Jag arbetar aktivt för att skapa ett öppet 
diskussionsklimat kring kvalitetsredovisningarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

l) Jag ger alltid stöd och uppmuntran till 
medarbetarna i samband med arbetet med 
kvalitetsredovisningarna 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

m) Jag arbetar aktivt med att initiera diskussioner 
om kvalitetsredovisningarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

n) Jag planterar ofta förändringsförslag hos 
medarbetarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

o) Jag arbetar aktivt för att få väl fungerande 
informationsrutiner beträffande 
kvalitetsredovisningarna 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

p) Jag arbetar aktivt med kvalitetsredovisningarna 1 2 3 4 5 
      
q) Jag är noga med att följa de lagar och riktlinjer 
som gäller för kvalitetsredovisningarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

r) Jag skapar alltid möjligheter för medarbetarna 
att påverka arbetet med kvalitetsredovisningarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

s) Det änder ofta att jag skriver 
kvalitetsredovisningen själv utan hjälp från 
medarbetarna 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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Fortsättning från föregående sida      
      
 Stämmer helt 

och hållet 
Stämmer 

ganska bra 
Stämmer 

ganska dåligt 
Stämmer 
inte alls 

Vet 
ej 

t) Jag förmår prioritera hår för att få fram de 
viktigaste frågorna som ska ingå i 
kvalitetsredovisningen 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

u) Jag gör noggranna beredningar av det material 
som ska ingå i kvalitetsredovisningen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

v) jag arbetar aktivt för att tydliggöra 
värdegrunden i kvalitetsredovisningarna 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

x) jag arbetar aktivt för jämställdhet inom och 
mellan olika grupper vid arbetet med 
kvalitetsredovisningar 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

y) Jag verkar aktivt för att våra visioner ska 
utvecklas i kvalitetsredovisningen 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
 

Fråga 6 Hur ser arbetet med kvalitetsredovisningar ut på din skola?  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

Vilken påverkan har rektors erfarenhet och personegenskaper på ledarskapet? 

Tabell 1 visar huruvida kön, år som rektor och utbildningsbakgrund har betydelse för vilket ledarskap 
rektor utövar i ledarskapet av kvalitetsredovisningsarbetet. Tabell 2 visar huruvida ålder, år som 
rektor på nuvarande skola och år inom skolsektorn har betydelse för vilket ledarskap rektor utövar i 
ledarskapet av kvalitetsredovisningsarbetet. I tabellerna nedan redovisas ett nominalskalemått, 
nämligen Lambda. Lambda-måttet anger en felreduceringsprocent, dvs. den procentsiffra som anges i 
tabellen visar med hur mycket vi kan reducera eventuella fel i vår slutsats. De Lambda-mått som är 
signifikanta har markerats med en eller flera asterisker (Blalock, 1988). 

 
Integre- 

raren 
Entrepre- 

nören 
Administra- 

tören 
Produ- 
centen 

 
Total 

Lambda 
λ 

Samtliga ,43 ,15 ,11 ,31 100  

Kön      ,014 

Kvinna  
(n=78, 60% av N) 

  66   62   50   53   

Man  
(n=53, 40% av N) 

  34   38   50   47   

Total  100 100 100 100   

År som rektor      ,068 

1-5 år  
(n=85, 65% av N)* 

  62   69   56   70   

6-12 år  
(n=44, 34% av N)* 

  38   31   44   30   

Total  100 100 100 100   

Utbildningsbakgrund      ,050 

Fritidspedagog, 
Förskollärare och SYV 
(n=49, 37% av N)* 

  45   35   30   34   

Grundskollärare, 
Gymnasielärare/ 
adjunkt  
(n=73, 56% av N)* 

  53   57   70   55   

Annat  
(n=8, 6% av N)* 

,02 ,08 - 11   

Total  100 100 100 100   
 

Tabell 2.1 Korstabell kön, år som rektor, utbildningsbakgrund och ledarstilsindex. 
 

Anm.: I tabellen har Lambda för år som rektor beräknats på kontinuerliga data.  SYV – Studie- och 
yrkesvägledare. N=131.  
Procentangivelsen blir inte 100 eftersom det finns ett internbortfall på frågan i enkäten.  
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Integre- 

raren 
Entrepre- 

nören 
Administra- 

tören 
Produ- 
centen 

 
Total 

Lambda
λ 

Samtliga ,43 ,15 ,11 ,31 100  

Ålder      ,200***

32-40 år  
(n=17, 13%)** 

,11 ,08 10 19   

41-50 år  
(n=53, 40%)** 

,34 ,42 50 45   

51-62 år  
(n=60, 46%)** 

,55 ,50 40 36   

Total  100 100 100 100   

År som rektor på 
nuvarande skola  

     ,100* 

1-4 år  
(n=78, 60%)** 

,61 ,54 ,67 ,69   

6-15 år  
(n=46, 35%)** 

,39 ,46 ,33 ,31   

Total  100 100 100 100   

År inom 
skolsektorn 

     ,268***

1-10 år  
(n=24, 18%)** 

,15 ,16 ,10 ,27   

11-20 år  
(n=35, 27%)** 

,24 ,24 ,40 ,32   

21-30 år  
(n=57, 45%)** 

,52 ,48 ,40 ,39   

21-34 år  
(n=9, 7%)** 

,,09 ,12 ,10 ,02 
 
 

 

Total  100 100 100 100   
 

Tabell 2.2 Korstabell ålder, år som rektor på nuvarande skola, år inom skolsektorn och 
ledarstilsindex. 

 
Anm.: I tabellen har Lambda för år som rektor beräknats på kontinuerliga data.  SYV – Studie- och 
yrkesvägledare. N=131.  
*** statistiskt signifikant på 99-procentsnivån och * statistiskt signifikant på 90-procentsnivån. 
** Procentangivelsen blir inte 100 eftersom det finns ett internbortfall på frågan i enkäten.  
 




