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LEDARE INOM SKOLA  
OCH UTBILDNING 
– ett uppdrag i korstrycket

  Gotit har genomfört  
en kartläggning av  
skolledarens roll och  
arbetssituation.

Nu delar vi med oss  
av resultatet! 
 

En rapport från Gotit  



FÖRORD
Gotit har sedan 2019 arbetat med att stödja utvecklingen av en strategisk skoladmi-
nistration. Som ett led i det arbetet genomför Gotit återkommande kartläggningar 
av områden som berör och påverkar skoladministrationen. I rapporten ”En ny syn 
på skoladministration” som publicerades första gången september 2019 lyftes en 
rad faktorer som visar på administrationens betydelse för resultat och styrning inom 
grund- och gymnasieskolan. Rapporten ”Motorn i maskineriet – om administratio-
nen inom vuxenutbildningen”, som publicerades 2020, fokuserar på skillnaderna 
mellan grund- och gymnasieskolan och den mer mångfacetterade vuxenutbildningen, 
samt de konsekvenser det får för administrationen inom vuxenutbildningen.

I båda de ovanstående rapporterna framkommer att en mycket viktig faktor för 
utvecklingen av en strategisk skoladministration är samspelet mellan rektor och 
administrationen, samt hur skolledningen ser på möjligheten att utveckla skoladmi-
nistrationen. Skolledaren har alltså en avgörande betydelse för vilken roll administra-
tionen har och kan spela.

Av den anledningen har Gotit valt att även kartlägga skolledarens arbetssituation, 
som ett led i utvecklingen av en strategisk skoladministration. Resultatet av den 
kartläggningen har blivit rapporten”Ledare inom skola och utbildning – ett uppdrag 
i korstrycket”. Till skillnad från skoladministrationen och skoladministratörerna har 
skolledarna tidigare varit föremål för både utredningar och kartläggningar. Trots detta 
upplever vi att denna rapport lyfter ett antal områden som inte diskuterats tidigare. 

Vi vill med denna rapport och med de reflektioner vi gör, bidra till den fortsatta dis-
kussionen om skolledarnas roll, och om den fortsatta utvecklingen av en strategisk 
skoladministration.

Göteborg, augusti 2021
Jörgen Rönning
VD Gotit
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4    INLEDNING // 

INLEDNING
Denna rapport är den tredje delen i en rapportserie om administrationen inom skola 
och utbildning, utgiven av Gotit. Fokus i denna rapport ligger på skolledarnas arbets-
situation, samt yrkesrollens utmaningar och framgångsfaktorer. 

Som skriven grund för rapporten ligger framför allt studier av statliga utredningar, 
myndighetsrapporter, offentlig statistik samt artiklar på temat skolledare. Inläsningen 
av skriftligt material har kompletterats med intervjuer med skolledare inom grund- 
och gymnasieskola och komvux. Både skolledare med kommunal huvudman och 
enskild huvudman har intervjuats.

Utgångspunkten för kartläggningen som ligger till grund för rapporten har varit 
att identifiera de viktigaste arbetsuppgifterna för skolledaren, faktorer som påverkar 
arbetssituationen samt vad som skulle kunna skapa mer tid till pedagogiskt ledarskap 
och strategisk planering.

Resultatet av kartläggningen har blivit rapporten ”Ledare inom skola och utbild-
ning – ett uppdrag i korstrycket”. Titeln har inspirerats av professor Gunnar Berg 
på Mittuniversitetet som i sin frirumsteori lyfter fram det korstryck, i form av olika 
förväntningar och krav, som skolledare arbetar under. Rapporten inleds med en kort 
beskrivning av vad regelverk och andra systemkrav säger om rektor ock skolledare. 
Nästa avsnitt tar upp skolledarens arbetssituation och utmaningar, som den beskrivs i 
olika utredningar och rapporter. På detta följer ett avsnitt med röster från de intervju-
er som genomförts. Rapporten avslutas sedan med ett antal reflektioner.

Syftet med rapporten är att vidga diskussionen kring hur skolledarens roll kan 
stärkas och utvecklas, inte minst ur ett administrativt perspektiv. Rapporten kan med 
fördel läsas tillsammans med de två tidigare kartläggningarna kring strategisk sko-
ladministration, vilket skapar en bredare förståelse för sambanden mellan skoladmi-
nistrationen, skolledningen och skolans utveckling.

Inledning 
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FÖRKLARINGAR TILL UTTRYCK
I rapporten används ett antal uttryck som återkommer ofta. Flera av resonemang-
en och beskrivningarna i rapporten bygger på att läsaren inte bara är bekant med 
betydelsen av uttrycket, utan också det sammanhang där uttrycket används. Av den 
anledningen inleds rapporten med en förklaring till några av de viktigaste uttrycken 
som används.

SKOLLEDARE
Skolledare är vanligtvis ett samlingsuttryck för rektorer och biträdande rektorer inom 
skola och utbildning. Det finns även andra yrkeskategorier som kan kallas skolledare, 
men gemensamt är chefs- och ledaruppdraget.

Skolledare regleras inte i någon av de författningar som styr skolans verksamhet. I 
såväl skollagen som i skolans förordningar talar man enbart om rektor.

HUVUDMAN
Inom skolans värld beskriver uttrycket ”huvudman” vem som ytterst har ansvaret för 
en verksamhet. Huvudmän inom skola och utbildning kan vara allmänna eller enskil-
da. Det vanligaste exemplet på en allmän huvudman är kommunen, även om det finns 
statliga skolor också. Det vanligaste exemplet på enskild huvudman är ett företag som 
driver en friskola. 

Inom grund- och gymnasieskola finns det både kommunala och enskilda huvud-
män. Inom komvux finns inga enskilda huvudmän, utan det är alltid en kommun som 
är huvudman för verksamheten, och enskilda anordnare kan på kommunens uppdrag 
bedriva verksamhet på entreprenad.

När författningstexter talar om ”huvudmannen” så är det ytterst den politiska nivån 
i en kommun och styrelsen i ett företag man menar. Enligt skollagen är det huvudman-
nens ansvar att eleverna når sina mål. Huvudmannen ansvarar också för att skolan har 
tillräckliga resurser och ska se till att skolenheterna följer bestämmelserna. 

  FÖRKLARINGAR TILL UTTRYCK // 
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SKOLCHEF
Skolchef är en ”nygammal” titel inom skol- och utbildningsvärlden. Skollagens nu-
varande bestämmelser om skolchef började 1 januari 2019. Skolchefen är en funk-
tion eller tjänsteman som ska hjälpa huvudmannen med att se till att verksamheten 
följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. I uppdraget ingår att ansvara för att 
genomföra huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och stödja skolenheterna i 
deras systematiska kvalitetsarbete. Eftersom det inte finns några delegationsbestäm-
melser i skollagen betyder det att ansvaret som åläggs skolchefen enligt skollagen 
inte kan delegeras till någon annan person.

Det är inte närmare reglerat vem som kan utses till skolchef. Det är huvudmannen 
som avgör vem i organisationen som ska ha den rollen. Det finns inget som hindrar 
att samma person är till exempel både rektor och skolchef. Huvudmannen kan ha en 
skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer som är ansvariga för olika delar 
av verksamheten.

STYRKEDJA
Begreppet styrkedjan används för att beskriva skolans styrning och ledning. Skolans-
styrkedja innehåller länkarna staten – huvudmannen – huvudmannens förvaltning – 
rektorerna – lärarna. Styrkedjan är ett sätt att förtydliga ansvarsnivåer och samspelet 
mellan dessa nivåer. Sanningen är dock inte så enkel som uttrycket vill göra gällande. 
Ett exempel på detta är att staten direktstyr rektor genom bestämmelser i lagar och 
förordningar, vilket gör att rektor får två parallella styrningar, dels från huvudmannen 
och dels från regeringen. Inom vuxenutbildningen är bilden ännu mer komplicerad.

  FÖRKLARINGAR TILL UTTRYCK // 
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SKOLLEDAREN I SYSTEMET
Som tidigare nämnts är skolledare ett samlingsbegrepp för rektor, biträdande rektor 
och ibland även andra chefspositioner inom skola och utbildning. I regelverket är det 
dock bara rektor, och inga andra funktioner bland skolledarna som regleras.

REKTORS ANSVAR OCH BEFOGENHETER
Rektors roll i styrkedjan regleras i skollagen, där rektor finns direkt under huvud-
mannen. Rektors viktigaste ansvarsområde enligt bestämmelserna är att leda och 
samordna det pedagogiska arbetet vid sin enhet. Detta brukar refereras till som det 
pedagogiska ledarskapet. I detta ledarskap ingår också ansvaret att utveckla verk-
samheten. Rektor ansvarar också för den inre organisationen samt att fördela skolans 
resurser efter elevernas behov och förutsättningar.

Regelverket innehåller här en uppdelning av ansvar och befogenheter mellan 
rektor och huvudman. Huvudmannen ansvarar för den yttre organisationen och att 
fördela resurser alla skolenheter, medan rektor ansvarar för den inre organisationen 
och fördela de resurser skolenheten tilldelats av huvudmannen. 

Det finns också krav på att en skolenhet får bara ha en rektor, och denne person 
ska ha just titeln rektor. Det finns också en praxis som innebär att rektor inom grund- 
och gymnasieskola måste vara anställd av huvudmannen. 

Även om rektor har en tydlig roll i styrkedjan så är det långt ifrån så att all styr-
ning av rektor kommer från huvudmannen. Istället är det så att rektor har en myck-
etomfattande direktstyrning från staten via regelverket. I t.ex. skollagen finns det 149 
referenser till rektor i texten.

KVALIFIKATIONS- OCH BEHÖRIGHETSKRAV
Det finns särskilda krav i bestämmelserna i fråga om rektors behörighet. Till att börja 
med finns en generell bestämmelse om att som rektor får bara den anställas som ge-
nom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt. Den exakta tolkningen av denna 

Skolledaren  
i systemet 
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bestämmelse är dock inte helt klar. Skolinspektionen menar att detta ska tolkas som 
att en rektor måste ha en pedagogisk utbildning i botten. Samtidigt finns det inte ett 
krav på att en rektor måste ha varit lärare först, vilket lyfts fram av t.ex. SACO och 
Skolledarna.

Däremot finns ett krav på att rektor ska ha gått den statliga befattningsutbildning-
en för rektorer. Huvudmannen ansvarar för att rektor ska ha genomfört utbildningen 
senast fyra år (fem år för rektor inom förskolan) efter tillträdet som rektor. Detta 
innebär att det alltså inte är vanligt att någon går rektorsutbildningen innan de blivit 
rektorer eller biträdande rektor.

STORA MÖJLIGHETER ATT DELEGERA
Samtidigt som regelverket lägger ett omfattande ansvar på rektor, så ger det sam-
tidigt stora möjligheter för rektor att delegera uppgifter till andra. Till att börja med 
är det möjligt att utse en ställföreträdare till rektor. Vidare är det möjligt för rektor 
att uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid skolenheten som har tillräcklig 
kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter eller fatta beslut i 
de frågor som rektor vill delegera. Rektor kan då delegera beslutanderätt eller led-
arskap även för de områden som pekas ut som centrala, d.v.s att leda och samordna 
det pedagogiska arbetet, utveckla verksamheten, besluta om den inre organisationen 
samt fördela skolans resurser.

Det finns dock vissa frågor som endast rektor kan besluta om. Det handlar då 
främst om beslut som på olika sätt har stor påverkan på en enskild elev eller elev-
grupper, t.ex. åtgärdsprogram, ordningsregler, längre ledigheter eller avstängning. 
Denna reglering gäller inte komvux.

Även om regelverket lämnar stora möjligheter till rektor att delegera arbets-
uppgifter används denna möjlighet inte i den omfattning man kunnat förvänta. I en 
enkätundersökning utförd av en statlig utredning visade det sig att endast 50 % av 
de tillfrågade rektorerna använde sig av möjligheten att delegera uppgifter till andra 
medarbetare på skolenheten. En av de främsta anledningarna till detta är att det inte 
fanns klara rutiner med en tydlig rollfördelning på skolenheten, och att rektor då upp-
fattade det som enklare att lösa uppgiften själv.

  SKOLLEDAREN I SYSTEMET // 
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STATISTIK OM SKOLLEDAREN
Hur ser då den typiska skolledaren ut? Om man utgår från den officiella statistiken 
så är den genomsnittliga skolledaren en kvinna runt 50 år. I grundskolan är så många 
som sju av tio rektorer kvinnor. Inom gymnasieskolan så är 54 % kvinnor och 46 % 
män. Den genomsnittliga åldern varierar väldigt lite, och inom grundskolan är den 
genomsnittliga åldern 50,5 år, och inom gymnasieskolan 49,7 år. Hälften av rektorerna 
har arbetat 3 år eller mer på sin nuvarande arbetsplats.

De flesta rektorerna har en bakgrund som lärare, även om det finns rektorer som 
har annan bakgrund. Andelen rektorer med bakgrund som lärare har ökat, vilket kan 
bero på den tolkning som Skolinspektionen gjort enligt ovan.

Statistiken visar också att omsättningen bland skolledare är hög. Efter 6 år har så 
många som 60 % lämnat rektorsyrket. Majoriteten av dessa lämnar inte bara rek-
torsyrket, utan även skolväsendet helt. Omsättningen bland skolledare är högre hos 
kommunala huvudmän än hos enskilda huvudmän.

Statistiken visar också att rektorer med kommunala huvudmän ansvarar för fler 
lärare och elever än rektorer med enskilda huvudmän. En genomsnittlig rektor vid en 
grundskola med kommunal huvudman ansvarar för 28 lärare och 288 elever, och en 
rektor vid en kommunal gymnasieskola ansvarar för 35 lärare och 337 elever. Motsva-
rande siffror hos en rektor med enskild huvudman är 21 lärare och 227 elever vid en 
grundskola, och 22 lärare och 247 elever vid en gymnasieskola.

Statistik  
om skolledaren 
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ETT UPPDRAG I KORSTRYCKET 
Arbetssituationen för en skolledare beskrivs bra av ett uttryck som används av pro-
fessor Gunnar Berg vid Mittuniversitetet. I sin frirumsteori, som ligger till grund för 
universitetets rektorsutbildning, använder man uttrycket ”korstryck” för att beskriva 
en situation där rektor ställs inför krav från flera olika intressenter samtidigt.

Korstrycket beror på flera olika anledningar. Till att börja med kan man konstate-
ra att det finns olika tyngdpunkter i de krav som olika aktörer i styrkedjan ställer på 
rektor. Staten betonar i mycket hög utsträckning rektors pedagogiska ledarskap och 
uppfyllandet av de nationella målen för skolan. Samtidigt är det tydligt att huvudman-
nen betonar rektors ansvar för att hålla budget och uppnå bra resultat i form av betyg 
och avklarade examina.

Dessa två aktörer i styrkedjan utövar också ett korstryck genom de styrmedel de 
använder. Rektor måste förhålla sig till statens lagar, regler och anvisningar. Sam-
tidigt fastställer huvudmannen policies och lokala eller företagsinterna anvisningar. 
Förutom att styrmedlen bestämmer vilken handlingsfrihet rektor har, skapar staten 
och huvudmannen många arbetsuppgifter för rektor och administrationen genom 
det sätt dessa två aktörer i styrkedjan sköter sin uppföljning av skolverksamheten. 
Ett viktigt led i styrningen genom New Public Management-teorin är uppföljningen 
av uppsatta mål, vilket sker genom inkrävande av rapporter. Ett mycket stort rappor-
teringskrav skapar i sin tur många administrativa arbetsuppgifter som rektor måste 
lösa.

Förutom trycket från aktörerna i styrkedjan finns det fler grupper som på olika sätt 
har krav och förväntningar på en skolenhet och på skolledarna. Lärare och annan per-
sonal har både verksamhetsfrågor och arbetsmiljöfrågor som rektor måste hantera. 
Eleverna har krav på allt från undervisning till fungerande skolskjuts. Vårdnadshavare 
har krav på insyn, information och en bra skola för sina barn. Sist med inte minst 
finns det också ett starkt omvärldstryck på en skolledare, när medias intresse för sko-

Ett uppdrag  
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lans värld ökat under senare år.
Ett annat intressant och slående sätt att beskriva av korstrycket utifrån olika stat-

liga styrdokument och huvudmännens uppdragsbeskrivningar görs av Roger Jagebo, 
rektor i Sundsvall, i uppsatsen Att synliggöra korstrycket för rektor – En dokumentanalys 
av statliga och kommunala styrdokument.

Jagebo börjar med att beskriva olika metaforer för vilka olika ledarroller rektor 
förväntas ha. Han pekar då ut förväntningarna på rektor som:

• Psykolog (Omtanke om individens behov)
• Coach (Samarbete och relationer)
• Byråkrat (Makt och myndighetsutövning)
• Ekonom (Effektivt resursutnyttjande)
• Pedagog (Fokus på kärnuppdraget)
• Spanare (Kunskap om verksamheten)
• Hövding (Tydliggöra vision)
• Trädgårdsmästare (Värna skolkultur)

Sammanfattningsvis kommer Jagebo fram till att styrdokumentens olika förväntning-
arna på rektor fördelar sig enligt följande.

REKTOR SOM PSYKOLOG
Rollen som psykolog handlar om att rektor ska visa omtanke om individens behov. 
Detta omfattar arbetsuppgifter inom ett flertal olika arbetsområden, såsom arbets-
miljö, rehabilitering, jämställdhet och kompetensutveckling. Inom denna roll finns 
omkring 90 skrivningar, de flesta ifrån arbetsmiljölagen, arbetstidslagen och olika 
kommunala styrdokument.

REKTOR SOM COACH
Rollen som coach innebär att kunna samarbeta med olika personalgrupper i skolan 
och att skapa förtroendefulla relationer med medarbetare. Det handlar också om att 
organisera verksamheten så att samarbete mellan personal och personalgrupper 
kommer till stånd. Rollen som coach innehåller relativt få skrivningar, knappt 30 
skrivningar hänförs till denna roll.

REKTOR SOM BYRÅKRAT
Rollen som byråkrat handlar om makt och myndighetsutövning. Till denna roll hän-
förs alla skrivningar gällande myndighetsutövning mot enskild person. Denna roll är 
den mest omfattande av alla roller, omkring 90 skrivningar hamnar under rektors roll 
som byråkrat. 

REKTOR SOM EKONOM
Rollen som ekonom handlar om effektivt resursanvändande, vilket då omfattar såväl 
skolans ekonomi som hur skolans personella och materiella resurser ska hanteras. 
Det finns omkring 40 skrivningar kring rollen som ekonom. Skrivningarna återfinns i 
såväl statliga som i kommunala dokument, med tonvikt på de sistnämnda.

  ETT UPPDRAG I KORSTRYCKET // 



12  

REKTOR SOM PEDAGOG
Rollen som pedagog innebär att rektor ska prioritera skolans kärnverksamhet. Till 
denna roll hänförs därmed de flesta skrivningar gällande utbildning och undervisning. 
Skrivningar som gäller direkt myndighetsutövning mot enskild individ hänförs dock till 
rektors roll som byråkrat. Denna roll innehåller omkring 60 skrivningar från de analy-
serade styrdokumenten, flertalet av dessa hämtas från de statliga dokumenten.

REKTOR SOM SPANARE
Rollen som spanare innebär att rektor ansvarar för att följa upp och utvärdera 
verksamheten kontinuerligt mot målen. Alla skrivningar kring skolans systematiska 
kvalitetsarbete hamnar därmed under denna roll. Totalt finns omkring 50 skrivningar 
som kan hänföras till rektors roll som spanare.

REKTOR SOM HÖVDING
Rollen som hövding innebär att rektor ska vara visionär, sätta upp målsättningar för 
skolenheten och att leda med goda exempel. Rektor som hövding omfattar omkring 30 
skrivningar.

REKTOR SOM TRÄDGÅRDSMÄSTARE
Rollen som trädgårdsmästare handlar om att värna skolans traditioner och att arbeta 
aktivt för att skapa en positiv kultur på skolan. Detta är det område som innehåller det 
minsta antalet skrivningar ifrån de analyserade styrdokumenten, endast omkring 10 
skrivningar gällande rektor som trädgårdsmästare kan hittas i de olika dokumenten.

Totalt identifieras drygt 400 olika skrivningar gällande rektors eller chefs ansvar, 
uppdrag och arbetsuppgifter. Av dessa arbetsuppgifter är det enbart ett mindre antal 
som beskriver det som Skolverket och Skolinspektionen talar om när de beskriver det 
pedagogiska ledarskapet.

  ETT UPPDRAG I KORSTRYCKET // 
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Utredningar och rapporter 
 

UTREDNINGAR  
OCH RAPPORTER 
Det ges en relativt samstämmig bild av skolledarens arbetssituation i utredningar 
och en rad rapporter. Skolledaren beskrivs ofta som fast i arbetet med att snabbt 
lösa uppkomna problem i vardagen. Skolledaren upplever också ofta att de inte har 
tillräcklig tid för den pedagogiska ledningen av verksamheten på grund av för många 
administrativa arbetsuppgifter. Många skolledare anser att också de inte har tillräck-
ligt med resurser och stödfunktioner för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

VAD LÄGGER REKTOR TIDEN PÅ?
I utredningen Rektorn och styrkedjan (SOU 2015:22) anges att det största enskil-
da problemet för rektorerna är tidsbrist. I en enkät anger så många som 73 % av 
rektorerna att de inte kommer att kunna utföra arbetsuppgifter inom ramen för sitt 
pedagogiska ledarskap på grund av tidsbrist.

Vad lägger då en rektor sin tid på under en vecka? I den ovan nämnda utredningen 
kommer man fram till att en rektor i genomsnitt lägger 639 minuter på administra-
tion, 285 minuter på personalvård, 255 minuter på akuta problem, 271 minuter på 
möten med huvudmannen, och 218 minuter på elevhälsoteam. Detta ska jämföras 
med att rektorerna i undersökningen uppger sig lägga 205 minuter på pedagogiskt 
ledarskap och 105 minuter på systematiskt kvalitetsarbete.

Utredningen lyfter också fram att det är tydligt att en betydande del av rektorernas 
arbete är att vara en kommunal tjänsteman och hantera enhetens administration. Det 
innefattar både rutinadministration och strategisk administration. 

INGEN 40-TIMMARSVECKA
Undersökningar visar att en skolledare ofta arbetar mer än en vanlig 40-timmars ar-
betsvecka. De flesta tillfrågade rektorerna hamnar på en arbetstid runt 47–50 timmar 



14  

per vecka. Samtidigt visar undersökningarna att det varierar väldigt mycket mellan 
olika rektorer. I utredningen ovan menar man att detta kan vara en effekt av att för-
hållandena på olika skolenheter skiljer sig åt, men variationerna verkar också till stor 
del vara relaterade till rektorernas personliga egenskaper, intresse och kompetens. 
Utredningen noterar också att det mest framträdande resultatet är hur olika enskilda 
rektorer har använt sin tid. Förutsättningar och individuella prioriteringar visar att 
trots deltagarnas känsla av att de inte kan styra sin tid och att deras tid skulle kunna 
användas på ett annat sätt så prioriterar och använder enskilda rektorer sin tid väldigt 
olika.

BALANS MELLAN UPPDRAG OCH RESURSER
En viktig fråga för alla chefer och ledare är hur balansen ser ut mellan uppdrag och 
resurser. Till att börja med verkar det finnas olika uppfattningar om detta. På frågan 
om man som rektor anser att man förfogar över tillräckliga resurser för att bedriva en 
verksamhet som uppfyller lagkraven, så svarar hela 71 % av rektorerna med kommu-
nal huvudman nej på den frågan. Motsvarande siffra för rektorer med enskild huvud-
man är 41 %. 

Ett område som tangerar detta är balansen mellan ansvar och befogenheter. Här 
visar det sig att kommunala rektorer upplever ett glapp mellan ansvar och befogen-
heter. Bara 50 % av dem anger i utredningens uppföljning att ansvar och befogenheter 
följs åt. De fristående skolornas rektorer anser oftare att ansvar och befogenheter 
följs åt, fler än 75 % ger det svaret.

SKOLLEDAREN OCH HUVUDMANNEN
Som det har nämnts tidigare så är styrkedjan inte så rak och enkel som den kan tyck-
as vara vid första åsyn. Detta och många andra faktorer påverkar relationen mellan 
skolledarna och huvudmännen. Forskning visar generellt på att samstämmigheten 
mellan statens krav och skolledarnas egna krav är klart större än när det gäller de 
krav som rektorer upplever från huvudmännen. Huvudmannen är dock steget över 
rektor i styrkedjan, och är den som beslutar om resurser för skolan. Av den anled-
ningen är det extra viktigt att det finns ett bra samarbete mellan huvudmannen och 
rektor. Tyvärr visar ett antal utredningar och rapporter att detta samarbete varierar 
mycket.

SAMSYN PÅ UPPDRAGET
Det finns klara belägg för att det kan finnas brister i samsynen mellan huvudmännen 
och skolledningen. Undersökningar visar t.ex. att på en fråga om det organisatoriska 
stödet till rektorerna har ökat, så svarar 60 % av de kommunala huvudmännen ja, 
medan endast 30 % av de kommunala rektorerna svarar ja. På den tidigare frågan om 
huruvida ansvar och befogenheter följs åt, svarar 75 % av de kommunala huvudmän-
nen ja, medan bara 50 % av rektorerna ger samma svar. 

I den citerade utredningen finns också exempel på hur huvudmannen och rekto-
rerna inte gör samma tolkning av begreppet ”pedagogiskt ledarskap”. Utredningen 
menar att det är sannolikt att de förtroendevalda eller tjänstemän som finns över 
rektorn i styrkedjan inte för kontinuerliga diskussioner om vad som borde ingå som 
viktiga delar i rektorns pedagogiska ledarskap.
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KUNSKAP OM UPPDRAGET
Skolinspektionen säger i sin rapport Huvudmannens styrning av grundskolan att 
många huvudmän skapar egna visioner och mål som bara marginellt anknyter till det 
nationella uppdraget för skolan, vilket tyder på att huvudmän inte tillräckligt sätter sig 
in i de centrala målen i nationella styrdokument för skolväsendet. Man har också bild-
en av att huvudmannaskapet för skolan ofta uppfattas som otydligt i verksamheterna. 
Det leder till att respektive nivå skapar egna mål som i större eller mindre utsträck-
ning har koppling till de nationella målen för utbildningen. Hos många huvudmän i 
granskningen anser Skolinspektionen att dialog och kommunikation mellan rektor 
och huvudmannarepresentanter mera sporadisk och av informativ karaktär, snarare 
än kommunikativ.

I samma rapport tar Skolinspektionen upp problemet att huvudmannen alltför ofta 
har bristande kunskaper kring det regelverk som styr skolan. Huvudmannen behöver 
stärka sin kompetens och kunskap om skolans uppdrag för att kunna fullgöra sitt 
ansvar för styrning mot måluppfyllelse. Skolinspektionen menar att kunskapen om 
skolans uppdrag och mål inte alltid riktigt når ram till de politiker i kommunerna som 
ansvarar för huvudmannaskapet för skolan.

En liknande bild återfinns i Skolinspektionens rapport Kommuners styrning av 
gymnasieskolan. En bakgrund till detta finns enligt rapporten i att många kommunala 
huvudmän fokuserar till stor del på grundskolan, vilket gör att frågor som rör gymna-
sieskolan riskerar att komma i andra hand.

RESURSTILLDELNINGEN
En ofta återkommande problemställning huvudmannens arbete med resurstilldel-
ningen till skolorna. Ett första problem är att framför allt kommunala huvudman kan 
ha ett grovt och illa genomtänkt system för resursfördelning. Ett exempel på detta 
är när kommunen utgår från riksprislistan för ersättning till fristående skolor eller 
nationell statistik, utan att ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov, soci-
oekonomiska faktorer eller liknande. Ett liknande problem uppstår när huvudmannen 
kanske har ett lokalt framräknat kostnadsunderlag, men fördelar medlen i form av 
skol- eller elevpeng.

Ett verktyg som huvudmannen kan använda för att öka möjligheterna till ett mer 
exakt resursfördelningssystem är att dela en skola i fler skolenheter. På det sättet 
kan en diversifierad resurstilldelning utifrån varje skolenhets elevsammansättning, 
kostnadsbild för utbildningarna m.m. användas. Tyvärr visar framför allt Skolinspek-
tionens granskningar på att detta bara sker i liten utsträckning. Många kommunala 
huvudmän är dessutom inte medvetna om att en större ”skola” faktiskt kan vara upp-
delad i mindre skolenheter, utan fördelar resurserna jämnt över den större skolan.

UPPFÖLJNING OCH ANALYS
I huvudmannens uppdrag rörande det systematiska kvalitetsarbetet ska huvudman-
nen både följa upp sina skolenheter, och även stödja rektorerna i deras kvalitetsar-
bete. Huvudmannen kan utveckla kunskap om gymnasieskolans resultat och utveck-
lingsbehov genom att både ta del av skolenheternas systematiska kvalitetsarbete och 
göra en övergripande analys av resultaten. Genom att analysera skillnader mellan 
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skolenheter i huvudmannens organisation, eller andra jämförbara enheter, kan 
huvudmannen få underlag att fatta beslut om resurstilldelning eller utvecklingsåtgär-
der. Skolverket betonar i sina råd särskilt att huvudmannen i sin analys bör ta hänsyn 
till enheternas bedömningar av vad som behöver utvecklas och därefter analysera 
verksamheterna övergripande. Det kan till exempel innebära att analysera orsaker till 
variationer gällande resultat och måluppfyllelse, likvärdigheten i skolors bedömning 
och betygssättning, hur organiseringen av skolenheter påverkar måluppfyllelsen och 
hur resurs- och ledningssystem påverkar måluppfyllelsen.

I sin granskning av hur huvudmännen styr sina gymnasieskolor ser Skolinspek-
tionen att förvaltningen hos samtliga granskade huvudmän samlar in resultat för 
gymnasieskolors program, och att resultaten redovisas på politisk nivå. Väsentliga 
delar i uppföljningen saknas dock hos flera huvudmän. Drygt hälften av huvudmän-
nen utvärderar inte systematiskt hur skolenheterna använder tilldelade resurser för 
att öka måluppfyllelsen, och har inte metoder för att analysera resursfördelningens 
effekter på verksamheten. Analysen av utbildningens resultat är dessutom otillräcklig 
hos en tredjedel av de granskade huvudmännen.

Samma bild visar Skolinspektionens granskning av hur huvudmännen styr sina 
grundskolor. Skolinspektionen menar att huvudmännen kontinuerligt behöver se över 
sina datainsamlingsmetoder och tillförlitligheten i dessa. Huvudmännen behöver ut-
veckla och omvärdera sina metoder för kvalitetsarbetet, så att de är uppdaterade och 
baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, samt motsvarar de behov 
av kunskap kring resultaten som krävs för att kunna styra mot måluppfyllelse. Man 
anser också att det behövs kompetensutveckling när det gäller uppföljning och analys 
av skolornas resultat.

BRA EXEMPEL
I de citerade granskningarna finns också goda exempel, där Skolinspektionen pekar 
på hur huvudmannen kan arbeta på ett stödjande sätt gentemot sina skolenheter och 
skolledningen där. 

Det handlar då om huvudmän som har en tydlig struktur på sitt kvalitetsarbete, 
som styr med fokus på de nationella målen och som förankrar arbetet på alla nivåer. 
De har transparens i sin dokumentation i kvalitetsarbetet och en god kommunikation 
mellan rektorer och huvudman om var man står i måluppfyllelse och vilka behov av 
förbättring som finns. Vidare har ovanstående huvudmän system för att kontinuerligt 
kunna följa upp och analysera verksamheten, som grundar sig i vetenskap och beprö-
vade kvantitativa och kvalitativa metoder. De vidtar förbättringsåtgärder utifrån sina 
analyser av både aktuella kunskapsresultat och resultat av värdegrundsarbetet, i syfte 
att nå måluppfyllelse.

En viktig del i kvalitetsarbetet hos dessa huvudmän är kompetensutveckling för 
olika funktioner på huvudmannanivån, och för rektorer och lärare, inom områden där 
man sett utvecklingsbehov. Hos dem som har ett välfungerande kvalitetsarbete finns 
också stödfunktioner som kan handleda och biträda rektorer i kvalitetsarbetet på 
varje skolenhet och samordna det centrala kvalitetsarbetet.

Andra kvalitetsfaktorer är att huvudmannen utvärderar resultaten i den kvalitativa 
uppföljningen i relation till de resurser som tilldelats verksamheten, väger in andra 
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faktorer än resursanvändning i uppföljningen och skolenheternas systematiska kvali-
tetsarbete används i huvudmannens analys och beslut om utvecklingsåtgärder.

Granskningarna visar också att huvudmannens stöd till skolenheterna i det sys-
tematiska kvalitetsarbetet påverkar resultaten, t.ex. ökat antal elever med godkänt 
betyg i gymnasiearbetet.

OMSÄTTNINGEN BLAND REKTORERNA
En fråga som ofta återkommer är den höga omsättningen på rektorer. Här har både 
Skolverket och Skolinspektionen granskat frågan. Skolverket har presenterat rappor-
ten Omsättning bland rektorer i grund- och gymnasieskolan (2020) och Skolinspektio-
nen Huvudmannens arbete för kontinuitet på skolor med många rektorsbyten (2019). 
Den första rapporten fokuserar mer på att redovisa siffrorna för omsättningen, medan 
den senare analyserar orsakerna bakom omsättningen bland rektorerna.

OMSÄTTNINGEN I SIFFROR
Skolverkets rapport beskriver omsättningen på rektorer mellan åren 2014 – 2019. 
Av grundskolans rektorer läsåret 2014/15 var sju av tio kvar som rektor på samma 
skolenhet efter ett läsår. Efter tre läsår var knappt fyra av tio rektorer kvar som rektor 
på samma skolenhet och efter fem läsår var två av tio rektorer kvar som rektor på 
samma skolenhet. Omsättningen över fem år var lägre bland rektorer med enskild 
huvudman än med kommunal huvudman.

Av gymnasieskolans rektorer läsåret 2014/15 var sju av tio kvar som rektor på 
samma skolenhet efter ett läsår. Efter tre läsår var fyra av tio rektorer kvar som rektor 
på samma skolenhet, motsvarande andel efter fem läsår var knappt tre av tio. Även 
här var omsättningen över fem år lägre bland rektorer med enskild huvudman än med 
kommunal huvudman.

Det som också är tydligt är att majoriteten av de rektorer som lämnat sitt jobb efter 
fem år, även lämnade skolväsendet helt. 80 % av rektorerna inom grundskolan som 
lämnat sitt jobb efter fem år, och 87 % av rektorerna inom gymnasieskolan lämnade 
även skolväsendet. 

FAKTORER BAKOM OMSÄTTNINGEN
Skolinspektionens rapport, som också har den drastiska underrubriken Utan spa-
ning – ingen aning,  lyfter fram ett antal faktorer som påverkar omsättningen bland 
rektorer. 

Till att börja med visar granskningen att få huvudmän följer upp rektors behov 
av introduktionsinsatser vid nyanställning. Av de huvudmän som granskats är det 
bara 30 % som har tydlig och strukturerad överlämning genom t.ex. checklista eller 
handbok för introduktion till skolan, chefsintroduktion och tillgång till exempelvis en 
verksamhetsutvecklare som hjälper till att sätta in nya rektorn i uppdraget.

En annan faktor är att rektorerna sällan blir tillfrågade om vilket stöd de behöver. 
Flera rektorer menar också att även om de erbjuds tillgång till vissa typer av centralt 
stöd så är det är inte det stöd som de har behov av. Oftast får de inget stöd alls om 
frågorna är mer specifika skolrelaterade, utan det är bara när det t.ex. rör mer gene-
rella frågor som HR eller ekonomi.

Få huvudmän i granskningen ger nya rektorerna ett strukturerat och proaktivt 
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coachande stöd i strategiska frågor. Oftast sker dessa möten på rektors initiativ, det 
vill säga att rektor behöver be stödfunktioner om hjälp och stödet blir på så vis ett 
reaktivt stöd från huvudmannen.

Förutom detta konstaterar Skolinspektionen också att få huvudmän analyserar 
effekter av rektorsomsättningen, vilket leder till att huvudmannen vidtar åtgärder som 
inte grundar sig på kunskaper om varför rektorer slutat. 

Det finns också forskning som tar upp frågan varför rektorer slutar. Sammantaget 
kan man säga att rektorer slutar för att de upplever att de inte får förutsättningar att 
göra ett jobb som de kan stå för, och att de inte hinner ägna sig åt kärnan i arbetet. 
Enskilda orsaker som anges är obalans mellan mycket ambitiösa mål och begränsa-
de resurser och att de inte får tillräckligt med stöd och tillit från sin egen chef. De har 
också alltför många underställda medarbetare, som ofta finns på geografiskt spridda 
enheter, och administrationen ökar utan att de får avlastning.
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RÖSTER FRÅN INTERVJUERNA
För att komplettera den bild som finns i utredningar och rapporter har det inom denna 
kartläggning även genomförts intervjuer med skolledare inom grund- och gymnasie-
skola samt komvux. Även om det finns många gemensamma uppfattningar, så skiljer 
sig upplevelserna åt mellan olika rektorerna inom olika skolformer och olika huvud-
män. Därför inleds detta avsnitt med en redogörelse av ett antal uppfattningar som de 
flesta skolledare delar, och sedan följer redogörelser utifrån skolform och huvudman.

GEMENSAMMA UPPFATTNINGAR
Intervjuerna bekräftar i stort den övergripande bilden av att mycket av skolleda-
rens arbetsuppgifter är att hantera frågor som uppstår här och nu i vardagen. Man 
beskriver att det inte är enkelt att förbereda sig på vad dagens kommer att innehålla, 
eftersom så många saker uppkommer. Samtidigt vittnar de flesta om att detta också 
är en del av tjusningen med arbetet, att det aldrig blir enahanda och rutinartat. 

Förutom detta lyfter så gott som samtliga intervjuade den stora del administration 
som rollen som skolledare för med sig. Visserligen var man medveten om att det föl-
jer en stor del administration med arbetet, men det kom som en överraskning att det 
var så mycket. Generellt upplever skolledare med längre erfarenhet att de administra-
tiva arbetsuppgifterna har ökat med tiden. Den administration man upplever har ökat 
mest genereras oftast av huvudmannen.

Alla skolledare känner igen sig i bilden av att ha ett uppdrag i korstrycket. Krav 
och förväntningar kommer från många olika grupperingar, och man upplever inte att 
personer från en gruppering är medvetna om kraven från andra grupperingar.

Den stora nackdelen som man upplever med att så mycket tid läggs på administra-
tion och hastigt uppkomna situationer, är att man skulle vilja kunna lägga mer tid på 
pedagogiskt ledarskap och strategisk planering. Samtidigt som man skulle vilja lägga 
mer tid på det pedagogiska ledarskapet så ger intervjuerna inte en lika dålig bild som 
utredningar och rapporter gör. Flertalet intervjuade skolledare säger sig ha tid att 

Röster från 
intervjuerna 
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genomföra klassrumsbesök och ha pedagogiska samtal med sina lärare flera gånger 
i veckan.

Man upplever det dock svårare med den strategiska planeringen. Flera skolle-
dare uppger t.ex. att man inser att man skulle behöva arbeta mer med strategiska 
frågor som digitaliseringen av skolan, att man skulle behöva lägga mer tid på det 
systematiska kvalitetsarbetet och att man inte har tid att analysera utfall och all den 
information man har tillgång till. Några skolledare anger att den tid man kan lägga på 
strategisk planering, ligger efter eller utöver reguljär arbetstid.

Samtliga intervjuade skolledare går eller har gått den statliga rektorsutbildningen. 
Det råder en stor enighet om att man upplever att utbildningen är mycket bra. Det är 
dock noterbart att flera av de intervjuade anger att det som de upplever som särskilt 
bra med utbildningen, är att de där får lära sig helt andra saker än vad de lärt sig 
under den tid de varit skolledare. 

Den allra största andelen intervjuade hade också arbetat som skolledare ett antal 
år innan de startade sina studier på rektorsutbildningen. Bland dessa skolledare är 
det en stor samstämmighet om att det varit mycket nyttigt att jobba några år som 
skolledare INNAN man påbörjar rektorsutbildningen. Det gör, menar de, att man 
sätter utbildningens innehåll i en kontext som man väl känner till.

UPPFATTNINGAR SOM SKILJER SIG ÅT

Grund- och gymnasieskola, kommunal huvudman
Bland denna grupp skolledare är resurstilldelningen den fråga som dyker upp oftast. 
Just frågan om resurstilldelningen har flera olika aspekter, men den som upplevs 
som starkast är osäkerheten i planeringsarbetet. Flera skolledare upplever att det 
i princip är omöjligt att ha en godtagbar planeringshorisont, när man inte vet sä-
kert vilken budget man kommer att ha, eller hur elevsituationen kommer att se ut 
vid utbildningsstart. Den stora osäkerheten i planeringsarbetet anges basera sig på 
friskolesystemet, där den kommunala skolan inte vet säkert hur många elever man 
har förrän friskolorna löst sina antagningar. Ytterligare en osäkerhetsfaktor är att den 
kommunala skolan är skyldig att anta en elev om eleven lämnar en friskola under ett 
läsår.

Ytterligare en bidragande faktor för osäkerheten i planeringsförutsättningarna 
finns för skolor med många nyanlända elever. Intervjuade rektorer från sådana skolor 
anger att det inte är ovanligt att familjer som fått permanent uppehållstillstånd under 
ett läsår kan välja att flytta till en annan kommun. Plötsligt försvinner då det ekono-
miska underlaget för en eller flera elever.

Just dessa osäkerheter är särskilt tydliga i de fall den kommunala huvudmannen 
har en fördelningsprincip som baserar sig på skol- eller elevpeng. Det är mycket svårt 
för en rektor att justera antalet lärare lika snabbt som elevunderlaget kan variera. För 
många rektorer är det inte heller en möjlighet att göra detta, eftersom den kommuna-
la huvudmannen inte vill att det ska verka som att man gör nedskärningar på skolans 
område.

Många skolor med kommunal huvudman finns i socialt utsatta områden. Detta 
skapar inte bara en utmaning för skolan att säkerställa att alla elever når sina mål. 
Det är dessutom mycket vanligt att det blir ett administrativt merarbete i form av inci-
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denthantering och uppföljning av skolplikten. Flera skolledare berättar dessutom om 
huvudmannens IT-system, som inte möjliggör familjerapporteringar vid uppföljning av 
skolplikten, utan kräver att samma uppgifter matas in för varje individ, en och en.

Ett gemensamt drag för de intervjuade skolledarna med kommunal huvudman 
är att de upplever huvudmannen som ett av de största problemen. Man upplever att 
huvudmannen lägger på skolenheterna mer och mer administration. Detta sker också 
samtidigt som att huvudmannen stegvis minskar sitt centrala administrativa stöd till 
skolenheterna. 

De kommunala skolledarna upplever också att de inte har en balans mellan ansvar 
och resurser/befogenheter. En ofta upprepad fras är: ”om jag fick arbeta som en 
friskolerektor så skulle det vara bättre.”

Grund- och gymnasieskola, enskild huvudman
Den generella bilden är att friskolerektorer upplever sig mer nöjda med sina förut-
sättningar att göra ett bra jobb. Skolledare vid friskolor upplever i högre utsträckning 
att det finns en balans mellan uppdrag och resurser. Man menar också att man har 
en stor grad av självständighet och mandat att utforma verksamheten på den egna 
skolan. Ytterligare en sak som lyfts fram som positivt är att man har en kortare styr-
kedja än vid de kommunala skolenheterna.

Det som dock upplevs som begränsande för skolledare hos en enskild huvudman, 
är att de har svårare att påverka och förändra den inre organisationen. Detta kan 
dock bero på att enskilda huvudmän inte får göra organisatoriska förändringar utan 
att söka om sitt tillstånd från Skolinspektionen. Detta verkar ha en stor påverkan för 
friskolornas möjlighet att göra organisatoriska förändringar som en följd av insikter 
som kommer från det systematiska kvalitetsarbetet.

Komvux
Innan vi går in på upplevelserna för rektorer som har en kommunal arbetsgivare och 
rektorer hos enskilda anordnare som bedriver vuxenutbildning på entreprenad, så 
kan det vara på sin plats att återigen påminna om de särskilda förhållande som gäller 
inom vuxenutbildningen. Till skillnad från grund- och gymnasieskolan så finns inga 
enskilda huvudmän inom komvux. Det är alltid en kommun som är huvudman. Huvud-
mannen kan dock lägga ut undervisning och andra delar av utbildningen på entrepre-
nad, fast med bibehållet kommunalt huvudmannaskap. 

Dessutom finns det särskilda bestämmelser som tillåter att den kommunala 
huvudmannen överlåter viss myndighetsutövning till enskilda entreprenörer, men 
delar av detta förutsätter att den enskilde anordnaren har s.k. ”betygsrätt”, beviljad av 
Skolinspektionen.

Sammantaget gör detta att styrkedjan är oerhört komplicerad inom vuxenutbild-
ningen. Den raka styrkedja som lagar, förordningar, myndighetsanvisningar och rek-
torsutbildningar utgår ifrån, d.v.s. regeringen – myndigheter – huvudman (skolchef) – 
rektor, inte är så enkel. Baserad på de olika möjligheter systemet tillåter, kan i stället 
styrkedjan inom vuxenutbildningen ha nedanstående alternativ
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Just denna komplicerade bild över styrkedjan inom vuxenutbildningen ligger till 
grund för flera av de utmaningar som rektorer hos både kommunala och enskilda 
anordnare vittnar om.

Kommunal vuxenutbildning, kommunal arbetsgivare
Även inom denna grupp är bilden synnerligen heterogen. Här återfinns rektorer som 
inte har några egna anställda utan har rektorsansvaret över en verksamhet som helt 
bedrivs på entreprenad, rektorer som har ett rektorsansvar både för en egen verk-
samhet (egenregi) och verksamhet som bedrivs av entreprenörer, samt rektorer som 
bara ansvarar för egenregi. 

Var och en av dessa roller har sina egna utmaningar och möjligheter. För rektorer 
som enbart har en entreprenadverksamhet som sitt ansvarsområde upplevs uppdra-
get ofta som om man är mer samordnare än ledare. Arbetet kan lätt domineras av 
uppföljning av de avtal som finns mellan entreprenören och den kommunala huvud-
mannen. Rektors uppdrag att vara en pedagogisk ledare försvåras av att man ofta har 
ansvaret för ett flertal enskilda anordnare, som bedriver sin verksamhet på ett antal 
skilda platser. Ett speciellt problem som lyfts när man pratar om det pedagogiska le-
darskapet finns när en enskild anordnare vunnit en upphandling p.g.a. en speciell pe-
dagogik eller verksamhetsform, och den kommunala rektorn inte är bekant med den 
formen eller rent av inte anser att den formen är bra. Hur ska man då kunna utöva ett 
pedagogiskt ledarskap, är den retoriska fråga som ställs. En uppfattning bland flera 
kommunala rektorer hos huvudmän som har entreprenadverksamhet är att man ofta 
får ta ett huvudmannaansvar. Det innebär att den kommunala huvudmannen lägger 
uppgifter på den kommunala rektorn som egentligen huvudmannen själv ska ansvara 
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för. Motivet för detta är påfallande ofta att huvudmannens representanter anser sig 
inte kunna vuxenutbildningen tillräckligt bra. Ett uttryck som återkommit i intervjuer 
är: ”du kan ju vux mycket bättre, så du kan väl ta den här frågan också…”. 

För rektorer som har rektorsansvar både för egenregi och entreprenader kan det 
ibland vara svårt att inte uppleva entreprenadverksamheten som konkurrerande med 
den egna verksamheten. Även här påverkar huvudmannens form för resurstilldelning 
uppfattningarna. Om huvudmannen tillämpar elev- eller skolpeng kan det vara svårt 
för en kommunal rektor att vägleda elever till enskilda anordnare när det påverkar 
den egna budgeten negativt.

Det finns dock bland intervjuade rektorer även en annan syn på detta blandade 
ansvar. Hos en huvudman där entreprenadverksamheten genomförs på distans har 
den kommunala rektorn utvecklat lärarfunktioner inom egenregin som erbjuder lokalt 
stöd för de distansstuderande. På det viset har mycket av egenregin utvecklats till ett 
stort lärcentra.

Rektor hos enskild komvuxanordnare med kommunal huvudman
Även om det inte finns ett generellt krav i författningarna på att det ska finnas en 
rektor hos de enskilda anordnarna av vuxenutbildning på entreprenad, så är det en 
funktion som har ökat. Anledningen till detta är i första hand en lagändring som 
innebar att kommunala huvudmän får delegera den myndighetsutövning som tillfaller 
rektor till enskilda entreprenörer, under förutsättning att den enskilda anordnaren har 
betygsrätt från Skolinspektionen. Många kommuner har valt att kräva en rektor samt 
betygsrätt hos den enskilde anordnaren, eftersom detta innebär att Skolinspektionen 
har löst en del av kvalitetsgranskningen av den enskilde anordnaren. 

Den bild som intervjuade rektorer hos enskilda komvuxanordnare förmedlar är att 
de upplever att de framför allt ska ansvara för att uppfylla avtalet mellan anordnaren 
och kommunen, inte uppfylla de nationella målen. 

På samma sätt som att många kommuner har många företag som bedriver vuxen-
utbildning på entreprenad, så är det många av de enskilda anordnarna som bedriver 
utbildning på uppdrag av flera kommuner. Här upplever man en stor press när olika 
kommuner har olika avtalsvillkor, vilket gör att det i ett och samma klassrum kan 
finnas elever som studerar under helt olika villkor. Frågan som ställs här är hur man 
ska kunna vara pedagogisk ledare i en verksamhet där man måste ta dessa hänsyn?

En sak som återkommer vid intervjuerna med rektorer och verksamhetsansvariga 
hos enskilda anordnare av vuxenutbildning på entreprenad, är betoningen av väl fung-
erande administration. Insikten om att mycket av både elev- och det egna ekonomiska 
resultatet bygger på att administrationen fungerar till 100 % är mycket tydlig.

Ytterligare en bild som återkommer är uppfattningen av att man inte har möjlighe-
ten att fungera som rektor fullt ut. Grunden till detta ligger också i att avtalen mellan 
kommunen och entreprenadföretaget styr verksamheten mer än styrdokumentet. Ett 
exempel på detta är att avtalet stipulerar en viss lärartäthet eller andra faktorer som 
styr organiserandet av verksamheten. I dessa fall kortsluter avtalet det ansvar som 
skollagen lägger på rektor att ansvara för den inre organisationen av verksamheten. 
På samma sätt kan en rektor hos enskild anordnare komma fram till att verksam-
hetsformerna behöver utvecklas, men att avtalet bygger på en verksamhetsform som 
beskrevs i anbudet och inte får ändras.
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...och en helt annan bild 

...OCH EN HELT ANNAN BILD   // 

…OCH EN HELT ANNAN BILD
Den tidigare redovisningen av intervjuresultaten bygger på flertalet intervjusvar. Sam-
tidigt finns det en helt annan bild än den som redovisats tidigare, både från skolledare 
inom grund- och gymnasieskolan och inom vuxenutbildningen. Gemensamt för båda 
dessa bilder är att de redovisas av personer som har en tidigare chefsbakgrund utan-
för skolväsendet och att de inte har en lärarutbildning eller liknande i grunden.

Först och främst menar dessa intervjupersoner att de specifika utmaningar som 
ofta presenteras som typiska för skolledaryrket inte alls är så speciella. Istället menar 
de att både det de upplevt, och vad som beskrivs, till 80 % är typiska mellanchefsut-
maningar. De håller med om att de 20 % som är specifika är utmanande, men att de 
inte är dominerande. De menar att de flesta mellanchefer upplever att för stora delar 
av deras arbetstid går åt till administration, till att hantera situationer som dyker upp i 
vardagen och att de inte kan få uppdrag och resurser att gå ihop. Dessa intervjuperso-
ner menar att dessa fenomen snarare är generella problem som uppstår när verk-
samheter ska förmås prestera mer under knappare förhållanden. 

Det finns t.o.m. en uppfattning att detta är det lättaste chefsuppdraget personen 
haft. Anledningen till detta är att rektorsrollen är så inrutad av regler och bestämmel-
ser, att det oftast finns ett regelverk att luta sig mot när man ska fatta ett chefsbe-
slut i en uppkommen situation. I den tidigare chefsrollen hade det inte funnits något 
regelverk, vilket inneburit att varje beslut hade behövts fattas utifrån egen bedömning 
och eget huvud. Nu var det mycket enklare, menade intervjupersonen, när regelverket 
fanns att luta sig mot.

Dessa intervjupersoner ställer sig också frågande till fokuseringen på rektor som 
den pedagogiska ledaren. Vid en skolenhet finns legitimerade lärarare, förstelärare, 
specialpedagoger m.m. Med tanke på alla dessa nivåer i pedagogisk kompetens, 
varför ska även rektor absolut vara specialist på exakt samma sak? Ska det inte finnas 
någon expert och ledare för den viktiga verksamhet som inte innefattar pedagogik 
och undervisning? Det finns exempel på skolenheter med en rektor som har en annan 
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expertis än den pedagogiska, där man valt att inrätta en specialfunktion – pedago-
gista – som på delegation ansvarar för det pedagogiska ledarskapet vid skolenheten. 
Anledningen till detta var att en pedagogista på bästa sätt skulle komplettera rektors 
kompetensprofil.

En gemensam bild från dessa intervjupersoner var också att lärarnas behov av en 
pedagogisk ledare inte alls vara lika generell som regelverk m.m. gör gällande. Istäl-
let upplevde de att det var mycket individuellt från lärare till lärare.
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Reflektioner 
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REFLEKTIONER
Den genomförda kartläggningen har lett till en rad reflektioner. En del av dessa re-
flektioner återfinns också i utredningar och rapporter, men några är helt nya. Reflek-
tioner är ett bra samlingsuttryck för tankar som ibland inte slutar med en rekommen-
dation att göra något specifikt, och ibland ger råd som skulle kunna leda till positiv 
förändring. De reflektioner som redovisas i detta sista avsnitt har växt fram under 
arbetet, och är författarens och Gotis egna. Av den anledningen finns i de avslutande 
reflektionerna tillfällen då orden ”vi” används.

REFLEKTION 1: VAD HAR SKOLAN BLIVIT?
Efter genomläsning av skrivet material och genomförda intervjuer kan man konstate-
ra att det finns en ganska homogen bild av vad skolan är. I alla fall bygger regelverk, 
lärar- och rektorsutbildningar och diskussioner i artiklar och rapporter på bilden av 
skolan som en speciell plats för lärande. På en skola är all verksamhet fokuserad 
på huvuduppgiften – nämligen att skapa förutsättningar för eleven, oavsett ålder, att 
lära, utvecklas och tränas socialt. För alla som arbetar med eller i skolan verkar det 
också finnas bilden av att skolan som plats och verksamhet är unik, och att det av den 
anledningen borde finnas unika regler för skolan som företeelse.

Den bild av skolan som ligger till grund för det regelverk som styr skolan och som 
också ligger till grund för de utbildningar som erbjuds dem som arbetar där, verkar 
vara en idealbild som baserar sig på hur skolan såg ut när de som skapar regler och 
utbildningar själva gick där.

Men är skolan sådan som idealbilden visar? I många stycken är den naturligtvis 
det, med engagerade lärare som undervisar elever, med elever som studerar och 
utvecklas och med skolhus med lektionssalar m.m. Men vår uppfattning är att skolan 
på andra sätt också har blivit något annat. Skolan har steg för steg förvandlats till en 
resultatenhet, vid sidan av flera andra resultatenheter. Med detta följer också att de 
krav som ställs på alla andra resultatenheter, ställs på skolan.
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Bakgrunden till detta är, som tidigare nämnts, utvecklingen av New Public Mana-
gement som ledningsfilosofi för offentligt finansierad verksamhet. Huvudmannens 
styrning av skolverksamheten har strömlinjeformats, och många huvudmän upple-
ver inte skolan som en unik verksamhet, utan som en bland många andra. Samma 
styrprinciper som gäller för t.ex. den kommunala fastighetsförvaltningen gäller för 
skolan.

Här finns det alltså en kollision mellan idealbilden av skolan som ett unikt rum 
för lärande, och bilden av skolan som en resultatenhet. Kollisionen blir naturligtvis 
tydligare när det är olika aktörer i styrkedjan som inte har samma bild. I praktiken kan 
det vara så att skolans inre verksamhet präglas av idealbilden, medan skolans yttre 
verksamhet präglas av att vara en resultatenhet.

Den personalgrupp som upplever detta tydligast är utan tvekan skolledarna. De 
måste hela tiden manövrera för att tillgodose olika aktörers krav på verksamheten. 
Dessa krav baserar sig då också på hur de ser på skolan. I skolledarens vardag är 
det utan tvekan huvudmannens bild av skolan som avgör hur och vad en skolledare 
arbetar med. Tidigare i rapporten presenterades teorin om korstrycket för skolledar-
na. Korstrycket är enligt vår uppfattning en konsekvens av de olika bilder som finns av 
skolan. 

Vad får detta resonemang för följder? Till att börja med kan det vara så att rekryte-
ringen till skolledare blir fel. Tolkningarna av vem som är behörig till att bli rektor har 
lett till att de flesta skolledare har en bakgrund som lärare, studievägledare eller nå-
gon annan personalgrupp som har varit aktiv i skolans inre verksamhet. Med tanke på 
att så mycket av en skolledares vardag handlar om att hantera skolans yttre verksam-
het, kanske det vore bättre att även rekrytera skolledare med intresse och erfarenhet 
att hantera de uppgifter som faller på en resultatenhet.

En annan konsekvens av detta resonemang är att innehållet i rektorsutbildningen 
kanske behöver utvecklas ytterligare. Det är ingen tvekan om att rektorsutbildning-
en täcker många aspekter av vad det innebär att vara skolledare. Men det har från 
många av de intervjuade skolledarna sagts att de tycker att utbildningen är bra, för 
den tar upp saker som de inte arbetat med i praktiken. Det innebär samtidigt att 
utbildningen inte täcker alla aspekter av skolledarskapet, och det förefaller vara just 
ledarskapet för en resultatenhet som saknas.

Ett tydligt område där rektorsutbildningen behöver kompletteras rör rollen som 
skolledare inom vuxenutbildningen. De flesta intervjuade skolledarna inom komvux 
anser att den komplexa rollen som de har, inte tas upp under utbildningen. Det är 
ungdomsskolans värld som präglar innehållet och utformningen av utbildningen. En 
intervjuad skolledare från komvux redogjorde också för en kommentar hen fick under 
sin utbildning: ”Jasså, du är en SÅN rektor…”.

REFLEKTION 2: HUVUDMANNEN
Det är tydligt att det är huvudmannen som har störst påverkan för skolledarens 
arbetssituation. Vår uppfattning är därför också att det är huvudmannen som har 
störst möjlighet att skapa bästa möjliga förutsättningar för skolledarna. Som det har 
framkommit tidigare i rapporten så är det främst skolledare med kommunal hu-
vudman som upplever huvudmannen som ett problem. Av den anledningen kommer 
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tyngdpunkten på reflektionerna att röra relationen mellan den kommunala huvud-
mannen och skolledarna, även om vissa reflektioner är relevanta även för huvudmän 
för friskolor.

Systemkunskap
En av grunderna för en bra relation mellan huvudmannen och skolledarna är att det 
finns en samsyn kring hur styrkedjan fungerar och hur regelverket ser ut. Av den 
anledningen måste huvudmannen och dess representanter ha mycket goda system-
kunskaper. Man måste känna till vilka regler som styr huvudmannens ansvar och be-
fogenheter, men även känna till den del av regelverket som utövar en direkt styrning 
av rektor. Både rapporter och intervjuer innehåller exempel på när huvudmannens 
instruktioner försvårar för skolledarna att uppfylla regelverkets krav på dem och på 
verksamheten.

Många skolledare uttrycker också ett behov att få hjälp själva när det gäller tolk-
ning av regelverket. Här finns det också utrymme för ett mer proaktivt förhållnings-
sätt från huvudmannen för att stödja skolledare genom t.ex. fortbildning och tillgång 
till juridiskt stöd.

Kunskap om skolans inre verksamhet
Förutom systemkunskaper är det viktigt att huvudmannen har kunskaper om skolans 
inre verksamhet och förutsättningar. Det första steget för detta är att representanter 
för huvudmannen regelbundet följer skolornas systematiska kvalitetsarbete och de 
rapporter som genereras där. Även här finns det exempel både från intervjuer och 
rapporter att huvudmannen inte tar tillvara på den information som faktisk tas fram 
rörande skolans inre arbete och vilka utmaningar som finns.

Ytterligare ett led i att öka huvudmannens förståelse för verksamheten är att se 
över placeringen av skol- och utbildningsfrågorna i kommunens organisation. I små 
kommuner kanske det inte finns särskilda nämnder för dessa frågor, och då är det 
extra viktigt att det politiska ansvaret finns hos personer och funktioner som är en-
gagerade i skol- och utbildningsfrågor. Inte minst för vuxenutbildningen är det viktigt 
med ansvarsplaceringen. Om ansvaret för vuxenutbildningen ligger i en barn- och 
ungdomsnämnd kan det lätt leda till att förståelsen för särarten försvinner, och om 
placeringen ligger i en nämnd med ansvar för arbetsmarknadsfrågor kan det lätt bli 
att detta perspektiv dominerar.

Mer resurser till analys
Som Skolinspektionen så träffande uttrycker sig: Utan spaning – ingen aning! Bilden 
är att skolenheterna genererar stora mängder information, men mäktar inte med att 
själva analysera materialet. Dessutom visar en rad granskningar att huvudmannen 
själv brister i analys av det material men får in för sitt eget systematiska kvalitetsar-
bete.

Här kan huvudmannen åtgärda detta genom att lägga resurser på analysarbetet. 
Det finns mycket goda exempel bland huvudmän som inrättat särskilda tjänster för 
skolanalytiker. Dessa analytiker kan både hjälpa skolenheterna med analys av det ma-
terial som skolorna genererat, och ta fram analyser som huvudmannen kan använda 
inom sina ansvarsområden.
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Minska det administrativa trycket
Det förefaller att skolledarna upplever att huvudmannens administrativa krav är de 
mest belastande. Inte minst beror det på alla de kommunala policys som en skolenhet 
förväntas uppfylla, precis som vilken resultatenhet som helst. Det finns också skol-
ledare som uttryckt att de inte vet varför huvudmannen begär in vissa uppgifter, och 
inte heller ser att något sker baserat på de uppgifter de lämnat. Bilden är också att 
skolledarna uppfattar att det finns en hel del dubbeladministration, när de förväntas 
lämna uppgifter både till statliga myndigheter och till huvudmannen.

Här kan huvudmannen göra en översyn över all den administration man lägger på 
skolenheterna. Varför begärs vissa uppgifter in? Finns det andra sätt att ta reda på 
dessa uppgifter? Vad gör vi med uppgifterna? Målsättningen från huvudmannen bör 
vara att minimera den administration som läggs på skolenheterna.

Öka det administrativa stödet
Förutom att det administrativa trycket har ökat, med fler administrativa arbetsuppgif-
ter ute på skolenheterna, har huvudmannens administrativa stöd till skolan minskat. 
Även detta är ett led i New Public Management, när fler uppgifter läggs ut på resulta-
tenheter. 

Huvudmannen kan i ett första steg ta tillbaka och centralisera så många adminis-
trativa uppgifter som möjligt från skolenheterna. I vissa lägen kan en centralisering av 
hela eller delar av skoladministrationen skapa ett mer effektivt administrativt flöde. 
Huvudmannen kan också relativt enkelt se över vilka delar av mer generisk adminis-
tration som kan lösas centralt, t.ex. HR, ekonomi m.m. 

Huvudmannen kan också se över de administrativa system som används vid sko-
lenheterna. Ett viktigt steg här är att involvera medarbetare från skola och utbildning 
vid val av system, så att systemet verkligen tillgodoser de behov som skolenheterna 
har. Även här finns särskilda behov inom vuxenutbildningen som inte alltid täcks av 
system som är anpassade för grund- och gymnasieskolan.

Se över resurstilldelningen
Som har nämnts tidigare uttrycker många skolledare att de skulle behöva bättre 
ekonomiska planeringsförutsättningar. Skolinspektionens granskningar pekar också 
på att många huvudmän har ett illa genomtänkt system för resurstilldelning som inte 
fångar upp specifika behov vid enskilda skolenheter, att man inte inser att en skola 
faktisk kan bestå av flera separata skolenheter, eller att man baserar resursfördel-
ningen på väldigt enkla faktorer.

Under intervjuerna har det framkommit exempel på hur stor skillnaden blivit 
när huvudmannen gått från skolpeng till anslagsfinansiering av skolorna. Detta har 
skapat mycket bättre planeringsförutsättningar, och en stabilitet i ekonomin. Det 
finns också goda exempel på när huvudmannen infört olika typer av riktade medel för 
specifika stödbehov, demografi m.m.

Det verkar också som att huvudmännen kan behöva öka sina kunskaper kring vilka 
möjligheter det finns att faktiskt anpassa resurstilldelningen efter de unika behov och 
förutsättningar som enskilda skolenheter har.
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Rekryteringen till skolledare
Med bakgrund av resonemanget ovan om vad skolan blivit, kan det finnas skäl för 
huvudmannen att se över sina rutiner för rekryteringen till skolledare. Det kan finnas 
skäl att ha en rekryteringsstrategi som leder till att man på varje skola har resurser 
både för ledning av den inre och den yttre verksamheten, d.v.s en pedagogisk och en 
administrativ ledare. Framför allt bör huvudmannen vara noga med att blivande skol-
ledare har full förståelse för bredden i uppdraget.

Baserat på Skolinspektionens rapport om avhopp bland skolledare bör huvud-
mannen också säkerställa att det finns väl fungerande introduktionsprogram för nya 
skolledare samt olika stödfunktioner för nya skolledare. Utifrån rapporten så bör hu-
vudmannen också noga analysera orsaker till att skolledare slutar, och vidta åtgärder 
om det visar sig att orsaker kan påverkas av huvudmannen.

Tillitsbaserad styrning
Många av de utmaningar som skolledare uppger sig ha i fråga om administrativ börda 
är en konsekvens av New Public Management. Frågan har också lyfts av bl.a. Tillits-
delegationen som rekommenderar en övergång till en tillitsbaserad styrning av offent-
lig verksamhet. En övergång till tillitsbaserad styrning innebär bl.a. att skolledarnas 
handlingsfrihet skulle kunna öka, och att möjligheterna till delegering skulle förbätt-
ras. Väljer huvudmannen att övergå till mer tillitsbaserad styrning är det dock viktigt 
att man inte kombinerar denna styrning med samma rapporteringskrav som tidigare.

REFLEKTION 3: DELEGERA MERA
Skollagen ger numer stora möjligheter till rektor att delegera arbetsuppgifter till 
andra medarbetare på skolenheten, under förutsättning att denne har tillräcklig kom-
petens och erfarenhet för uppdraget. Rätten att delegera är mycket omfattande, då 
den inte avgränsas till vissa specifika yrkeskategorier eller roller. Det som rektor kan 
delegera är ledarskapet och beslutsrätten i alla frågor, utom de där lagen specifikt 
anger att det bara är rektor som kan besluta. Det innebär att rektor kan delegera hela 
eller delar av både det pedagogiska och det administrativa ledarskapet. 

Med tanke på att skolledarnas största problem är tidsbrist och en stor arbetsbörda, 
är det överraskande att ett enkätresultat inom utredningen om rektor och styrkedjan 
visar att bara 30 % av tillfrågade rektorer använder sig av möjligheten att delegera. 
Det kan finnas flera anledningar till detta. En anledning kan vara just detta faktum att 
bestämmelsen är mycket vid, men samtidigt ospecifik. Det kan leda till att man som 
rektor inte vet vilka frågor man får eller kan delegera. Andra anledningar som nämns 
är att andra medarbetare redan har en stor arbetsbelastning, att det är viktigt att 
rektor har koll på allt, samt att man inte vet vem man skulle kunna delegera till. 

Undersökningar visar att i de fall en rektor väljer att delegera, så delegeras det 
oftast till en person som redan har någon form av ledarposition, oftast en arbetslags-
ledare eller huvudlärare. 

Enligt vår uppfattning är det ingen tvekan om att alla åtgärder som görs för att öka 
rektors möjlighet att delegera arbetsuppgifter till andra skulle förbättra arbetssitua-
tionen och frigöra mer till rektor att fokusera på de delar i ledarskapet som hen anser 
sig vilja prioritera. Eftersom det verkar som att en rektor i första hand vill delegera 
till någon annan som redan har ledaruppgifter, så skulle det behövas fler ledare vid 
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en skolenhet. Detta är dock mycket ovanligt, eftersom besparingar lett till att lärar-
tjänster prioriteras. Även här finns det dock möjlighet för huvudmannen att påverka 
situationen. Skolinspektionen noterar att det finns betydligt fler hierarkiska steg hos 
huvudmannens administration än vid skolenheterna. Med tanke på den skillnad som 
fler hierarkiska steg på en skolenhet skulle kunna innebära för möjligheten att dele-
gera ledningsuppgifter, så vore det rimligt att flytta resurser från huvudmannen till 
skolenheterna istället.

Ett annat steg är att höja kvalifikationsnivån inom t.ex. det administrativa området. 
I den enkät som genomfördes i utredningen om rektorn och styrkedjan fanns den 
administrativa personalen inte med som några man delegerade till. Däremot finns 
det sådana exempel vid de kartläggningar som Gotit tidigare gjort av skoladministra-
tionen. Gemensamt i dessa fall var att man hade satsat på att höja kvalifikationsnivån 
hos den administrativa personalen, både genom rekrytering och genom kompetens-
utveckling. Eftersom stor del av rektors arbetstid går åt till rutinadministration, så 
skulle en möjlighet att delegera beslut till administrativ personal med tillräckliga 
kvalifikationer skapa möjlighet till avlastning för rektor.

En viktig förutsättning för att kunna lämna över arbetsuppgifter till andra är att 
man i sitt ledarskap ha förmågan att kunna delegera. Det är möjligt att man inom rek-
torsutbildningen skulle behöva fokusera mer på denna aspekt av ledarskapet.
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Att vara chef och ledare är en nyckelposition inom alla företag och verksamheter. Av 
den anledningen är det viktigt att skapa bästa möjligheter för en chef och ledare att 
vara just detta. Att vara skolledare innebär att vara chef och ledare inom en verksam-
het där det finns många utmaningar som är typiska för alla mellanchefer. Samtidigt 
finns det några utmaningar som är specifika. Några av dessa utmaningar har vi lyft, 
t.ex. relationen till huvudmannen och den dubbla styrningen från stat och huvudman. 
Det finns även fler företeelser som kan utgöra utmaningar, t.ex. i de fall då det på 
skolan sedan gammalt finns en ”tyst överenskommelse” om att allt är bra så länge 
rektor inte lägger sig i undervisningen, och lärarna inte lägger sig i administrationen. 

Vår uppfattning är att skolan förvandlats till en blandning av en plats för lärande 
och en resultatenhet. Denna hybrid kräver en blandning av pedagogiskt och adminis-
trativt ledarskap, med lika stor respekt för båda dessa uppgifter. För att man ska nå 
dit bör rollen som rektor och skolledare diskuteras och ventileras. Vi hoppas att denna 
rapport bidrar till den diskussionen.
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Gotits rapporter är ett av flera sätt där Gotit vill öka kunskaperna om och inom 
skoladministrationen och stödja utvecklingen av en strategisk skoladministration. 

Gotit erbjuder även återkommande seminarier och andra events för administratörer 
och skolledare. Om du är intresserad av att information om dessa kan du höra av dig 
till info@gotit.se, eller hålla dig uppdaterad via Gotits nyhetsbrev och Gotits hemsida.

Missa inte heller Gotits podcast där du kan lyssna på intresanta samtal som rör 
skolutveckling och skoladministration. Leta efter #skoladministrationen där poddar 
finns.


